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�EKER�YATIRIM�MENKUL�DE�ERLER�A.�.�
2012�YILINA�A�T�28�MART�2013�TAR�HL��OLA�AN�GENEL�KURUL�

TOPLANTI�GÜNDEM��
�

�

1� Aç�l���ve�Yoklama�
2� Ba�kanl�k�Divan��Seçimi��
3� Ba�kanl�k� Divan�na� Genel� Kurul� Toplant�� tutana��n�� imzalama� yetkisi�

verilmesi,��
4� 2012� y�l�� hesap� dönemine� ait� Yönetim� Kurulu� Faaliyet� Raporu,� Ba�l��

�irket� Raporu,� Denetçi� Raporu� ve� Ba��ms�z� Denetim� Raporu’nun�
okunmas��ve�müzekkere�edilmesi,��

5� 2012�y�l��hesap�dönemine�ait;�Bilanço�ve�Gelir�Tablolar�n�n�incelenerek�
onaylanmas�,�

6� 2012�y�l��faaliyetlerinden�do�an�dönem�kar��hakk�nda�karar�al�nmas�,��
7� Yönetim�Kurulu�Üyelerinin�ibra�edilmesi,��
8� Denetim�Kurulu�Üyelerinin�ibra�edilmesi,���
9� Yönetim� Kurulu’nca� önerilen� Genel� Kurulun� Çal��ma� Esas� ve� Usulleri�

Hakk�nda��ç�Yönerge’nin�görü�ülüp�onaylanmas�,�
10� �irketimizin� 2013� y�l�� Ba��ms�z� D��� Denetim� firmas�n�n� belirlenmesi�

konusunun�görü�ülüp�karara�ba�lanmas�,�
11� Kurucusu�oldu�umuz�Yat�r�m�Fonlar�n�n�2013�y�l��Ba��ms�z�D���Denetim�

firmas�n�n�belirlenmesi�konusunun�görü�ülüp�karara�ba�lanmas�,�
12� 2012� y�l�nda� yap�lan� yard�m� ve� ba���lar� hakk�nda� ortaklar�m�za� bilgi�

verilmesi��
13� 2013�y�l��için�Yönetim�Kurulu�üyeleri�ücretlerinin�tespiti�
14� Dilek�ve�temenniler�
15� Kapan���
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Genel�Bilgiler�
�
�
�
�

 Raporun�Dönemi:�01/01/2012�–�31/12/2012�
�

 Kurulu��Tarihi� :�26/12/1996�
�

 Faaliyete�Geçi�� :�01/01/1997�
�

 Faaliyet�Konusu� :�Sermaye�Piyasas��Arac�l�k�Faaliyetleri�
�

 �irket�Sermayesi�:�30.000.000,00�TL�
�

�������������������������������Genel�Müdürlük�
�

 Adres�(*)� � :�Büyükdere�Cad.�No:171�MetroCity�A�Blok��
� � � ��Kat:4�5��34394�Esentepe��i�li/�stanbul�

 Telefon� � :�(0212)�334�33�33�(pbx)�

 Fax� � � :�(0212)�334�33�34�

� � � �

� Ankara��ube�
�

 Adres�� � :�Atatürk�Bulvar��Çakmak�Apt.�No:177/5�8��
� � � ��Bakanl�klar���Ankara�

 Telefon� � :�(0312)�424�00�65�(pbx)�

 Fax� � � :�(0312)�418�12�54�
�

� �zmir��ube�
� �

 Adres� � :�Cumhuriyet�Bulvar��No:22�Kat:2�
� � � � ��35100�Konak����zmir�

 Telefon� � :�(0232)�441�00�07�(pbx)�

 Fax� � � :�(0232)�489�06�60�

�

(*)�irketimiz�Merkez�ofisi�Ömer�Avni�Mah.��nönü�Cad.�
No:36� Gümü�suyu/� Beyo�lu� �stanbul�olan�adresinden�
21.01.2013� tarihli� Yönetim� Kurulu� karar�� ile� yukar�da�

belirtilen� adrese� ta��nma� karar�� al�nm��t�r.� �irket�
25/02/2013� tarihinden� itibaren� yeni� adresinde�
faaliyetlerine�devam�etmektedir.�
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Sermaye�Yap�s��ve���tirakler�
�

� � Sermaye�Yap�s��

�

Ortak� � ��� � �Hisse�Pay�� � Hisse�Tutar��

� � �ekerbank�T.A.�� � �99,039984� � 29.711.995,00�

� � Dr.Hasan�Basri�Göktan� � ���0,800000� ��� ������240.000,00� �

� � Çetin�Ayd�n���������������������������� ���0,160000�������� � ��������48.000,00�

�� � Di�er� � � � ���0,000016�� � ������������������5,00�

Toplam�� � ������� �������������100� ��������������30.000.000,00�

�

�

��tirakler�

��

��tirak��������������������������� � ��Sermayesi�����������������������tirak�Pay����������������tirak�Tutar��������

�eker�Finansal�Kiralama�A.�.��������������45.000.000������������������ ����%�3,85������������ �1.731.685,00�

�eker�Faktoring�Hizmetleri�A.�� ��16.000.000� � �%0,00002� �����������������3,20�

� � �eker�Mortgage�Finansman�A.�� ��26.000.000� � %0,000005� � ��1,30�
�
�
�
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Dr.�Hasan�Basri�Göktan�
Yönetim�Kurulu�Ba�kan���
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Yönetim�Kurulu�Ba�kan�’n�n�Mesaj����
����������������������

De�erli�Payda�lar�m�z,�
Avrupa’da�devam�eden�borç�krizinin�� küresel�
ekonominin� gündemini� belirlemeyi� sürdürdü�ü�
bir� y�l�� geride� b�rakm��� bulunuyoruz.� Geli�mi��
ekonomilerin� yava�lamas�,� hatta� büyümenin�
negatife� dönmesi� sonucunda� piyasalar�n�
canlanmas�� için� art�r�lan� likiditenin� finansal�
piyasalarda�olu�turdu�u�olumlu�etkiden�ülkemiz�
de�pay�n��alm��t�r.�Türkiye,�küresel�kriz�sürecinde�
güçlü� iç� dinamikleriyle� iyi� bir� direnç� sergilemi�,�
uluslararas�� konjonktürden� olumlu� yönde�
ayr��arak� dünyadaki� likidite� için� güvenli� liman�
özelli�i� ile� öne� ç�km��t�r.� �eker� Yat�r�m� Menkul�
De�erler�A.�.�olarak,�bu�olumlu�etkinin�yan��s�ra�
sa�l�kl��ve�sürdürülebilir�bir�büyüme�stratejisi�ile�
2012� y�l�n�� ba�ar�l�� bir� performans� ile�
tamamlam���olman�n�memnuniyeti�içerisindeyiz.�
�
2012� y�l�nda� Avrupa’da� derinle�en� borç� krizi�
nedeniyle� Euro� ve� Avrupa� Birli�i’ne� yönelik�
endi�elerin� yükselmesi,� küresel� ekonomiye�
yönelik� toparlanma� beklentilerinin� olumsuza�
dönmesine� neden� olmu�tur.� Avrupa’da� borç�
krizinin� çözümüne� yönelik� ad�mlar� at�lmas�,�
ABD’de� gündeme� gelen� vergi� indirimleri,�
harcama� limiti� ve� borç� tavan�� gibi� sorunlar�n�
ötelenmesinin�yan�nda�Japonya’da�seçim�sonras��
hükümete� gelen� yeni� yönetimin� durgunlu�u�
a�mak� için� varl�k� al�m� program�� aç�klamas�,�
global�piyasalardaki�bol�likiditenin�bir�süre�daha�
devam�edece�inin�sinyali�olarak�alg�lanm��t�r.��
�
Küresel� ekonomide� 2013� y�l�na� biraz� daha�
iyimser� bakmak� mümkün� görünmektedir.� Bu�
iyimserli�in� oran�� da,� öncelikle� 2012� y�l�nda�
al�nan� s�n�rs�z� parasal� geni�leme� kararlar�n�n� ne�
derece� etkili� olaca��� ve� kal�c�� iyile�menin�
sa�lanmas��için�bu�parasal�geni�lemelerin�maliye�
politikalar�yla� desteklenebilmesi� ile� ilgilidir.�
Di�er� taraftan,� özellikle� geli�mi�� ekonomilerde�
büyüme� ve� finansal� istikrara� kar��� kayg�lar�
önemini�korumaktad�r.�
�
�
�

�

�
Türkiye,��yumu�ak�ini�in�sorunsuz�ba�ar�lmas�,�cari�
aç�k� sorununda� düzelme� sa�lanmas�,� güçlü� kamu�
maliyesi,� bankac�l�k� sektörünün� güçlü� yap�s�� ve�
orta� vadedeki� büyüme� potansiyeli� sayesinde,� zor�
küresel� konjonktürde� pozitif� bir� görüntü�
sergilemi�tir.� Bu� geli�meler� sonras�nda� uzun�
süreden�beri�hak�etti�imizi�dü�ündü�ümüz�yat�r�m�
yap�labilir� not� seviyesi,� kredi� derecelendirme�
kurulu�u� Fitch� taraf�ndan� Kas�m� 2012’de�
Türkiye’ye�verilmi�tir.��
Milli� gelirimizin� son� 10� y�ll�k� dönemde� 3� kat�
artt���n��ve�bu�art���sayesinde,�Türkiye’nin�küresel�
ekonomi� liginde� 4� basamak� birden� atlayarak�
dünyan�n�en�büyük�16.�ekonomisi�haline�geldi�ini�
görüyoruz.� 2023� y�l�nda� ise� dünyan�n� ilk� 10�
ekonomisinden� birine� sahip� olmam�z� hepimizin�
ortak�temennisidir.�Bu�hedef�do�rultusunda�2013�
y�l�nda� ülkemiz� büyüme� h�z�n�n� sürdürülebilir� bir�
orana� do�ru� yükseli�e� geçece�ini� dü�ünüyoruz.�
Kal�c�� iyile�melerle� gelebilecek� not� art��lar�� ile�
birlikte� Türkiye’ye� yönelik� ilginin� orta� ve� uzun�
vade� de� artarak� devam� edece�i� beklentisi,�
finansal� piyasalara� olan� ilgiyi� art�r�rken� Türkiye�
ekonomisinin�dinamizmine�de�katk��sa�layacakt�r.�
2013� y�l�na� yönelik� bu� olumlu� beklenti� ve�
temennilerimizin� �����nda,� çal��anlar�m�zdan�
mü�terilerimize� ve� i�� ortaklar�m�za� tüm�
payda�lar�m�za� te�ekkür� eder;� �eker� Yat�r�m�
Menkul� De�erler� A.�.� olarak� 2013� y�l�n�n� da�
hedeflerimizi�a�aca��m�z�bir�y�l�olmas�n��dilerim.�

Sayg�lar�mla,�

Dr.�Hasan�Basri�Göktan�

Yönetim�Kurulu�Ba�kan��
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Genel�Müdür’ün�Mesaj����
�

2012,�son�y�llarda�yakalanan� istikrarl��büyüme�
ve� iyile�en� yat�r�m� ortam�n�n� meyvelerinin�
hakl�� olarak� al�nmaya� ba�land���,� özellikle� de�
Türkiye’nin� 1994’den� sonra� ilk� kez� “yat�r�m�
yap�labilir� ülke”� statüsüne� yükseltilmesiyle�
tarihe� geçen� bir� y�l� olarak� geride� kalm��t�r.�
Para�ve�sermaye�piyasalar��da�ekonomideki�bu�
istikrar� ortam�ndan� olumlu� etkilenmi�,� bu�
ortamda� �ekeryat�r�m,� gerek� ikincil�
piyasalarda,� gerekse� de� sermaye� piyasas��
araçlar�n�n� arz�n�n� gerçekle�tirildi�i� biricil�
piyasalarda� yat�r�mc�lar�n� para� ve� sermaye�
piyasalar�yla� bulu�mas�ndaki� köprü� görevini,�
ba�ar�l��bir��ekilde�yerine�getirmi�tir.��

Türkiye�varl�klar�na�yabanc��yat�r�mc�lar�n� ilgisi�
2012� y�l�nda� da� devam� ederken,� Fitch�
taraf�ndan�yat�r�m�yap�labilir�ülke�katogorisine�
yükseltilen� Türkiye’de,� halka� arz� edilen� �irket�
say�s�n�n�yine�çift�hanelere�ula�t���,�dü�en�faiz�
ortam�ndan�ba�ta�bankalar�olmak�üzere�di�er�
sanayi� �irketlerinin� de� borçlanma� araçlar��
ihraçlar�yla� yararland���� gözlenmi�tir.� 2012�
içerisinde�bir�çok�halka�arz�sürecinde�yer�alan�
�ekeryat�r�m,� ayn�� zamanda� da� borçlanma�
arac�� ihraçlar�nda� üzerine� dü�en�
sorumluluklar�� yerine� getirmi�,� mü�terilerine�
sa�lad���� kaliteli� hizmet� ve� yayg�n� acenta�
a��yla,� bu� süreçlerin� ba�ar�l�� bir� �ekilde�
sonuçland�r�lmas��için�tüm�personeliyle�birlikte�
yo�un�gayret�göstermi�tir.���

Piyasalardaki� geli�meleri� ve� yeni� ürünleri�
yak�ndan� izleyen,� ihtiyaçlar� paralelinde� de�
h�zla� aksiyon� alan� �ekeryat�r�m,� 2012� y�l��
içerisinde�dünyan�n�en�likit�piyasas��olan�Forex�
piyasas�nda� yat�r�mc�lar�na� hizmet� vermek�
amac�� ile� piyasa� yap�c�s�� s�fat�� ile� i�lemlere�
ba�lam��t�r.� Bununla� birlikte,� özellikle� küçük�
montanl�� bireysel� yat�r�mc�lar�n� sermaye�

piyasalar�ndan� daha� etkin� faydalanmas�,�
sermayenin�tabana�yay�lmas��ve�birikimi�te�vik�
etmek� için� Türkiye’de� ilk� kez� Herkese� Portföy�
Yönetimi� ürününü� modellemi�� ve� hizmete�
sunmu�tur.�

Hem� para� hem� de� sermaye� piyasas�nda� yerli�
yat�r�mc�lara� oldu�u� kadar� yabanc��
yat�r�mc�lara� da� hizmet� kalitesini� götürmeyi�
amaçlayan��ekeryat�r�m,�bir�çok�yurt�içi�ve�yurt�
d���� ziyaret� etkinli�inde� bulunmu�tur.� Bu�
ziyaretlerde,� hem� Türkiye’nin� hem� de�
�ekeryat�r�m’�n�sundu�u�f�rsatlar�ifade�edilmi�,�
ayn�� zamanda� da� potansiyel� yat�r�mc�lar�n�
bilgilendirilmesi�için�etkinlikler�düzenlenmi�tir.�

2013� y�l�nda,� beklenen� not� art�r�mlar�n�n� da�
gelmesiyle�birlikte,�gerek�yurt� içi�gerekse�yurt�
d���� yat�r�mc�lar�n� dikkatinin� Türkiye� para� ve�
sermaye� piyasalar�nda� olaca��n�� dü�ünüyoruz.�
Donan�ml�� personel� ve� etkin� hizmet�
birimlerimizle� mevcut� ve� yeni� gelecek�
yat�r�mc�lara,� �ekeryat�r�m� hizmet� anlay���n�n�
ula�t�r�lmas�� için� daha� önceki� y�llarda�
göstermi�� oldu�umuz� performans,� 2013�
y�l�nda�da�yükselerek�devam�edecektir.�

� � �
� ����Sayg�lar�mla,

� � � � ��
� � � Osman�Göktan�

Genel�Müdür�
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�Yönetim�Kurulu��
Dr.Hasan�Basri�GÖKTAN����YÖNET�M�KURULU�BA�KANI��

�ekerbank� T.A.�.� Yönetim� Kurulu� Ba�kan�;� � Mühendislik� Ve� �ktisat�
ö�renimi� gördü.� Yüksek� Lisans� ve� �ktisat� Doktoras�� yapt�.� Meslek�
ya�am�na� 1973� y�l�nda� T.� �eker� Fabrikalar�nda� ba�lad�.� 1983�1988� y�llar��
aras�nda� Panko� Birlik� Yönetimi� Kurulu� Ba�kanl���� yapt�.� 1988�1993� y�llar��
aras�nda� Panko� birlik� Genel� Müdürlü�ü,� �ekerbank� ve� Konya� �eker�
Fabrikas�� Yönetim� Kurulu� Ba�kanl���� görevlerini� birlikte� yürüttü.� Ve� bu�
süreçte�Türkiye��eker�sektöründe�bir� ilk�olarak�Konya��eker�Fabrikas�n�n�
özelle�tirilmesini� ba�ar�yla� gerçekle�tirdi.� 1993� y�l�nda� �ekerbank� Genel�
Müdürlü�ü� göreviyle� birlikte� bir� süre� Yüksel� �n�aat� Yönetim� Kurulu�
Ba�kanl���� yapt�.� 2002�2006� y�llar�nda� �ekerbank� Genel� Müdürlü�ünün�
yan��s�ra�Yönetim�Kurulu�Ba�kanl���n��yapt�.�2008�y�l�nda��ekerbank�Genel�
Müdürlü�ü� görevini� devretmi�� olup� Yönetim� Kurulu� Ba�kanl���� devam�
etmektedir.� 1997� y�l�ndan� buyana� �eker� Yat�r�m� Menkul� De�erler� A.�.�
Yönetim� Kurulu� Ba�kanl���� görevi� devam� etmektedir.

�

� � � � � � � � �

Meriç�ULU�AH�N���BA�KAN�YARDIMCISI����

�ekerbank� T.A.�.� Genel� Müdür;� Bo�aziçi� Üniversitesi� Ekonomi�
Bölümünden� mezun� olduktan� sonra� çe�itli� özel� bankalarda� görev� yapt�.�
�ekerbank’ta� ki� görevine� 2002� y�l�nda� Fon� Yönetim� Müdürlü�ünde�
Koordinatör� olarak� ba�lad�.� 2003�2008� y�llar�� aras�nda� Genel� Müdür�
Yard�mc�s�� olarak� sürdürdü�ü� görevine� 2008� y�l�ndan� itibaren� Genel�
Müdür� olarak� devam� etmektedir.� Ayn�� zamanda� 2004� y�l�ndan� itibaren�
�irketimiz�Yönetim�Kurulunda�görev�almaktad�r.�

�

�

� Ramazan�KARADEM�R�����ÜYE��

�ekerbank� T.A.�.� Genel� Md.� Yrd.;� Orta� Do�u� Teknik� Üniversitesi� �ktisadi� ve���
�dari� Bilimler� Fakültesinden� mezun� oldu.� � �ekerbank’ta� ki� görevine� 1991�
y�l�nda�Müfetti��Yard�mc�s��olarak�ba�layan�Karademir,�Bankan�n�çe�itli��ube�
ve� birimlerinde� görev� ald�.� Nisan� 2006’dan� itibaren� �ekerbank� T.A.�.� Genel�
Müdür�Yard�mc�s��olarak�görev�yapmaktad�r.�Nisan�2005�tarihinden�itibaren�
�eker� Yat�r�m� Menkul� De�erler� A.�.‘de� �ç� Kontrolden� sorumlu� Yönetim�
Kurulu�üyesidir.�

�

�

�
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�

Halit�Haydar�YILDIZ���ÜYE�

�ekerbank�T.A.S.�Genel�Mdr.�Yrd.;�Marmara�Üniversitesi��ktisadi�ve��dari�Bilimler�
Fakültesi� –��letme�� mezunu� H.Haydar� Y�ld�z,� �stanbul� Üniversitesi’nden� ��letme�
ve�Finans�yüksek�lisans�derecesi�alm��t�r.�Çe�itli�özel�bankalarda�görev�alan�Y�ld�z�
�ubat� 2009’dan� itibaren� �ekerbank� T.A.�.’de� Genel� Müdür� Yard�mc�s�� olarak�
görev� yapmaktad�r.� �irketimizdeki� görevi,� 22.03.2012� tarihli� Ola�an� Genel�
Kurulu’nda�Yönetim�Kurulu�Üyesi�seçilmesiyle�ba�lam��t�r.�
�
�

�

Osman�GÖKTAN���ÜYE� �

�eker�Yat�r�m�Menk.�De�.�A.�.�Genel�Md.;��ktisat�ö�renimi�ve���letme�master��olan�
Osman� Göktan,� 1989�1997� y�llar�� aras�nda� �ekerbank� T.A.�� de� yönetici� olarak�
görev� yapt�.� 1997� y�l�ndan� itibaren� �eker� Yat�r�m� Menkul� De�erler� A.�.� de� Genel�
Müdür�ve�Yönetim�Kurulu�üyeli�ini�sürdürmektedir.�

�

�

�Ramazan�ÖZNACAR���ÜYE��������

�eker�Yat�r�m�Menk.�De�.�A.�.�Genel�Md.�Yrd.;�Marmara�Üniversitesi��ktisadi��dari�
Bilimler� Fakültesi� Kamu� Yönetimi� Bölümünden� mezun� oldu.� Para� ve� Sermaye�
Piyasalar�� üzerine� master�� bulunan� Öznacar,� 1988�1990� y�llar�� aras�nda� özel� bir�
bankan�n� Menkul�De�erler�Müdürlü�ü’nde,�1991�1997�y�llar�� aras�nda��ekerbank�
T.A.�.� Menkul� De�erler� Müdürlü�ün’de� çe�itli� görevlerde� bulunmu�tur.� 1997�
y�l�ndan� itibaren� �irketimizde� Genel� Müdür� Yard�mc�s�� ve� Yönetim� Kurulu� üyeli�i�
görevini�sürdürmektedir�

�

�

�

�

�

Yönetim�ve�Denetim�Kurulu�üyeleri�22.03.2012�tarih�2011�ola�an�genel�kurulu�toplant�s�nda�al�nan�karar�gere�i�3�y�ll�k�
görev�için�seçilmi�lerdir.�

�

Denetim�Kurulu�
� � � �

Üye� Üye�
Hasan�Ali��en� Aybala��im�ek�

Tefti��Kurulu�Ba�kan�Yard�mc�s�� Kurumsal��leti�im�Müdürü�
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� � � � Genel�Müdürlük�
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������Osman�GÖKTAN��

�Genel�Müdür�(01/1997��)�

�

�

�������������������������������������
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�������������Ramazan�ÖZNACAR� � � � ��������������������Nazmi�SARIKAYA�

��Genel�Müdür�Yard�mc�s��(01/1997�)� ���������� � �������Genel�Müdür�Yard�mc�s��(01/2004�)�

�
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Grup�Ba�kanlar��

��������������������

�

�����������������������������������������������������

Mehtap�Önay�(�01/1997���)��

Mali�ve��dari���ler�Grup�Ba�kan��

�

�

�

A.Necati�Simer�(03/2000��)��

� � � Hazine�Grup�Ba�kan��

�

�

�

Özlem�Sezen�(02/2009���)�

Hisse�Senedi�&Pazarlama�Grup�Ba�kan��

�

�

�

�

���Banu�Yarg�l��(11/1997���)��

�Operasyon�Grup�Ba�kan��

�
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Birim�Müdürleri�

 ������Hasan�Ayd�n�(11/1999�)��

�ç�Denetim�Müdürü�

 Funda�Kulu�(06/1997�)��

Mali�ve��dari���ler�Müdürü�

 Ahmet�Nurdo�an(09/1997�)��

Yat�r�m�Fonlar��Müdürü�

 Mustafa�Bayram�(06/1998�)�

Sabit�Getirili�Menkul�K�ymetler�Müdürü�

 Cemal�Elter�(07/2000�)��

Bilgi���lem�Müdürü�

 Ali�Öcal�(09/1997�)��

Acente�Koordinasyon�Müdürü�

 Kadir�Tezeller(01/2005�)��

Kurumsal�Finans�ve�Ara�t�rma�Müdürü�

 M.Batuhan�Alpman�(05/2009�)�

Yurtd����Kurumsal�Sat���Müdürü�

 V.Tayfun�Ulusoy�(01/2012�)�

Portföy�Yönetim�Müdürü�

 Ebru�Bilgin�(05/2012�)��

Hisse�Senedi���lemleri�Müdürü�

13
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���Faaliyet�Belgelerimiz�
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� �

�eker�Yat�r�m�Menkul�De	erler�A.��

Yönetim�Kurulu�Faaliyet�Raporu�

01/01/2012������31/12/2012�
�

�
�
�

1997�y�l�nda�faaliyetine�ba�layan��eker�Yat�r�m,�Sermaye�
Piyasas��Kurulu’nun� �MKB�ve�VOB� için�verdi�i� tüm�yetki�
belgelerine� sahiptir.� Genel� Müdürlük� Merkezi�
�stanbul’da� bulunan� �eker� Yat�r�m’�n,� biri� Ankara� ve�
di�eri��zmir’de�olmak�üzere�iki��ubesi�bulunmaktad�r.���
������������������������

�����������Buna�ilaveten��ekerbank�T.A.�.�ile�tesis�edilmi��bulunan�
acentelik� sözle�mesi� ile� �ekerbank’�n� bütün� �ubeleri�
�eker� Yat�r�m’�n� acentesi� statüsüne� sahip� olup;� bu�
�ubelerin� 71’inde� mevcut� olan� borsa�seans� salonlar�� ile�
yat�r�mc�lara�hizmet�sunulmaktad�r.�

�
30�milyon�TL�ödenmi��sermayesi�bulunan��eker�Yat�r�m,��
�ekerbank’�n� dört� kendisinin� iki� adet� olmak� üzere�
toplam�alt��adet�yat�r�m�fonunu�yönetmektedir.��

�irketimiz� VOB’un� ilk� üyelerinden� olup,� 2012� y�l�nda�
VOB� ��lem� Hacmi� Pazar� pay�� %� 0,50� olarak�
gerçekle�mi�tir.��

2012�y�l�nda,�y�l�sonu�de�erlerine�göre�yönetimi�yap�lan�
yat�r�m�fonlar�� toplam�portföy�büyüklü�ünde�bir�önceki�
y�la� göre� %� 22,58� art��� sa�lan�rken;� � Hisse� Senedi�
��lemleri� �MKB� Pazar� pay�m�z� %� 1,09� seviyesinde�
gerçekle�mi�tir.��

�

�

�eker�Yat�r�m’�n�S.G.M.K� toplam� i�lem�hacmi�geçen�
y�l�n� ayn�� dönemine� göre� %� 22.07� artarak� 38.8�
milyar� TL� seviyesine� yükselmi�tir.� Pazar� Pay�m�z�
%2.7�olarak�gerçekle�erek�7.�s�rada�yer�alm��t�r.��

Yabanc�� yat�r�mc�lar�n� piyasadaki� a��rl���n�� göz�
önünde� bulundurularak,� 2009� y�l�nda� olu�turulan�
Yurt�D����Kurumsal�Sat���Bölümünde�yarat�lan� i�lem�
hacmi�121.1�milyon�TL�olarak�gerçekle�mi�tir.��

2012� y�l�nda� portföy� yönetimi� kapsam�nda� yat�r�m�
fonlar�� d���nda� kalan� bireysel� ve� kurumsal�
portföylerin� toplam� büyüklü�ü� 1.58� milyon� TL�
olarak�gerçekle�mi�tir.��

�eker� Yat�r�m’�n� Ara�t�rma� Bölümü� taraf�ndan� Para�
ve� Sermaye� piyasalar�na� ili�kin� Türkçe� ve� �ngilizce�
olarak� üretilen� Ayl�k� Bülten,� bir� ekonomi� dergisinin�
eki�olarak�yay�nlanmaya�devam�etmi�tir.�

�ekeryat�r�m,�Ekim�2012’de�Sermaye�Piyasas��Kurulu�
Kald�raçl��Al�m�Sat�m���lemleri�Seri:�V�No:125�tebli�in�
11.� Maddesi� birinci� f�kras�n�n� (a)� bendi� uyar�nca� FX�
i�lemlerinde� piyasa� yap�c�s�� olarak� faaliyet�
göstermek�için�izin�alarak�faaliyetlerine�ba�lam��t�r.��
�

�

�

�

�

�

�
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� �

2012’ye�Bak����
2012�y�l��boyunca�yurt�d���nda�devam�eden�Global�kriz�
ve�yurt�içinde�ise�özellikle�2011�y�l��sonunda�cari�aç���n�
milli�gelire�oran�n�n�%10’a�ula�mas�yla�olu�an�risklerin�
elimine� edilmesine� yönelik� al�nan� önlemler� piyasalar�
taraf�ndan�yak�ndan�takip�edildi.��

2012’yi� geride� b�rak�rken� dönüp� bakt���m�zda� y�l�
içinde� Global� piyasalar�� etkileyen� en� önemli�
geli�menin� Avrupa� Borç� krizi� oldu�u� görülmektedir.�
ABD’de� subprime� mortgage� piyasas�nda� çökü�le�
ba�layan� 2010� ve� 2011� y�llar�nda� da� devam� eden�
Avrupa� borç� krizi,� ba�ta� Yunanistan� olmak� üzere�
�talya,��spanya,�Portekiz�ve��zlanda�gibi�ülkelerde�artan�
d��� borçlar� nedeniyle� 1999� y�l�nda� hayata� geçen�
Euro’nun�da��laca���endi�elerinin�yükselmesine�neden�
oldu.� 2012� y�l�� sonlar�na� do�ru� AB� Liderleri’nin�
Yunanistan� borç� takas�� konusunda� anla�malar�,�
Avrupa�Merkez�Bankas�’n�n�Euro’nun�savunulmas��için�
gereken� her� �eyin� yap�laca��n�� aç�klamas�� ve� Avrupa�
�stikrar� Mekanizmas�'n�n� devreye� girmesiyle,� Avrupa�
borç�krizine�yönelik�endi�eler�azalsa�da,�orta�ve�uzun�
vade� de� Euro� ve� Avrupa� Birli�i’ne� yönelik� endi�eler�
hala� piyasalar� üzerinde� bask�� olu�turmaktad�r.�
Avrupa’da� bu� geli�meler� ya�an�rken� FED,� ayl�k� 40�
milyar� dolarl�k� konut� kredileri� teminatl�� tahvil�
al�mlar�na,�ayl�k�45�milyar� dolarl�k�uzun�vadeli�hazine�
ka��tlar�n�� da� ekleyerek� dü�ük� faiz� ortam�n�n,�
enflasyon� %2.5’i� a�mad���� sürece� i�sizlik� oran�n�
%6.5’in�alt�na�dü�ene�kadar�devam�edece�ini�aç�klad�.�
Bu�arada�ABD�senatosu�1�Ocak�2013’te�devreye�giren�
vergi� indirimlerinin� konusunda� anla��rken� harcama�
limit� konusunu� Mart� 2013’e� ve� borçlanma� tavan��
konusunu� ise� May�s� 2013’e� erteledi.� � Bunlara� ek�
olarak�Japonya’da�yeni�kurulan�hükümetin,�ekonomiyi�
canland�rmak� için� 2014� ba��ndan� itibaren� ayl�k� 145�
milyar� dolarl�k� varl�k� al�m�� yapaca��n�� aç�klad�.� Bu�
geli�meler� sonras�nda� ya�anan� likidite� bollu�u�
geli�mekte� olan� ülkelere� yönelik� risk� i�tah�n�n�
artmas�n�� sa�lad�.� Ancak,� önümüzdeki� dönemde�
piyasalardaki�bu�bol�likiditenin�ne�zaman�ve�ne��ekilde�
piyasalardan� çekilece�i� sorusunun� gündemin� üst�
s�ralar�na�yükselece�ini�dü�ünüyoruz.��

Türkiye� de� bu� zorlu� süreçte,� olumlu� borç� dinamikleri�
ve� güçlü� bankac�l�k� sektörünün� deste�iyle� yüksek�
h�zda� büyümesini� sürdürmeyi� ba�ard�.� 2011� y�l�nda�
ya�anan� %8.5� büyümenin� yan�nda� cari� aç���n� milli�
gelire� oran�n�n� %10’a� ula�mas�� sonras�nda� ekonomi�
yönetimi� ve� politika� yap�c�lar�� taraf�ndan� bu� konuda�
önlemler� al�nd�.� Merkez� Bankas�� yurtiçi� kredi� arz�n�,�

arac�l�k� maliyetlerini� etkileyerek� kontrol� etmeye�
çal���rken,� Bankac�l�k� Düzenleme� ve� Denetleme�
Kurumu� (BDDK)� bu� arz�� do�rudan� etkileyebilecek�
önlemler�ald��ve�en�nihayetinde�vergiler�yoluyla�iç�
talebin� kontrol� edilmesine� yönelik� ad�mlar� at�ld�.�
Al�nan� bu� önlemler� sonras�nda� Türkiye’nin�
büyüme� h�z�� yava�larken� (2012� y�l� sonu� büyüme�
tahminimiz� %2.5)� cari� aç���n� milli� gelire� oran��
makul� seviyelere� (2012� y�l�� sonu� cari� aç���n� milli�
gelire� oran�� tahminimiz� %6.5)� do�ru� geriledi.�
Al�nan� bu� önlemler� çerçevesinde� Merkez� Bankas��
2012� y�l�n�n� ilk� yar�s�nda� s�k�la�t�r�c�� bir� politika�
izlerken� ikinci� yar�da,� cari� aç�k� ve� enflasyon�
konusunda� belirli� bir� rahatlaman�n� sa�lanm���
olmas�n�n� vermi�� oldu�u� etki� ile� büyümeyi�
destekleyici� politikalar� dönü�� yapm��t�r.�
Uygulanan� bu� politikalar� sayesinde� cari� aç�kta�
ya�anan� bu� iyile�menin� de� deste�i� ile�
derecelendirme� kurulu�u� Fitch,� 5� Kas�m� 2012�
tarihinde� Türkiye’nin� notunu� art�rarak� yat�r�m�
yap�labilir�ülke�statüsüne�yükseltmi�tir.��

Geli�mi�� ülkelerde� ya�anan� durgunlu�un�
a��labilmesi� için� sa�lanan� bol� likidite� ortam��
Türkiye� gibi� geli�mekte� olan� ülkelere� yönelik� risk�
i�tah�nda� bir� art��a� neden� olmu�tur.� Türkiye’nin�
makroekonomik� anlamda� benzer� ülkelere� görece�
göstermi�� oldu�u� yüksek� performans�n� hisse�
senetleri� piyasas�nda� ise� cari� aç�k� endi�eleri� ile�
2011� y�l� boyunca� tam� kar��l�k� bulamad���n��
görmü�tük.� 2012� y�l�nda� ise� cari� aç�k� konusunda�
sa�lanan� iyile�me� ve� buna� ba�l�� olarak� yükselen�
not� art���� beklentisiyle� durumun� tersine�
döndü�ünü� ve� �MKB’nin� getiri� aç�s�ndan� 2012�
y�l�nda� en� üst� s�ralarda� yer� ald���n�� hep� birlikte�
ya�ad�k.�

2013’e� yönelik� ise� bu� y�l� ya�anan� “soft� landing”�
yumu�ak� ini�in� ard�ndan� iç� ve� d��� talepte�
ya�anmas�� beklenen� dengelenme� ile� birlikte�
büyüme� h�z�n�n� orta� vadeli� planda� yer� alan� %4�
hedefine� do�ru� h�zlanaca��n�� dü�ünüyoruz.� Bol�
likiditenin� devam�� edece�i� varsay�m�� alt�nda� cari�
aç�k� konusunda� gerçekle�en� kazan�mlar�n� devam�
etmesi� beklentisiyle,� ikinci� bir� derecelendirme�
kurulu�undan�da�not�art���� gelece�i�dü�üncesiyle,�
2012’de� ya�anan� kadar� h�zl�� olmasa� da� hisse�
senedi� piyasalar�ndaki� olumlu� seyrin� devam�
etmesinin�muhtemel�oldu�unu�dü�ünüyoruz.�
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Sabit�Getirili�Menkul�K�ymet�Piyasas��Faaliyetleri�
�MKB’nin� aç�klad�g�� verilere� göre� 2012� y�l�� itibariyle�
kesin�al�m�sat�m�pazar�nda�yakla��k�1.764�trilyon�TL’lik�
iç� borçlanma� senedi� (D�BS)� kesin� al�m�sat�m� ve� repo�
ters�repo�pazar�nda�yakla��k�7.962�trilyon�TL�repo�ters�
repo�islem�hacmi�gerçekle�tirilirken;��

Arac��Kurumlar�96�milyar�TL�D�BS�kesin�al�m�sat�m�
i�lem� hacmi� ve� 1.339� trilyon� TL� repo�ters� repo�
i�lem�hacmi�gerçekle�tirmi�tir.�

�

Arac��Kurum�ve�Bankalar�n�SGMK���lem�Hacmi�(�2012)�

Milyon�TL� Kesin�Al�m�Sat�m�Hacim �������Pay� Repo��TersRepo�Hacim� ���������������Pay�

Bankalar� 1,667,939 94.55% 6,623,018� 83.18%

Arac��Kurumlar� 96,098 5.45% 1,339,221� 16.82%

Toplam� 1,764,038 � 7,962,239� �

�

Banka� ve� Arac�� Kurumlar�n� toplam� SGMK� i�lem�
hacmi� 2012� itibariyle� yakla��k� 9.726� trilyon� TL�
seviyesinde� gerçekle�irken,� geçen� y�la� göre� %� 34.2�
art��� göstermi�tir.� Arac�� Kurumlar�n� SGMK� i�lem�
hacmi� ise� 2012� itibariyle� yakla��k� 1.435� trilyon� TL�

seviyesinde�gerçekle�irken,�geçen�y�la�göre�%�21.7�
art��� göstermi�tir.� Ayn�� dönemler� içerisinde� �eker�
Yat�r�m’�n� toplam� SGMK� i�lem� hacmi� ise� %� 22.7�
artarak� 38.8� milyar� TL� seviyesine� yükselmi�tir.

Arac��Kurum�ve�Bankalar�n�Toplam�SGMK���lem�Hacimleri�

�����Milyon�TL� 2011� 2012� De	i�im�

Kesin�Al�m�Sat�m� 1,594,503 1,764,038 10.6%�

Repo�Ters�Repo� 5,651,984 7,962,239 40.9%�

Toplam� 7,246,487 9,726,277 34.2%�

Arac��Kurumlar�n�Toplam�SGMK���lem�Hacimleri�

�����Milyon�TL� �������2011� �2012� De	i�im�

Kesin�Al�m�Sat�m� 126,974 96,098 �24.3%�

Repo�Ters�Repo� 1,052,111 1,339,221 27.3%�

Toplam� 1,179,085 1,435,319 21.7%�

�eker�Yat�r�m�Toplam�SGMK���lem�Hacimleri�

�����Milyon�TL� ��������������2011� �������2012� De	i�im�

Kesin�Al�m�Sat�m� 2,497 945 �62.1%�

Repo�Ters�Repo� 29,128 37,867 30.0%�

Toplam� 31,625 38,812 22.7%�
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� �

�

� �2012�y�l��itibariyle��eker�Yat�r�m,�toplam�38.8�milyar�TL�i�lem�hacmi�ile�,�

� ����103�Arac��Kurum�aras�nda�%�2,7�pazar�pay��ile�7.�s�rada�yer�alm��t�r.�

�

�� Arac��Kurum�
SGMK���lem�Hacmi

(Milyon�TL�2012)
Pazar�Pay��

(%)�

1� Yap��Kredi�Yat�r�m�A.�.� 568,409� 39.60%�

2� Vak�f�Yat�r�m�A.�.� 206,543� 14.39%�

3� HSBC�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 137,885� 9.61%�

4� Finans�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�. 118,861� 8.28%�

5� Ziraat�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 57,131� 3.98%�

6� ���Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 46,152� 3.22%�

7� �eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 38,812� 2.70%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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1.45%
1.42%

1.37% 1.35% 1.33% 1.31% 1.29% 1.28% 1.27% 1.27%

1.03%

1.15%
1.11%

1.14% 1.16% 1.15% 1.13% 1.11% 1.10% 1.09% 1.09% 1.09%

1.57%

1.62%

0.80%

0.90%

1.00%

1.10%

1.20%

1.30%

1.40%

1.50%

1.60%

1.70%

Ocak �uba Mart Nisa May� Hazi Tem A�us Eylül Ekim Kas � Ara l�

2011 2012

��� Hisse�Senetleri�Piyasas��Faaliyetleri��
�

2012�y�l�nda��MKB’nin�toplam�i�lem�hacmi�yakla��k���

� � � 622�milyar�TL�seviyesinde�gerçekle�irken,��

� � � � ���geçen�y�l�n�ayn��dönemine�göre�%10.4�azal���göstermi�tir.�

� �

��lem�Hacmi�(Milyon�TL)�
�� �MKB� �eker�Yat�r�m�
�� 2011� 2012 De	i�im 2011 2012� De	i�im�
Ocak� 76.925� 47.334 �38.47% 2.493 977� �60.79%�
�ubat� 69.113� 57.416 �16.92% 2.094 1.435� �31.44%�
Mart� 83.315� 59.846 �28.17% 2.048 1.229� �39.99%�
Nisan� 72.144� 56.261 �22.02% 1.911 1.4� �26.74%�
May�s� 64.851� 50.178 �22.63% 1.509 1.25� �17.15%�
Haziran� 50,495� 47.616 �5.70% 1.219 1.022� �16.16%�
Temmuz� 41,883� 44,267 5.69% 951 910� �4.32%�
A	ustos� 53,026� 38,201 �27.96% 1,208 717� �40.61%�
Eylül� 55,941� 43,317 �22.57% 1,225 803� �34.45%�
Ekim� 50,299� 44,644 �11.24% 1,151 911� �20.88%�
Kas�m� 39,596� 68,771 73.68% 866 1,506� 73.94%�
Aral�k� 36,746� 64,129 74.52% 936 1,472� 57.25%�

Toplam� 694,335� 621,979 �10.42% 17,610 13,632� �22.59%�
�

�������������������������������������

�������������������������Ayl�k�Kümülatif�Pazar�Pay��

�

�

�

�

�

�

�

�

2011�y�l�n��%1.27�kümülatif�pazar�pay��ile�tamamlayan��eker�Yat�r�m’�n��

2012�y�l�sonu�itibariyle�kümülatif�pazar�pay��%1.09�seviyesinde�gerçekle�mi�tir.�
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�

�eker�Yat�r�m’�n�hisse�senetleri�Pazar�pay�n��sektörde�faaliyet�gösteren�arac��kurumlar�ile�kar��la�t�r�rsak;�

 

�

S�ra� Arac��Kurum�� ��lem�Hacmi�(2012���Mn�TL)� Küm.Pazar�Pay��

1� ���Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 94,928� 7.62%�

2� Yap��Kredi�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 86,974� 6.98%�

3� Garanti�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 86,076� 6.91%�

4� Finans�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 55,832� 4.48%�

5� Meksa�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 47,934� 3.85%�

6� Tera�Menkul�De�erler�A.�.� 46,535� 3.73%�

7� TEB�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 46,387� 3.72%�

8� Gedik�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 43,975� 3.53%�

9� Ak�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 42,905� 3.44%�

10� Deniz�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 41,380� 3.32%�

�� .� �� ��

29� �eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.� 13,632� 1.09%�

�� TOPLAM� �����������������1,246,570� ��
�

2012�y�l�nda��eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.�%1.09�kümülatif�Pazar�pay��ile��

85�arac��kurum�aras�nda�29.�s�rada�yer�alm��t�r.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Vadeli���lemler�ve�Opsiyon�Borsas��Faaliyetleri�
Vadeli�i�lem�ve�Opsiyon�Borsas�’n�n�i�lem�hacmi�2012�
y�l�nda� 2011� y�l�na� göre� %8,16�azalarak�807,8�milyar�
TL� seviyesine� gerilemi�tir.� Ayn�� dönemler� içerisinde�
Endeks� sözle�meleri� %6,46� azalarak� 752,2� milyar� TL�
seviyesine� dü�erken,� döviz� i�lem� hacmi� ise�������

%32,40� ’l�k� azal��la� 46,5� milyar� TL� seviyesinde�
gerçekle�mi�tir.� Emtia� sözle�melerinde� bir� önceki�
döneme� göre� %38,01’lik� art��� görülmektedir.� Faiz�
sözle�melerinde� %� 93,62’lik� azal��� görülürken� Enerji�
sözle�melerinde�%287,19�‘luk�art���görüldü.�

�

�
VOB���lem�Hacmi�(TL)� ���������������2011� ���2012� %

Endeks�Sözle�meleri� 804,126,212,980 752,210,397,830� �6.46%

Döviz���lem�Hacmi� 68,905,095,867 46,582,493,359� �32.40%

Emtia���lem�Hacmi� 6,555,302,144 9,047,039,698� 38.01%

Faiz�sözle�meleri� 5,459,770 348,580� �93.62%

Enerji�sözle�meleri� 6,507,768 25,197,483� 287.19%

Toplam� 879,598,578,529 807,865,476,950� �8.16%
�
�eker�Yat�r�m�Menkul�De	erler�A.�.� �����������������2011� ��2012� %

Endeks�Sözle�meleri� 4,166,995,560 3,312,061,933� �20.52%

Döviz���lem�Hacmi� 338,312,364 637,316,738� 88.38%

Emtia���lem�Hacmi� 53,751,537 67,250,534� 25.11%

Faiz�sözle�meleri� 0 0� 0%

Enerji�sözle�meleri� 0 0� 0%

Toplam� 4,559,059,461 4,016,629,204� �11.90%
�

�eker� Yat�r�m’�n� VOB� i�lem� hacmi� ise� 2012� y�l�nda�
2011� y�l�na� göre� %11,9’luk� azal��la� 4� milyar� TL�
seviyesine�dü�tü.��eker�Yat�r�m�VOB� i�lem�hacminin,�
3,312� milyon� TL’lik� k�sm�n�� endeks� sözle�melerinde,�

637,3�milyon�TL’lik�k�sm�n��döviz�sözle�melerinde�ve�
67,2� milyon� TL’lik� k�sm�� ise� emtia� sözle�melerinde�
gerçekle�mi�tir.�����

�
�eker�Yat�r�m�Pazar�Pay�� 2011� 2012�

Endeks�Sözle�meleri� 0.52%� 0.44%�

Döviz���lem�Hacmi� 0.49%� 1.37%�

Emtia���lem�Hacmi� 0.82%� 0.74%�

Toplam� 0.52%� 0.50%�
�

�eker�Yat�r�m�n�VOB�i�lem�hacmi�pazar�pay��2012�y�l�nda�%�0,50�seviyesinden�gerçekle�mi�tir.�

�

�

�

�
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�

S�ra� Arac��Kurum� VOB���lem�Hacmi�(2012)� Pazar�Pay��

1� ���YATIRIM�MENKUL�DE	ERLER�A.�.� 119,452,133,833� 13.58%

2� SANKO�MENKUL�DE	ERLER�A.�.� 73,091,089,699� 8.31%

3� TÜRK�YE�GARANT��BANKASI�A.�.� 45,864,532,344� 5.21%

4� TURKISH�YATIRIM�A.�.� 42,256,060,429� 4.80%

5� TEB�YATIRIM�MENKUL�DE	ERLER�A.�.� 34,747,525,559� 3.95%

6� YAPI�KRED��YATIRIM�MENKUL�DE	ERLER�A.�.� 33,419,664,007� 3.80%

7� DEN�Z�YATIRIM�MENKUL�KIYMETLER�A.�.� 32,728,250,959� 3.72%

8� TERA�MENKUL�DE	ERLER�A.�.� 31,202,410,627� 3.55%

9� AKBANK�T.A.�.� 30,477,530,765� 3.46%

10� YATIRIM�F�NANSMAN�MENKUL�DE	ERLER�A.�� 26,490,124,434� 3.01%

.....� …� �� �

36� �EKER�YATIRIM�MENKUL�DE	ERLER�A.�.� 4,016,629,204� 0.46%

�� Toplam� 807,865,476,949� �
�

12�banka�ve�72�arac��kurum�(Toplam��84�kurum)�aras�nda�VOB�i�lem�hacmi��bak�m�ndan��ise����eker��
Yat�r�m��%0,46��pazar�pay��ile��36.�s�rada�yer�alm��t�r.�

�

�

�
�
�
�
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KALDIRAÇLI���LEMLER�
�
 
�ekeryat�r�m,� Ekim� 2012’de� Sermaye� Piyasas�� Kurulu�
Kald�raçl�� Al�m� Sat�m� ��lemleri� Seri:� V� No:125� tebli�in�
11.� Maddesi� birinci� f�kras�n�n� (a)� bendi� uyar�nca� FX�

i�lemlerinde� piyasa� yap�c�s�� olarak� faaliyet� göstermek�
için�izin�al�nm��t�r.��

�
�

Kurulu��çal��malar��çerçevesinde;�
 

 Piyasa�yap�c�l����için�SPK’n�n�gerçekle�tirdi�i�yo�un�
denetim�süreci�çerçevesinde�istenen�döküman�ve�
teknik� yeterlilik� unsurlar�� sa�lanm��t�r.� Yine�
Kald�raçl�� ��lemler�Tebli��kapsam�ndaki� bildirimler�
için�sistemler�olu�turulmu�tur.�

 Teknik�altyap��ve�i�lem�a���için�dünyan�n�en�büyük�
bankalar�� ile� network� olu�turulmu�� ve� en� etkin�
çözüm�ortaklar��ile�anla�malar�sa�lanm��t�r.�

 Mü�terilere� sunulacak� platform� belirlenmi�,� fiyat�
süzme� i�lemi� için� altyap�� tamamlanm��,� ISDA� ve�
CSA� anla�malar�� sonland�r�larak� network� a���
olu�turulmu�tur.�

�
 MetaTrader4� tabanl�� ��ekerFX� ��lem�

Platformu�Türkçele�tirme� çal��malar��
yürütülmü�tür.� Türkçele�tirme� i�lemi� s�ras�nda�
VOB� diline� yak�nsama� yap�larak� yat�r�mc�n�n� FX�
i�lemlerine� yabanc�l�k� çekmesinin� önüne�
geçilmi�tir.�
�

 Risk� yönetim� sistemi� olu�turulmu�,� dökümante�
edilmi�tir.�

�
�
�

SekerFX.com.tr�Sitesi�Kuruldu�
Mü�terilerin� bilinçli� i�lem� yapmalar�n�� sa�lamak�
amac�yla�www.sekerfx.com.tr�sitesi�kurulmu�tur.�Özel�
bir� anla�ma� çerçevesinde� haz�rlanan� sitede� sadece�
bilgilendirmeye� yönelik� bir� altyap�� kurulmam��,� i�lem�
platformuyla� entegre� çal��abilen� bir� site�

olu�turulmu�tur.�Yine�site�kanal�yla�mü�teriye�yönelik�
birçok� destek� hizmeti� sa�lamaktad�r.� Bu� çerçevede�
sekerfx.com.tr� sitesinde� a�a��daki� hizmetler� devreye�
girmi�tir.�

�
 Anl�k� Oto� Hesap:� Dünyada� bir� ilk� olarak�

mü�terilerin� karma��k� FX� hesaplama�
metotlar�ndan� uzakla�arak� daha� sa�l�kl�� i�lem�
yapmalar�� amaçlanm��t�r.� Bu� sistemle� ba�lang�ç,�
sürdürme�ve�stop�out�düzeylerinin�yan��s�ra�swap�
ve�pip�getirisini�hesaplayabilen�ve�canl��veriler� ile�
güncellenen�bir�sistem�geli�tirilmi�tir.�
�

 Otomatik� Ekonomik� Takvim:�Beklenti� ve�
gerçekle�melerin� anl�k� olarak� otomatik� olarak�
güncellendi�i�ekonomik�takvim�hizmete�al�nm��t�r.��

 Anl�k� Haberler:�Al���lm���n� d���nda� haberlerin� anl�k�
olarak� siteye� iletildi�i� bir� sistem� olu�turulmu�tur.�
Bilginin�ve�önceden�haber�alman�n�önemli�oldu�u�
FX� piyasas�nda� bu� ad�m� ile� birlikte� mü�terilerin�
dünyadaki�tüm�ekonomik�geli�meleri�an�nda�takip�
edebilmeleri�amaçlanm��t�r.�
�

 Online� E�itim:�Site� üzerinden� online� e�itim� için�
içerik� haz�rlanm��,� mü�teri� giri�i� yapan�
kullan�c�lar�n�eri�imine�aç�lm��t�r.�

�
 
Sekerfx.com.tr� sitesi� destek� hizmetlerinin� yan�� s�ra�
DEMO� yada� gerçek� hesap� açan� ki�ilere� otomatik�
olarak� bilgilendirme� gönderme� kabiliyeti� ile�
donat�lm��t�r.� Bu� çerçevede� sekerfx.com.tr� de� DEMO�
hesap� açan� bir� ki�iye� günlük� pazarlama� faaliyeti�
otomatik� email� döngüsü� sayesinde� sistem� taraf�ndan�
gerçekle�tirilmektedir.�

Bununla� birlikte� sitenin� altyap�s�� �ngilizceye� uygun�
olarak�haz�rlanm���olup,� bu�y�l� içinde� �ngilizcesinin� de�
yay�na� al�nmas�� planlanmaktad�r.� Bunun� yan�� s�ra�
otomatik�analiz�sistemleri�ile�yar��ma�düzenlemek�için�
sitede� en� iyi� i�lem� yapan� mü�teri� s�ralamas�n�n� yer�
ald����birçok�ek�alan�da�sisteme�dahil�edilecektir.�
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Ek�Hizmetler�Devreye�Sokuldu�
Bunlara� ek� olarak� Türkiye’de� bir� ilk� olarak� Konu�an�
Grafikler� (AutoChartist)� �hizmeti� mü�terilere�
sunulmu�tur.� Konu�an� Grafikler� hizmeti� ile� Fibonacci�
analizlerini� ve� grafiklerde� olu�an� formasyonlar�� canl��
olarak� yat�r�mc�lara� ileterek,� teknik� analizin� otomatik�
olarak� gerçekle�tirilmesi� sa�lanm��t�r.� Dünyada� bir�
benzeri� daha� olmayan� bu� sistem� için� yat�r�mc�lardan�
olumlu�tepkiler�al�nm��t�r.�
�

Di�er�bir�hizmet�ise�FX�piyasalar�nda�davran��sal�finans�
ile� tespit� edilen,� yat�r�mc�n�n� irrasyonel� i�lem� yapma�
davran���n�� minimize� etmeye� yönelik� otomatik� i�lem�
kod� hizmetidir.� Bu� hizmette� yat�r�mc�n�n� belirledi�i�
senaryolar� ile� algoritmik� i�lem� hizmeti� verilmektedir.�
Finans� mühendislerimiz� taraf�ndan� yaz�lan� kodlar� ile�
mü�teriler,� piyasay�� izlemeden� stratejileri�
çerçevesinde�sistem�taraf�ndan�otomatik�i�lem�yapma�
imkan�na�kavu�maktad�r.�

�
Risk�Yönetimi��çin�Ürünler�Olu�turuldu�
Genellikle� riskli� bir� araç� olarak� görünen� FX’in� bir� risk�
yönetim�arac��olarak�kullan�labilmesi�için��irketler,��

�
kuyumcular� ve� döviz� bürolar�na� yönelik� farkl�� ürünler�
geli�tirilmi�tir.��

�
 �ekerFX� Risk� Manager:� �irketler� için� haz�rlanm���

özel�bir�üründür.��irketler�kur�riskinden�korunmak�
için� ellerindeki� dövizin� tamam�n�� “Kur� Riskini�
S�f�rlar”� slogan�yla� vadeden� ba��ms�z� olarak� bire�
bir�oranda�hedge�edebilmektedirler.�
�

 �ekerFX� Kapal�çar��:� �Döviz� bürolar�n�n,� günlük�
döviz� al�m�sat�m� i�lemlerini� gerçekle�tirirken�
mevcut�TL�ve�döviz�cinsinden�portföy�de�erlerinin�
“Ayakl�� Borsa� Yan�� Ba��n�zda”� slogan�yla�
korunmas�n��amaçlamaktad�r.�

 �ekerFX� Külçe:� Kuyumcular� ve� alt�n� tüccarlar�n�n�
ticarete� konu� olan� alt�n�� ald�klar�� andan� satt�klar��
ana�kadar�geçen�zaman�içerisinde�alt�n�fiyatlar�n�n�
dü�mesi� riskini�minimize�etmek� için�kullan�lan� bir�
ürün� olarak� ortaya� koyulmu�tur.� Kuyumcular� ve�
tüccarlara�gram�ve�kilogram�ile�i�lem�yapma�f�rsat��
sunan� �ekerFX� Külçe� “Riskinize� Alt�n� Çözüm”�
slogan�� ile� korunma� i�lemi� birebir�
gerçekle�tirilebilecektir. 
�

�
�

Destek� Hizmetleri� Kullan�c�� �htiyaçlar�na� Cevap�
Verecek��ekilde�Devreye�Al�nm��t�r�
Destek� hizmetleri� kapsam�nda� mü�teri� taleplerinin�
online� al�nd���� ve� telefonla� h�zl�� dönü�ün�
gerçekle�tirildi�i� bir� sistem� kurulmu�tur.� Yine� günlük�
olarak� 15� sayfal�k� rapor� haz�rlamaktad�r.� Piyasalar��
etkileyerek� mü�teri� pozisyonlar�nda� risk�
olu�turabilecek� olan� kritik� geli�meler� hakk�nda� uyar��
bilgilendirmeleri�gerçekle�tirilmektedir.�
�
Acentalara�Yönelik�Tan�t�m�Çal��malar��Gerçekle�tirildi�
Acentalara� yönelik� ilk� olarak� merkezi� e�itim�
düzenlenmi�tir.� Bunun� yan�� s�ra� telefon� ve� uzaktan�
ba�lant�� ile� FX� piyasas�n�n� riskleri� alt�� çizilerek�
vurgulanm��� ve� yat�r�mc�lara� do�ru� biçimle�
yakla��lmas�� sa�lanm��t�r.� Ayr�ca� Kald�raçl�� ��lemler�
Müdürlü�ü� olarak� her� �ube� ve� acentan�n� FX�
i�lemlerinden� elde� ettikleri� gelirleri� canl�� olarak�
izleyebilecekleri� bir� sistem� geli�tirilmi�tir.� Komisyon�
Hesab�� olarak� tan�mlanan� bu� sistem� ile,� acenta�
çal��anlar�� kuruma� kazand�rd�klar�� mü�terilerin�

yaratt�klar�� hacimden� elde� edilen� �ube� komisyon�
gelirini� anl�k� olarak� izleyebilir� duruma� gelmi�tir.�
Mevcut� durumda� borsa� seans� salonu� bulunan� tüm�
acentalara�FX�piyasalar��ve�platform�anlat�lm��t�r.��
�
��� Ortakl���� Programlar�� �çin� Arac�� Kurumlarla�
Görü�üldü�
��� ortakl���� program�� çerçevesinde� B� Tipi� ve� C� Tipi�
lisans� almaya� aday� arac�� kurulu�larla� görü�me�
gerçekle�tirilmi�tir.� Bu� çerçevede� ilgili� kurum�
yöneticilerine� DEMO� Server� üzerinde� yönetici� hesab��
aç�larak�i��ortakl����olu�mas��durumunda�kullanacaklar��
ortam� konusunda� gerçe�e� yak�n� bilgilendirme�
yap�lm��t�r.��
�
Çal��ma�Sonuçlar��
Yap�lan� DEMO,� �ube� ve� mü�teri� potansiyeli� arama�
çal��malar�� çerçevesinde� 7� Aral�k� tarihinde� mü�teri�
al�nmaya� ba�lanan� Kald�raçl�� ��lemler’de� mü�teri�
say�s�n�n� bu� tarihten� itibaren� h�zla� artt����
görülmektedir.��
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Mü�teri�Say�s��(Kümülatif)
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�

�

Aç�lan�tüm�DEMO�hesaplar�n�arand����bu�dilim�
k�sa� bir� dönemi� yans�tsa� da� �ekerFX’e� olan�
ilgiyi� ortaya� koymas�� nedeniyle� önemli� bir�
göstergedir.��

�
�
�
�
�

�
��
�

�
DEMO� hesap� aç�mlar�nda� da� bu� ivme�
görülebilmektedir.� Buna� göre� DEMO� hesap�
say�s�� mü�terilere� ilk� sunuldu�u� dilim� olan�
Aral�k�döneminde�h�zl��bir�art���ya�am��t�r.�
�

�
�
�

�
�
�

�
Yine�hacimde�de�Aral�k�ay��itibariyle��
mü�terilere�aç�lman�n�etkisi�görülmektedir.��
Buna�göre�i�lem�hacmi�Aral�k�itibariyle�ayl�k��
baz�da�78�milyon�dolar�görülmü�tür.�

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
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��Yat�r�m�Fonlar���
�
�

FON�ADI�

31.12.2011�FON�
BÜYÜKLÜ�Ü�

(TL)�
P�YASA�TOPLAM��

DE�ER��(TL)�
P�YASA�
ORANI�

�ekerbank��T.A.�.�A�Tipi��Hisse�Senedi�Fonu� 911,122 157,586,799� 0.58%

�eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.�A�Tipi�Karma�Fon� 670,426 340,459,505� 0.20%

�eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.��B�Tipi�Alt�n�Fonu�� 6,400,823 992,453,939� 0.64%

�ekerbank��T.A.�.�B�Tipi�Tahvil�ve�Bono�Fonu� 198,174 1,225,896,161� 0.02%

�ekerbank��T.A.�.�B�Tipi�Likit�Fon� 103,726,051 20,519,253,887� 0.51%
TOPLAM� 111,906,597 23,235,650,291� 0.48%

FON�ADI�

31.12.2012�FON�
BÜYÜKLÜ�Ü�

(TL)�
P�YASA�TOPLAM��

DE�ER��(TL)�
P�YASA�
ORANI�

�ekerbank��T.A.�.�A�Tipi��Hisse�Senedi�Fonu� 211,253 224,146,445� 0.09%

�eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.�A�Tipi�Karma�Fon� 326,646 413,896,402� 0.08%

�eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.��B�Tipi�Alt�n�Fonu�� 4,458,935 616,385,550� 0.72%

�ekerbank��T.A.�.�B�Tipi�Tahvil�ve�Bono�Fonu� 100,144 1,925,811,504� 0.01%

�ekerbank��T.A.�.�B�Tipi�Likit�Fon� 87,396,964 17,153,717,660� 0.51%

�ekerbank��T.A.�.�B�Tipi�K�sa�Vadeli�Tahvil�ve�Bono�Fonu�*� 44,682,376 2,405,540,973� 1.86%

TOPLAM� 137,176,318 22,739,498,533� 0.60%
�

���������������������������

1�OCAK�31�ARALIK�2011�FON�GET�R��TABLOSU�

FON�ADI�
FON�

GET�R�S��
P�YASA�

GET�R�S��
�ekerbank��T.A.�.�A�Tipi��Hisse�Senedi�Fonu� �21.70%� �18.08%

�eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.�A�Tipi�Karma�Fon� �8.62%� �8.88%

�eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.��B�Tipi�Alt�n�Fonu� 26.39%� 29.44%

�ekerbank��T.A.�.�B�Tipi�Tahvil�ve�Bono�Fonu� 1.75%� 1.69%

�ekerbank��T.A.�.�B�Tipi�Likit�Fon� 4.12%� 3.91%
1�OCAK�31�ARALIK�2012�FON�GET�R��TABLOSU�

FON�ADI�
FON�

GET�R�S��
P�YASA�

GET�R�S��
�ekerbank��T.A.�.�A�Tipi��Hisse�Senedi�Fonu� 26.36%� 39.71%

�eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.�A�Tipi�Karma�Fon� �1.60%� 21.12%

�eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.�.��B�Tipi�Alt�n�Fonu� �4.39%� �2.94%

�ekerbank��T.A.�.�B�Tipi�Tahvil�ve�Bono�Fonu� 0.76%� 11.42%

�ekerbank��T.A.�.�B�Tipi�Likit�Fon� 7.31%� 6.90%

�ekerbank��T.A.�.�B�Tipi�K�sa�Vadeli�Tahvil�ve�Bono�Fonu�*� 1.87%� 7.16%
�

(*�)�EKERBANK�T.A.��B�T�P��KISA�VADEL��TAHV�L�VE�BONO�FON�08.08.2012�tarihinde�halka�arz�edilmi�tir.

�26/07/2012�tarihinde��EKERBANK�T.A.�.�KORUMA�AMAÇLI��EMS�YE�FONU�kurulmu�tur.�

�

�
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Portföy�Yönetimi�
Portföy� Yöneticili�i� sermaye� piyasas�� araçlar�ndan�
olu�an� portföylerin� mü�terilerle� yap�lacak� portföy�
yönetim� sözle�meleri� çerçevesinde� vekil� s�fat�� ile�
yönetilmesi� faaliyetidir.� �irketimiz� 1997� y�l�ndan�
itibaren� Sermaye� Piyasas�� Kurulu’nun� verdi�i�
Portföy� Yöneticili�i� yetkisine� sahiptir.� Ki�ilerin� risk�
alg�lamas�na� yönelik� bir� kar��la�t�rma� ölçütü�
olu�turularak� ihtiyaçlar�na� uygun� bir� portföy�
yönetimi� yap�lmaktad�r.� Bireysel� ve� Kurumsal�
mü�terilerimize� ek� olarak,� �ekerbank� ve� �eker�
Yat�r�m’�n� kurucusu� oldu�u� alt�� adet� yat�r�m� fonu�
Portföy� Yönetim� Müdürlü�ü� taraf�ndan�
yönetilmektedir.��
�
Portföy� Yönetim� Müdürlü�ümüz� taraf�ndan�
yönetilen;�
�
�ekerbank� A� Tipi� Hisse� Fon,� �ekerbank� B� Tipi� Likit�
Fon,�ekerbank� B� Tipi� Tahvil� Bono� Fonu,� �ekerbank�
B�Tipi�K�sa�Vadeli�Tahvil�ve�Bono�Fonu,��eker�Yat�r�m�
A� Tipi� Karma� Fon� ve� �eker� Yat�r�m� B� Tipi� Alt�n�
Fon’un� ve� � toplam� büyüklükleri� 2012� y�l�nda� 137,4�
milyon�TL�olarak�gerçekle�mi�tir.�
�

Bireysel� portföylerin� yönetiminde,� hisse� senedi,�
devlet�tahvili,�hazine�bonosu,�döviz�ve�farkl��sermaye�
ve�para�piyasas��araçlar�na�yat�r�m�yap�labilmektedir.�
Bu�anlamda��eker�Yat�r�m’�n�arac�l�k�faaliyeti�konusu�
d���nda�kalan�dövizli�i�lemlerle�ilgili�olarak��ekerbank�
ile�etkin�bir�i�birli�i�sa�lanm��t�r.�
�
2012� y�l�nda� portföy� yönetimi� kapsam�nda� yat�r�m�
fonlar�� d���nda� kalan� bireysel� ve� kurumsal�
portföylerin�toplam�büyüklü�ü��1,6�milyon�TL�olarak�
gerçekle�mi�tir.�
�
Portföy� Yönetim� Müdürlü�ümüz,� yat�r�m� fonlar�nda�
mevzuat� ve� iç� tüzük,� mü�teri� portföylerinde� ise,�
mevzuat� ve� mü�teri� ile� belirlenen� kar��la�t�rma�
ölçütü�do�rultusunda�yat�r�m�kararlar�n��almaktad�r.�
K�sa� vadeli� hareketler� yerine� orta�uzun� vadeli�
bilimsel�verilere�dayal��stratejiler�referans�al�nmakta�
ve� yat�r�m� kararlar�n�� uygularken,� h�zl�� ve� etkin� bir�
�ekilde�çal���lmaya�özen�gösterilmektedir.��

�

�

�� 31.12.2011� 31.12.2012�

Yönetimi�Yap�lan�Portföy�
Büyüklü�ü� �����������57,162,642���� �����1,583,282�����

� � �

*Yat�r�m�Fonlar��hariç� � �

�

�

�
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2012�ACENTELER�PAZARLAMA�FAAL�YETLER�

������Pazarlama�Faaliyetleri��
2012�y�l��süresince�Pazarlama�Müdürlü�ü�olarak�ürün�ve�
hizmetlerimizin� çe�itlendirilmesi,� geli�tirmesi� ve�
tan�t�lmas�na� yönelik� çal��malara� devam� edilerek,� y�l�
boyunca� acente� ve� mü�teri� ziyaretleri,� acentelerin�
ürünlerimizle� ilgili� yapt����pazarlama�giri�imlerinin� takip�
edilmesi,� Banka� ilgili� birimleri� ile� koordineli� çal��malar,�
acente� ve� mü�terilerden� gelen� taleplerin�
de�erlendirilmesi� ve� takibi,� piyasadaki� geli�meler� ile�
rakip� hareketlerinin� izlenmesi,� tan�t�m� çal��malar�� vb�
faaliyetler�gerçekle�tirilmi�tir.�

Her� sabah� düzenli� olarak� ilgili� müdürlükler� taraf�ndan�
haz�rlanan� günlük,� teknik� bültenler,� Forex� ve� Vadeli�
��lemler� ve� Opsiyon� Borsas�� Bülteni;� tüm� �ekerbank�
personeli� ile� talepte� bulunmu�� olan� yakla��k� 6000�
mü�teri�ve�veri�servis�sa�lay�c�lar�na�iletilmi�,�ayr�ca�her�
hafta� banka� personeline� yönelik� güncel� piyasa�fon�
yorumlar�� payla��lm��t�r.� Bununla� birlikte,� Ara�t�rma� ve�
Kurumsal�Finans�Müdürlü�ü� taraf�ndan�haz�rlanan�ayl�k�
strateji� raporlar�� ile� �irket� analizleri� ve� di�er� ekonomi�
raporlar�� da� �ekerbank� personeli� ve� mü�terilerimize�
iletilmi�tir.�
Pazarlama�Müdürlü�ü�olarak�y�l� içinde�farkl��bölgelerde�
65� acente� ziyaret� edilmi�tir.� Bu� ziyaretler� dahilinde�
mevcut� ve� potansiyel� mü�teriler� ziyaret� edilmi�,�
ürünlerimiz� tan�t�larak� � vizyon� ve� misyonumuz� acente�
personeli�ile�birlikte�mü�terilere�aktar�lm��t�r.�

�

�ekerbank� E�itim� Müdürlü�ü� ile� koordineli� olarak,�
tüm� i�kollar�� kapsam�nda� tüm� bölgelerden� 250’� ye�
yak�n�banka�personeline�mevcut�ürün�ve�i�leyi�imiz,�
yeni� ürünler� ve� piyasa� beklentileri� hakk�nda�
e�itimler� verilmi�tir.� Ayr�ca� �ekerbank’� ta� yeni�
göreve� ba�layanlar� için� düzenlenen� oryantasyon�
gruplar�na� �ekeryat�r�m� ürün� ve� hizmetleri� ile� ilgili�
bilgi�aktar�lm��t�r.��9�bölge�dahilinde��ekerbank��ube�
müdürleri� ve� tüm� i�kollar�� pazarlama� personeline�
yeni�ürünlerin�(2012�y�l�nda�faaliyete�geçen��ekerFX,�
Para� Yönetim� Hesab�,� K�sa� Vadeli� Tahvil� ve� Bono�
Fonu� ve� �ekeryat�r�m� Ça�r�� Merkezi)� tan�t�m�na�
yönelik�e�itimler�düzenlenmi�tir.�

2012� y�l�nda� hizmete� giren� �ekerFX,� Para� Yönetim�
Hesab��ve��ekeryat�r�m�Ça�r��Merkezi’�nin�tan�t�m�na�
yönelik� logo,� ilan,� sms,� internet� �ube� vb� çal��malar�
ilgili�birimlerle�beraber�yürütülmü�tür.�

�ekerbank,� �eker� Finansal� Kiralama� ve� �eker�
Faktoring� olmak� üzere� y�l� içinde� be�� etapta� toplam�
480�milyon�TL�tutar�nda�borçlanma�senedi�halka�arz��
için�kurumsal�ve�bireysel�sat���sürecinde�sektördeki�
birçok� � arac�� kurum,� emeklilik� ve� hayat� sigortas��
�irketleri,�banka�ve�portföy�yönetim��irketleri�ziyaret�
edilmi�,� ayr�ca� �ubeler� sat��� ve� bilgilendirme�
koordinasyonu�sa�lanm��t�r.�

Yeni� mü�teri� kazan�m�� ve� eski� mü�terilerin� geri�
kazan�lmas�na� yönelik� Yeni� Yat�r�mc�� Kampanyas��

düzenlenmi�tir.� Yat�r�m� ürünlerine�
yönelik� tüm� personel� primleri,�
ilgili� yönetmelikler� baz�nda�
Pazarlama� Müdürlü�ü� taraf�ndan�
organize� ve� takip� edilerek,� banka�
nezdinde� y�l� boyunca� da��t�m��
sa�lanm��t�r.���

�

�

�
�
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2012�Y�l ��Aç�lan
Hesap�Say�s ��

�Mevcut�Hesap
Say�s ��

Aç�k�Hesap�Say�s � Kapal ��Hesap� Bakiyel i �Hesap�

Operasyon�Faaliyetleri�
Operasyon� Müdürlü�ü� taraf�ndan� yurtiçi� ve� yurt� d����
piyasalarda�gerçekle�tirilen� i�lemlerin�nakit�ve�menkul�
k�ymet� yükümlülükleri� gerçekle�tirilmekte� ve�
raporlanmaktad�r.��

Ayr�ca�kurumumuz�nezdinde�hesap�açan�yat�r�mc�lar�n�
hesap� ve� sözle�me� tan�mlamalar�� ile� mevcut�
hesaplardaki� adres,� �ube,� telefon� vb.� bilgilerinin�
güncellenmesi�i�lemleri�yürütülmektedir.�

2012� y�l�nda� 83.169� adet� hesap� aç�l��� i�lemi�
gerçekle�tirilmi�tir.�

37.279� adet� hesab�n� adres� güncellemeleri�
sistemimizde� yap�ld�� MKK� da� ayn�� güncellemeler�
yans�t�ld�.�

Mü�teriler� ve� �ubeler� taraf�ndan� iletilen� mü�teri�
güncellemeleri�sa�land�.�

2012� y�l�nda� uygulamaya� al�nan� düzenlemeler� ile� ilgili�
çal��malar�;�

Hisse�senetlerinin�fiziki�saklanmas��durumunda�temsil�
etti�i�haklar�n�sona�ermesi;�

2499� say�l�� Sermaye� Piyasas�� Kanunu’nun� geçici� 6.�
Maddesinin� üçüncü� f�kras�nda� “her� bir� sermaye�
piyasas���

�

�

�

�

arac��için�Merkezi�Kay�t�Kurulu�u�taraf�ndan�kayden�
izlemenin� ba�lad���� tarihi� izleyen� yedinci� y�l�n�
sonuna� kadar� teslim� edilmeyen� sermaye� piyasas��
araçlar�� hisse� senedi� ise,� ihraçç�ya� kanunen� intikal�
eder.� Bu� durumda� paydan� do�mu�� haklar,� hisse�
senetlerinin�ihraçç�ya�intikal�tarihinde�kendili�inden�
sona�ermi��say�l�r.”��

Bu� do�rultuda� 2005� y�l�nda� kaydile�en� hisse�
senetlerinin� fiziki� olarak� saklanmas�� sona� ermi�� ve�
Aral�k�ay�nda�fiziki�teslim�i�lemleri�tamamlanm��t�r.�

D�BS’�lerin�kaydile�tirilerek�Merkezi�kay�t�Kurulu�u�
nezdinde�izlenmeye�ba�lamas�;�

30.06.2012�tarihinde�D�BS’�ler�kaydile�tirilerek�MKK�
nezdinde� izlenmeye� ba�lam��t�r.� Bu� tarih� itibari� ile�
kurumumuz� yat�r�mc�lar�na� ait� k�ymetler� � MKK’� ya�
aktar�larak� kay�tlar�� mü�teri� baz�nda� tutulmaya�
ba�lanm��t�r.��

Vadeli� ��lem� Opsiyon� Piyasas�n�n� i�lemlere�
ba�lamas�;�

Yeni� piyasan�n� aç�lmas�� sürecinde� Takasbank� � A.�.�
nezdinde�testler�tamamland��ve�i�lemlere�ba�land�.��

Vadeli�i�lem�ve�Krediler�ile�birlikte�V�OP�i�lemlerinin�
de� yönetime� sunulan� günlük� raporlar� içinde� yer�
almas��için�gerekli�çal��malar�yap�ld�.�

�

�

�

�

2012�y�l��Sweet�i�lem�hacimleri�a�a��daki�gibi�gerçekle�mi�tir�

2011� 2012� �� ��
��lem�
Hacmi�
(EUR)�

Komisyon�
(EUR)�

��lem�
Hacmi�(TL)�

Komisyon�
(TL)�

��lem�
Hacmi�
(EUR)�

Komisyon�
(EUR)�

��lem�
Hacmi�(TL)�

Komisyon�
(TL)�

Hacim�
%�

(EUR)�
Komisyon�

(EUR)�

29,134,265� 193,440� 71,198,316� 472,730� 13,802,399 44,318� 32,369,387� 103,934� �52.62% �77.09%�

�
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Yurtd����Kurumsal�Sat���
Yurtd���� Kurumsal� Sat��� Departman�,� �MKB’de� yat�r�m�
yapan� ya� da� yapma� potansiyeli� olan� yurtd���� kaynakl��
yabanc�� kurumsal� yat�r�mc�lara� hizmet� vermektedir.�
Ara�t�rma� departman�m�zla� koordineli� çal��an�
departman�m�z,�yabanc��yat�r�mc�lara,�Türk�ekonomisi�
ve� �irketleri� hakk�nda� detayl�� bilgiler� vererek� yat�r�m�
tavsiyelerinde� bulunmaktad�r.� Dünya� çap�nda,�
Türkiye’ye� yat�r�m� yapma�
potansiyeli� olan� kurumsal�
mü�terilere� planlanan�
roadshowlar� ile� ülkelerinde�
ziyaretlerde�bulunulmaktad�r.��
�
Yurtd���� kurumsal� sat���
departman�m�z�n� kurulu�u�
dünyadaki� finansal� krizin� etkin�
sonuçlar�n�n� ya�and���� 2009�
y�l�nda� gerçekle�mi�tir.� Geçen� bu�
zaman� zarf�nda,� 2012� y�l�nda�
�MKB,� Avrupa� bölgesindeki� borç�
problemleri,� Arap� bahar�n�n�
etkileri�ve�Türkiye’nin�büyüyen�cari� i�lemler�aç����gibi�
problemler�yüzünden�geri�çekilme�ya�am��t�r.�2012�y�l��
ise� Türkiye� aç�s�ndan� �ansl�� bir� y�l� olmakla� birlikte�
�MKB� için� de� yeni� rekorlar�n� k�r�ld���� bir� y�l� olmu�tur.�
Dünya�çap�nda�ya�anan�krize�ra�men�güçlü�ekonomik�
yap�s�yla� dikkat� çeken� Türkiye� kredi� derecelendirme�
kurulu�u� S&P� taraf�ndan� yat�r�m� yap�labilir� seviyeye�
çekilmi��ve�dolay�s�yla�yabanc��yat�r�mc�� ilgisini�çekme�

hususunda� bir� ad�m� daha� atlayarak� dünyan�n� gözde�
piyasalar�ndan�biri�haline�gelmi�tir.�Ülkenin�bu�olumlu�
gidi�at�n�n�� da� deste�iyle� Yurtd���� Kurumsal� Sat���
departman�m�z� 2012� y�l�nda,� mü�teri� portföyünü�
geni�letmek� amac�yla� Avrupa,� Ortado�u� ve� Asya�
ülkelerine� ziyaretlerde� bulunmu�� ve� bu� ziyaretlerin�
�����nda�2012�y�l�nda�aç�k�hesap�say�s��geçen�y�la�göre�

2�kat�na�ç�kart�lm���ve� i�lem�hacmi�
de� buna� paralel� olarak� art���
göstermi�tir.��
�
2013� y�l�nda� kurumsal� sat���
departman�m�z�kurulan�bu�ili�kileri�
daha� ileriye� götürmek� ve�
mü�terilere� özenli� bir� hizmet�
sunmaya� devam� etmek� çabas��
içerisinde� bulunacakt�r.� 2013�
y�l�nda� Türk� sermaye� piyasalar��
ürün�çe�itlili�ini�ve�piyasa�yat�r�mc��
say�s�n�� artt�rarak� olgunla�maya�
devam�edecektir.�Gerek�sergilenen�

güçlü�ekonomik�duru��gerekse�2013�y�l�nda�beklenen,�
ikinci� bir� kredi� derecelendirme� kurumu� taraf�ndan�
yat�r�m� yap�labilir� seviyeye� çekilme� beklentisi� göz�
önüne� al�narak,� yabanc�� yat�r�mc�n�n� Türk� sermaye�
piyasalar�na� olan� ilgisinin� ve� �mkb� deki� yabanc��
yat�r�mc��pay�n�n�artaca���öngörülmektedir.�

�

�

�

Yarat�lan���lem�Hacmi�ve�Komisyon�Geliri�
2011� 2012�

��lem�Hacmi� Komisyon�Geliri� ��lem�Hacmi� Komisyon�Geliri�

648,322,370.00� 107,836.00� 121,133,715.00� 180,750.00�

� � � �
Aç�lan�Hesap�Say�s��

2011� 2012�
1� 12�

� � � �
Toplam�Hesap�Say�s��

2011� 2012�
12� 24�

�

�
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Ara�t�rma�ve�Kurumsal�Finansman�Faaliyetleri�
�eker� Yat�r�m� Kurumsal� Finans� ve� Ara�t�rma�
Bölümü�konusunda�uzman�ve�deneyimli�bir�kadro�
ile� faaliyetlerini� 2012� y�l�nda� da� sürdürmü�tür.�
Ara�t�rma� Bölümü,� yurt� içi� kurumsal� ve� bireysel�
yat�r�mc�lara�kapsaml��ara�t�rma�hizmeti�sunarken�
Yurt� D���� Kurumsal� Sat��� (Institutional� Sales)�
Bölümü�sayesinde�yurt�d����kurumsal�yat�r�mc�lara�
yönelik� ara�t�rma� hizmeti� vermeye� devam�
etmi�tir.� Bu� ba�lamda� Ara�t�rma� Bölümü�
taraf�ndan�üretilen�tüm�ürünler��ngilizce�ve�Türkçe�
olarak� da� üretilmektedir.� 2012� y�l�nda� ürün�
çe�itli�ini� art�ran� Ara�t�rma� Bölümü� günlük� VOB�
Bülteni’ni� yenilemi�tir.� Bunun� d���nda� her� ay�
yay�nlad���� �ngilizce� ayl�k� strateji� raporuna� ek�
olarak�her�y�l�n�ba��nda�takip�edilen�tüm�sektör�ve�
�irketleri� de� kapsayan� �ngilizce� y�ll�k� strateji�
raporu,� gün� içi� i�lem� yapan� mü�terilerine� yönelik�
gün� içi� teknik� bülten� ve� yine� gün� içinde� önemli�

görülen� siyasi� ve� makro� içerikli� haberler� ve� teknik�
yorumlar� e�pop� sistemi� ile� anl�k� olarak� mü�teri�
temsilcilerine� yollanmaya� devam� edilmi�tir.�
Ekonomistimizin� �ngilizce� ve� Türkçe� olarak� üretti�i�
makro� ekonomi� raporlar�n�n� yan�nda,� Ara�t�rma�
Bölümü’nün� takip� etti�i� ve� periyodik� olarak� raporlar�
yay�nlad���� �irket� say�s�� 2012� y�l�nda� art��� göstermi�tir.�
Ara�t�rma� Bölümü,� 2013� y�l�� içinde� de� ürün� çe�itlili�ini�
ve�takip�edilen�hisse�senedi�say�s�n�n�art�rarak,�yat�r�mc��
beklentilerinin� mümkün� oldu�unca� kar��lamay�� ana�
hedef�olarak�benimsenmi�tir.�

Ara�t�rma� raporlar�m�z� geni�� mü�teri� taban�na� telefon,�
e�mail,� �irket� web� sitesi� arac�l���yla� ula�t�r�lmaktad�r.�
Ayr�ca,�sabah�toplant�lar��Genel�Müdürlük�birimimizdeki�
di�er� ilgili� departmanlar�n�n� da� kat�l�m�yla�
gerçekle�tirilmeye� devam� edilirken,� haftal�k� olarak�
Kurumsal� Sat��� Bölümü� ile� piyasay�� de�erlendirme�
toplant�lar��yap�lmaktad�r.�

Ara�t�rma�Birimi�taraf�ndan�haz�rlanan�periyodik�ve�periyodik�olmayan�ürünler�a�a��da�sunulmu�tur�

Periyodik�Raporlar�

Günlük�Bülten� Ayl�k�Bülten�� Tavsiye�Listesi�� Net�Kar/Zarar�Tabolar��

Teknik�Bülten� Ayl�k�strateji�Raporu������������������� Ayl�k�ve�Haftal�k�Ajanda��������� Makro�Ekonomi�Raporu�

VOB�Bülten� ��Piyasa�Göstergeleri�Tablosu����� Yabanc����lemleri�Raporu� Gün�içi�Teknik�Bülten�

Y�ll�k�Strateji�Raporu�       
�� ��������������������������

Periyodik�Olmayan�Raporlar�

Sektör�Raporu� Halka�Arz�Bilgilendirme�Notu� Ankara�Ziyaret�Notlar��

�irket�Raporu� �irket�Ziyaret�Notlar�� Mali�Tablo�Analiz�Raporu�

Analist�Sunum�Notlar��     
Ara�t�rma� Bölümü’nün� haz�rlam��� oldu�u� Ayl�k�
Bülten� internet� ve� e�mail� ile� yat�r�mc�lara�
ula�t�r�l�rken,� ayl�k� olarak� yay�nlanan�
Turcomoney� dergisinin� ücretsiz� eki� olarak�
yay�nlanmaya� devam� etmi�tir.� � Bunun� yan�nda,�
Ekonomist,� PARA� Dergisi,� Dünya� Gazetesi,�
Reuteurs,� Euroline� CNBC�e� ve� Bloomberg� HT�
ba�ta� olmak� üzere� birçok� bas�n� yay�n� organ�� ve�
veri� da��t�m� �irketine� günlük,� haftal�k� piyasa�
analizleri� ve� �irket� raporlar�� verilmeye� devam�
edilmi�tir.��

Bölümümüzün� di�er� bir� hizmeti� olan� Kurumsal�
Finans� Faaliyetlerine� ise� hisse� senedi� ve� özel�
sektör�tahvili�halka�arzlar�n�yan��s�ra�özelle�tirme,�
�irket� birle�meleri� ve� �irket� sat�n� almalar�na�
yönelik� dan��manl�k� ve� arac�l�k� hizmeti� sunmaya�
devam� edilmektedir.� Bu� kapsamda� 2012� y�l�nda�

�ekerbank’� �n� yeni� tahvil� ihrac�� yan�� s�ra,� �eker�
Finansal� Kiralama� ve� �eker� Faktoring’in� tahvil�
ihrac�na�arac�l�k�etmi�,�ayr�ca��MKB’de�i�lem�gören�iki�
finans� d���� özel� sektör� �irketinin� tahvil� ihrac�n��
gerçekle�tirmek� için� yetkilendirme� anla�mas��
yapm��t�r.�Di�er�yandan�2012�y�l�nda�gerçekle�tirilen�
bölge� toplant�lar�� sonras�� halka� arz� için� potansiyel�
�irketler� ile� görü�melerini� sürdüren� �eker� Yat�r�m,�
konuyla� ilgilenen� özel� sektör� �irketleri� ile� Kurumsal�
Finans�Bölümü�arac�l���yla�projeler�geli�tirmeye�2013�
y�l�nda�da�devam�etmeyi�planlamaktad�r.�

Bu� ba�lamda� 2013� y�l�nda,� �irketlerin� gerek� hisse�
senedi�baz�nda�ve�gerekse�h�zla�büyüyen�özel�sektör�
tahvil� halka� arz� çal��malar�ndan� olabildi�ince� pay�
almak� Kurumsal� Finansman� Departman�� olarak� ana�
hedefimiz�olacakt�r.�
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�����Bilgi���lem��Teknik�Alt�Yap��Çal��malar��
��������
�
�
�

 �eker� Yat�r�m� Ça�r�� Merkezi� 4449759�
telefon�numaras��ile�hizmete�ba�lam��t�r.��

�

 �MKB�V�OP�piyasas��için�PROD�ve�Test�ortam�
altyap�s��tesis�edilmi�tir.��

�

 �nternet� ba�lant�s�� farkl�� bir� servis� sa�lay�c��
üzerinden� yedeklenmi�� ve� upload� h�z�� 40�
Mbps’ye�ç�kar�lm��t�r.��

�

 Ses� hatlar�� yedekli� bir� altyap�� ile� farkl�� bir�
operatöre�ta��nm��t�r.��

�

 Mü�terilerimize� forex� hizmeti� sunulmaya�
ba�lanm��t�r.� Bunun� için� SPK’n�n� altyap��
gereksinimleri�sa�lanm��,� �Merkez�ve�Kartal�
lokasyonlar�nda� yedekli� çal��an� fx� mimari�
altyap�s�� devreye� al�nm��t�r.� Demo�
sunucular�� ve� mobil� cihazlardan� fx� hizmeti�
de�hizmete�sunulmu�tur.��

�

 FX� mü�terilerimizin� bilgilendirilmesi� amac�yla�
www.sekerfx.com.tr� web� sitesi� hizmete�
sunulmu�tur.��

�

 Kritik� sistemleri� gözleme� ve� bu� sistemlerin�
zaman� damgal�� loglar�n�n� tutulmas��
konusunda�çal��malar�yap�lm��t�r.��

�  Acente� ses� kay�t� sunucularda� bulunan�
veritaban��yaz�l�mlar��güncellenmi�tir.��

�
 Personel� bilgisayarlar�� ve� yaz�c�larda�
iyile�tirmeler�yap�lm��t�r.���

�
 �Banka�sistemlerine�benzer��ekilde�tasarlanan�
yeni� backoffice� altyap�s�� üzerinde� test�
çal��malar�� yap�lm��t�r.� Yaz�l�m�n� performans��
ile� ilgili� düzenlemeler� yap�l�m��t�r.� Webshare�
yaz�l�m�� versiyonlar�� 7.0� a� yükseltilmi�tir.� Yük�
dengeleme� yaz�l�m�� olarak� F5� yaz�l�m��
kullan�lmaya�ba�lanm��t�r.����

�
�

�
����
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����������eker�Yat�r�m��nternet�Sitesi�ve��nternet��ubesi�
�

�

����nternet�Sitesi�

Sermaye� piyasalar�ndaki� geli�meleri� yak�ndan� takip�
eden� �eker� Yat�r�m,� teknolojik� alt� yap�s�� ile�
mü�terilerinin� ihtiyaçlar�na� uygun� çözümleri�
mü�terilerine� sunmaktad�r.� �nternet��
bankac�l���ndaki� güçlü� konumunu� 2012� y�l�nda� da�
devam�ettirmi�tir.�

2012� y�l�nda� çal��malar�� ba�lat�lan� �eker� Yat�r�m�
Ça�r�� Merkezimiz� 2012� y�l�� sonunda� faaliyetine�
ba�lam��t�r.� �nternet� �ube� mü�teri� kitlesine�
ula�may�� amaçlayan� Ça�r�� Merkezimiz� 444� 9� 759�
(SKY)� numaras�yla� yat�r�m� hesab�� olan� tüm�
mü�terilerimize�telefonla�hizmet�vermektedir.�

�

�

��nternet��ube�mü�teri�say�m�z�geçen�y�la�oranla�%8�
art��� göstermi�� olup,� 2012� y�l�nda� da� internet� i�lem�
hacmi� �eker� Yat�r�m� içindeki� pay�n�� bir� önceki� y�l�
seviyelerinde� koruyarak,� y�ll�k� bazda� pay�n�� %� 33�
oran�nda�kalarak�devam�ettirmi�tir.��

Deneyimli� ara�t�rma� ekibinin� haz�rlad���� periyodik�
bültenler,� strateji� raporlar�,� tavsiye� listeleri,� geni��
mü�teri�taban�na�ve�potansiyel�mü�teri�kaynaklar�na�
da��tarak�önemli�ölçüde�ba�ar���sa�lamaktad�r.�

Yurtiçi� ve� Uluslararas�� Sermaye� Piyasalar�nda� i�lem�
yapmaya� imkan� sa�layan� internet� �ubemize,� y�l�
içinde� i�lem� görmeye� ba�layan� varantlar� da�
eklenmi�tir.��

��nternet��ubesi���lemleri�

��eker�Yat�r�m��nternet��ubesi’nden�Mü�terilerimiz;�

 Arac�s�z,�an�nda�hisse�senedi�ve�VOB�piyasalar�nda�al�m�sat�m�ve�emir�takibi,�

 �artl��ve�valörlü�hisse�senedi�emir�seçenekleri,��

 Ücretsiz�ve�ileri�tarihli�EFT�i�lemleri,��

 Ki�isel�ekstre�ve�portföy�bilgilerine�an�nda�eri�im,�

 Hisse�senedi�i�lemlerinde�SMS�teyidi,�

 Yat�r�m�Fonu�al�m���sat�m�,�

 Hazine�bonosu,�devlet�tahvili�ve�repo�i�lemleri,�

 Halka�Arz�i�lemleri,�

 SWEET�ile�Yurtd����Borsalar�nda�i�lem�imkan�,�

 Anl�k�borsa�verilerine�eri�im�ve�Teknik�Analiz,�

����������
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����������
���Finansal�Durum�
������������
�
�
�

�� 31.12.2012 31.12.2011� �De�i�im�Oran�

Ödenmi��Sermaye� 29.980.800 25.000.000� 19,92%

Özsermaye� 35.632.958 29.892.047� 19,21%

Aktif�Büyüklük� 178.318.988 92.440.396� 92,90%

Vergi�Öncesi�Dönem�Kar�� 1.228.535 1.170.086� 5,00%

Vergi� �403.777 �284.091� 42,13%

Net�Dönem�Kar�� 824.758 885.995� �6,91%
�

�irketimiz,� esas� faaliyet� konusu� olan� arac�l�k�
i�lemlerinden� elde� edilen� net� komisyon� tutar��
(hizmet� gelirleri)� bir� önceki� y�la� göre� %� 11,45�
dü�ü��göstermi�tir.�Bu�dü�ü�ün�oldukça�önemli�
bir� bölümü� Yat�r�m� Fonlar�� yönetim� komisyonu�
ve� Hisse� Senedi� i�lem� hacmi� dü�ü�ünden�
kaynaklanmaktad�r.�

Faiz�gelirlerindeki�bir�önceki�y�la�göre�%�18,81�
lik� art��� ise,� kredili� mü�teri� i�lem� hacmi�
art���ndan�kaynaklanmaktad�r.�
Menkul� K�ymet� sat��� gelirlerindeki� önemli�
art���n� nedeni� Halka� arz�na� arac�l�k� etti�imiz�
ÖST’lerin� al�m� sat�m� i�lemlerinden�
kaynaklanmaktad�r.��

���

Gelir�Tablosu�Kalemleri(*)� 31.12.2012 31.12.2011 De�i�im�oran��

Hizmet�Gelirleri�net�� 13.400.295 14.934.288 �11,45%

Faiz�Gelirleri�net�� 6.063.319 5.103.542 18,81%

MK�sat���geliri�net�� 888.286 73.056 1.116%

Pazarlama�sat���da��t�m�giderleri� �1.428.336 �1.362.681 4,82%

Genel�Yönetim�Giderleri� �19.173.295 �17.589.130 9,01%

�Personel�Giderleri�� �9.426.871 �8.867.160 6,31%

Di�er�Faaliyet�Gelirleri�net�� 1.478.268 11.012 13.324%
�

�����
�
�
�
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�

Hesap�Dönemi��çerisinde�Yap�lan�Denetimler�

Dönem� içerisinde� Kamu� denetimi� yap�lmam���
olup,�SPK�mevzuat��gere�i�ara�dönem�ve�y�lsonu�
denetimi�Akis�Ba��ms�z�Denetim�ve�SMMM�A.�.�
taraf�ndan� gerçekle�tirilmi�tir.� Yap�lan�
denetimlere�ili�kin�bilgiler�a�a��da�sunulmu�tur.�

�irket� Aleyhine� Aç�lan� ve� �irketin� Mali�
Durumunu�Etkileyebilecek�Davalar�

��irket�aleyhine�aç�lan�ve��irketin�mali�durumunu�
ve� faaliyetlerini� önemli� ölçüde� etkileyebilecek�
dava� bulunmamaktad�r.� Dipnotlar� bölümünde�
ayr�nt�l��olarak�aç�klanm��t�r.��

�irket� ve� Yönetim� Kurulu� Üyeleri� Hakk�nda�
Uygulanan��dari�veya�Adli�Yapt�r�mlar�

��irket� ve� yönetim� kurulu� üyeleri� hakk�nda�
uygulanan� idari� veya� adli� yapt�r�m�
bulunmamaktad�r.��

�irketin� �ç� kontrol� Sistemi� ve� �ç� denetim�
Faaliyetleri�Hakk�nda�Bilgiler�

��irkette,� � Sermaye� Piyasas�� Kurulu’nun� Seri� V�
No:68�say�l��tebli��uyar�nca�iç�kontrol�sistemi�ve�
denetimine� ili�kin� esaslar� uygulanmakta� olup,�
ayl�k� olarak� sorumlu� Yönetim� Kurulu� Üyesine�
raporlama�yap�lmaktad�r.���

�

Kurumsal�Yönetim��lkelerine�Uyum�Raporu�

��irketimiz� halka� aç�k� olmad���ndan� Kurumsal�
Yönetim� �lkeleri� Uyum� Raporu�
bulunmamaktad�r.���

Dönem� �çerisinde� Esas� Sözle�mede� Yap�lan�
De�i�iklikler�

��irketimiz� dönem� içerisinde� Kald�raçl�� Al�m�
Sat�m���lemleri�yetki�belgesi�almak�amac�yla�ana�
sözle�menin�amaç�ve�konu�ba�l�kl��3.�maddesinin�
tadili� ile;� Sermaye� artt�r�m�na� ili�kin� ana�
sözle�menin�ilgili�6.�maddesinin�tadili�yap�lm��t�r.��

Dönem��çerisinde�Yap�lan�Yat�r�mlar�

��irketimiz� 14.02.2012� tarihli� yönetim� kurulu�
karar�� ile� �irket� merkez� ofis� binas�� olarak�
kullan�lmak� üzere� 10.000.000.�� USD� tutar�nda�
MetroCity’de� iki� adet� ofis� kat�� al�nm��t�r.� Bir�
kat�n� bedeli� 5.000.000,�� USD� �irket�
özkaynaklar�ndan�kar��lanm���olup,�di�er�kat� ise�
finansal�kiralama�yolu�ile�elde�edinilmi�tir.���

Dönem� �çerisinde� Yap�lan� Ola�an� ve�
Ola�anüstü�Genel�Kurullar�

��irketin2011� y�l�� ola�an� Genel� Kurulu�
22.03.2012� tarihinde� yap�lm��t�r.� Ayr�ca�
17.07.2012� tarihinde� yap�lan� ola�anüstü� Genel�
Kurul�toplant�s�nda�ana�sözle�menin�sermaye�ile�
ilgili� 6.� maddesinin� tadili� onaylanarak� �irket�
sermayesi� 25� milyon� TL� ‘den� 30� milyon� TL’ye�
ç�kar�lm��t�r.���

�irketin� Y�l� �çinde� Yapm��� Oldu�u� Ba���� ve�
Yard�mlar�

�2012�y�l�nda�yapm���oldu�u�ba����ve�yard�mlar�n�
toplam��tutar��109.600,�TL.��

�

�

�

�

��

ADEV�Ara�t�rma�Destek�ve� 105,000
Mülkiyeliler�Derne�i� 3,500
E�itim�Gönüllüleri�Vakf�� 600
Türk�E�itim�Vakf�� 500
Toplam� 109,600

�irket Konusu

Akis�Ba��ms�z�Denetim�ve�SMMM�A.�.�(KPMG) Ba��ms�z�Denetim

Akis�Ba��ms�z�Denetim�ve�SMMM�A.�.�(KPMG) BT�Denetimi

Kuzey�Yeminli�Mali�Mü�avirlik�A.�. Vergi�ve�Mali

�eker�bank�T.A.�.�Denetçisi Rutin���tirak
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�li�kili��irketlerle�Yap�lan���lemler�

�� Acnt.Komisyon� Kira�gideri�
Sigorta�

��lemleri� Di	er���giderleri�

�� Giderleri� �� ��
(Tem.mek.+Kredi�fai.)

�
�� (TL)� (TL)� (TL)� (TL)�
�ekerbank�T.A.��S.S.�San.�Vak.� 0 112,350 0� 0
�ekerbank�T.A.�.� 3,199,347 309,571 0� 44,243
�eker�Finansal�Kiralama�A.�.� 0 576,961 0� 211,778
�eker�Faktoring�Hizm.A.�.� � � �� �
Sekar�Oto�Kiralama� 0 168,912 0� 0
Sbn�Sigorta�A.�.� 0 0 297,066� 0
�� 3,199,347 1,167,794 297,066� 256.021
�� �� �� �� ��

��
Portföy�Yön.�

Ücretleri� Komisyon�Gelirleri�� Halka�Arz��
�� �� ��lem+Saklama�Kom.� Komisyon�(TL)�
�ekerbank�T.A.�.� � � 102,489� 825,000
�ekerbank�T.A.��Sos.Sig.San.�Vak.� � � 59,155� 0
�ekerbank�T.A.��Pers.Munzam�San.Vakf�� � � 17,217� 0
BTA�Secur�t�es� � � 29,037� 0
�ekerbank�T.A.�.Yat�r�m�Fonlar�� 1,854,087 � 248,952� 0
�eker�Finansal�Kiralama� � � 8,250� 700,000
�eker�Mortgage�Finansman�A.�.� � � 66,581� �
Samruk�Kazyna� � � 34,473� �
�eker�Faktoring�Hizmetleri�A.�.� � � 500� 350,000
�� 1,854,087 � 566,654� 1,875,000

��

2012� faaliyet� y�l�� içerisinde,� ilgili� TTK� hükümleri�
çerçevesinde� �irketimiz� �ekerbank� T.A.�.�
toplulu�unun�ba�l��bir��irketidir.�TTK�Madde�199�
gere�ince� �irketimiz� yönetim� kurulu,� hakim�
�irketle� ve� hakim� �irkete� ba�l�� �irketlerle� olan�
ili�kileri�hakk�nda�düzenledi�i�ba�l�l�k�raporunda�
a�a��daki�beyan��vermi�tir.���

“�irketimiz� hakim��irket�ve�ona�ba�l�� �irketlerle�
01.Ocak� �31� Aral�k�2012� faaliyet� y�l�nda�yap�lan�
tüm� i�lemlerde,� taraf�m�zca� bilinen� hal� ve�

�artlara� göre,� hakim� �irketin� yönlendirmesiyle�
hakim� �irketin� ya� da� ona� ba�l�� bir� �irketin�
yarar�na�yapt����hukuki� i�lemler�ve�2012�y�l�nda�
hakim� �irketin� ya� da� ona� ba�l�� bir� �irketin�
yarar�na�al�nan�veya�al�nmas�ndan�kaç�n�lan�tüm�
önlemler�de�erlendirilmi�tir.�

�2012� faaliyet� y�l�na� ili�kin� olarak� bilinen� hal� ve�
�artlara� göre� olu�an� bir� i�lemden� dolay��
�irketimizin�böyle�bir�zarara�u�ramad���n��beyan�
ederiz.”�

�

�

�
�
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Kar�Da	�t�m��ve�Sermaye�Artt�r�m���
�
�
�irketin� 2011� y�l�� Ola�an� Genel� Kurulu� 22.03.2012�
tarihinde� yap�lm��t�r.� �lgili� Genel� Kurul’da� 2011� y�l��
kar�ndan�1.�tertip�yasal�yedek�ayr�lmas�,�kalan�kar�n�
�

�irketin� finansal� yap�s�n�� güçlendirmek� amac�yla,�
ola�anüstü� yedek� akçe� olarak� �irket� bünyesinde�
b�rak�lmas�na�karar�verilmi�tir.�

�
�
Ayr�ca� �irket;� � 17.07.2012� tarihinde� yap�lan�
Ola�anüstü� Genel� Kurulunda;� �irket� ana�
sözle�mesinin� sermaye� ile� ilgili� alt�nc�� maddesi� ile�
tadil�edilmesine,��irket�sermayesinin��

�25.000.000.TL’den� 30.000.000,�TL’� s�na�
ç�kar�lmas�na�karar�verilmi�tir.��
�

�
��
�

2012� y�l�� dönem� kar�n�n� da��t�lmayarak,� �irketin�
finansal� yap�s�n�� güçlendirmek�amac�yla�ola�anüstü�
yedek� akçe� olarak� �irket� bünyesinde� b�rak�lmas��
genel�kurul�onay�na�sunulacakt�r.��
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�irket�Analizi��
�

 �eker� Yat�r�m’�n,� Yurtd���� Kurumsal� Sat���
departman�� 2012� y�l�� içinde� mevcut�
mü�terilerin� bilgilendirilmesi� ve� �irkete� yeni�
mü�teri�kazand�r�lmas��amac��ile�Avrupa,�ABD,�
Uzakdo�u� ve� Körfez� bölgesindeki� yabanc��
fonlara� yönelik� ziyaretler� gerçekle�tirmi�tir.�
Buna� paralel� ara�t�rma� bölümü,� yurt� içi�
yat�r�mc�lara� yönelik� haz�rlad���� raporlar�n�
yan�nda� yabanc�� yat�r�mc�lara�yönelik� �ngilizce�
�irket,� sektör,� strateji� ve� makro� raporlar��
üreterek� yat�r�mc�lar�� yönlendirmeye� devam�
etmi�tir.�

 Özel� sektör� borçlanma� araçlar�� piyasas�� 2012�
y�l�nda�hareketli�bir�y�l�geçirmi�tir.�2011�y�l�nda�
toplam� 18.5� milyar� TL� ihraç� gerçekle�tirilen�
piyasada� 2012� y�l�nda� bu� rakam� (Kas�m� ay��
sonu� itibariyle)� 37.3� milyar� TL� seviyesine�
yükselmi�tir.� Bu� piyasaya� yönelik� ilginin� 2013�
y�l��ve�sonras�nda�da�artarak�devam�edece�ini�
dü�ünüyoruz.�2011�y�l�nda��ekerbank’�n�tahvil�
ihrac�na� arac�l�k� eden� �eker� Yat�r�m,� 2012� y�l��
içinde��ekerbank’�n�yeni�tahvil�ihrac��yan��s�ra,�
�eker� Finansal� Kiralama� ve� �eker� Faktoring’in�
tahvil� ihrac�na� arac�l�k� etmi�,� ayr�ca� �MKB’de�
i�lem�gören�iki�finans�d����özel�sektör��irketinin�
tahvil� ihrac�n�� gerçekle�tirmek� için�
yetkilendirme� anla�mas�� yapm��t�r.� Di�er�
taraftan� 2011� y�l�nda� konjonktürel� s�k�nt�lar�
nedeniyle� yava�layan� �irket� halka� arzlar��
içeride� ve� d��ar�da� olumlu� piyasa� �artlar�� ile�
birlikte� 2012� y�l�n�n� ikinci� yar�s�nda� artmaya�
ba�lam��t�r.� �irket� halka� arzlar�n�n� global�
piyasa� �artlar�n�n� da� izin� vermesi� ile� 2013�
y�l�nda�artarak�devam�edece�ini�dü�ünüyoruz.�
Bu� ba�lamda� 2012� y�l�nda� gerçekle�tirilen�
bölge� toplant�lar�� sonras�� halka� arz� için�
potansiyel��irketler�ile�görü�melerini�sürdüren�
�eker� Yat�r�m,� konuyla� ilgilenen� özel� sektör�
�irketleri� ile� Kurumsal� Finans� Bölümü�
arac�l���yla� projeler� geli�tirmeye� 2013� y�l�nda�
da�devam�edecektir.�

 �MKB� Hisse� Senetleri� Piyasas�nda� artan� rekabet�
ko�ullar�� sonras�� mü�teri� komisyon� oranlar�n�n�
a�a��ya� do�ru� çekilmesi� operasyonel� karl�l����
olumsuz� etkilemi�tir.� Ya�anan� komisyon� oran�
dü�ü�lerinin� getirece�i� gelir� kayb�n�n,� i�lem�
hacmi� art���� yarat�larak� giderilmesi� konusunda�
�ube� ve� acenteler� ile� birlikte� rasyonel� çözüm�
aray��lar��devam�etmektedir.�

 2012� y�l�� içinde� Kald�raçl�� Al�m� Sat�m���lemleri�
faaliyet� yetki� belgesini� alan� �eker� Yat�r�m,� FX�
piyasas�nda� i�lemlerine� ba�lam��t�r.� Bu�
ba�lamda� 2013� y�l�nda� �ube� ve� acenteler�
arac�l���� ile� pazarlama� ve� e�itim� destekleriyle�
yat�r�mc�lar�n� FX� piyasas�nda� i�lem� yapmas�n�n�
te�vik� edilmesi� konusunda� çabalar�n�n�
artt�r�lmas��hedeflenmi�tir.�

 VOB� i�lemlerindeki� kurum� pay�m�z�n� 2013�
y�l�nda� daha� da� artt�r�lmas�� hedeflenmi�� bu�
konuda� acentelerimizin� giri�im� ve� gayretlerinin�
te�vik� edilmesi,� pazarlama� ve� e�itim�
destekleriyle� ilgili� hedeflerin� yakalanmas��
amaçlanm��t�r.�

 Yat�r�mc�lar�n� sermaye� piyasas�� i�lemlerini�
internet� üzerinden� elektronik� emir� iletme�
e�iliminin� artarak� devam� edece�i� beklentisi�
do�rultusunda,� internet� sitemizin� ve� internet�
�ubemizin� geli�tirilmesi,� internet� �ubecili�inin�
te�vik�edilmesi,�bu�sürece�ili�kin��ifre�bas�m��vb.�
operasyonel�sürecin�daha�da�kolayla�t�r�lmas�na�
yönelik�çal��malar�sürdürülmektedir.��

 Di�er�yandan�2012�y�l��içinde��eker�Yat�r�m�Ça�r��
Merkezi’ni�yat�r�mc�lar�n�hizmetine�sunan��irket,�
artan� rekabet� ko�ullar�nda,� mü�teri� odakl�l���n�,�
servis�kalitesi�ve�gelir�elde�etti�i�ürün�çe�itlili�ini�
art�rmay�� 2013� y�l�nda� da� sürdürmeyi�
planlamaktad�r.��
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Sektör�Analizi��

Türkiye� ulusal� sermaye� piyasas�� ürünleri,� hacim�
ve� türev� enstrümanlar�� bak�m�ndan� giderek�
geli�mi�� ülkeler� düzeyine� yakla�maktad�r.�
Türkiye� sermaye� piyasalar�n�n� derinli�inde� ve�
çe�itlili�indeki� art��a� ba��l�� olarak,� yabanc��
kurumsal� ve� bireysel� yat�r�mc�lar�n�n� i�lem�
hacmindeki� pay�� y�llar� itibar�� ile� yükseli��
göstermektedir.� 2009� y�l�nda� ya�anan� küresel�
kriz� nedeniyle� daralan� yabanc�� i�lem� paylar��
2010� y�l�nda� gerçekle�tirdikleri� toparlanmadan�
sonra� 2011� y�l�nda� azalan� risk� i�tah�na� ba�l��

olarak� bir� duraksama� ya�asa� da� 2012� y�l�nda�
�MKB’deki�yükseli�e�paralel�art���göstermi�tir.��

Pazardaki� ba�l�ca� rakipler� yak�n� büyüklükteki�
�ube� a��na� sahip� olan� banka� arac�� kurumlar�d�r.�
Arac��kurumlar�n�pazar�paylar�n��içeren�tablodan�
da� görülece�i� üzere� 2012� y�l�nda� �eker� Yat�r�m�
sat��� gelirleri,� özsermaye� ve� sermaye�
s�ralamalar�ndaki� yerini� korudu�u� görülürken�
artan� rekabete� ba�l�� olarak� karl�l�k� ve� i�lem�
hacmi� pazar� pay�nda� hafif� çapl�� gerilemeler�
ya�am��t�r.�

Mü�teri�ve�Rekabet�Analizi:�

Genel� Müdürlük� merkezi� �stanbul’da� bulunan�
�eker� Yat�r�m’�n� biri� Ankara� ve� di�eri� �zmir’de�
olmak� üzere� iki� �ubesi� bulunmaktad�r.�
�ekerbank� T.A.�.� ile� tesis� edilmi�� bulunan�
acentelik� sözle�mesi� ile� Banka’n�n� bütün�
�ubeleri� �ekeryat�r�m’�n� acentesi� statüsüne�
sahip�olup;�bu��ubelerin�71�tanesinde�de�mevcut�
olan�yat�r�m�odalar�� ile� yat�r�mc�lara�ba�ta�hisse�
senedi� ve� VOB� i�lemleri� olmak� üzere� sermaye�
piyasas��ürünlerine�ili�kin�hizmet�sunulmaktad�r.�
Mü�teri�risk,�tercih�ve�ihtiyaçlar�na�göre,�uzman�

personel� taraf�ndan� ilgili� � piyasalarda� i�lem�
yap�lmas�na� imkan� veren� bu� yat�r�m� odalar�� ve�
di�er��ubeler�ile�tüm�Anadolu’�da�yayg�n�bir�a�a�
sahip� olan� �ekeryat�r�m� A.�.,� sahip� oldu�u� ve�
piyasada� tan�ml�� tüm� lisans� yetkileri� ile� ülke�
genelindeki� etkinli�ini� gün� geçtikçe�
artt�rmaktad�r.� � � 2012� senesinin� sonunda� da�
Kald�raçl����lemler’e�yönelik�alm���oldu�u�“Piyasa�
Yap�c�s�”� yetki� belgesi� ile� dünyan�n� en� büyük�
piyasas�nda� i�lem� olana��n�� yat�r�mc�lar�na�
sunmu�tur.��

Tasar�m�ve�Geli�tirme�Planlar�:��

Yaz�l�mc�� kurulu�lar,� veri� sa�lay�c�� kurulu�lar,�
Banka,� Alternatif� Da��t�m� Kanallar�� ve� IT�
birimleri� ile� tasar�m� ve� geli�tirme� a�amalar�nda�
muhtelif� yo�unluklarda� ileti�im� ve� ortak�
çal��malarda�bulunmaktad�rlar.��

��lem� hacmi� bak�m�ndan� dünyan�n� en� büyük�
piyasas��olan�Forex�piyasas�nda,��ekerFX’in�hem�
teknik� hem� de� hacimsel� olarak� geli�tirilmesi�
planlanmakatd�r.� Etkin� pazarlama� ve� e�itim�
faaliyetleri� ile� yat�r�mc�� say�s�n�n� artt�r�larak�
Pazar� pay�n�n� yükseltilmesi� hedeflenmektedir.�
�ekerFX� ile,� gerek� Türkiye� gerek� yurtd���ndaki�

arac�� kurumlara,� � ��lem� Arac�l���� ve� Tan�t�m�
Arac�l���� i�birlikleri� planlamas�� kapsam�nda� etkin�
ziyaretler�planlanmaktad�r.��

Kald�raçl�� ��lemler� Birimi� kapsam�nda,� Fx�
piyasalar�nda� döviz� i�lemlerinin� yan�s�ra� petrol,�
gümü�� vb� de�erli� madenler� ile� Dow� Jones� ve�
S&P500� vb� endekslerin� de� al�m� sat�mlar�n�n�
hizmet� ürünü� olarak� geli�tirilerek,�
yat�r�mc�lar�m�za� sunulmas�� planlanmaktad�r.
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Pazarlama�stratejileri�:�

Öncelikle� bölgeler� baz�nda� Acente� ve� mü�teri�
ziyaretlerinin� sürdürülmesi,� böylelikle��
memnuniyet,� �ikayet� ve� taleplerin� yerinde�
gözlemlenmesi,� bunun� yan�s�ra� i�lem� hacmi� ve�
komisyon� gelirlerimize� önemli� etkisi� bulunan�
Acente� ve� mü�terilerin� birebir� tan�nmas�na�
yönelik� faaliyetlerin� gerçekle�tirilmesi� devam�
edecektir.�

Özellikle� mevcut� ülke� ekonomisi� ile� dü�en�
faizlerin� de� etkisiyle,� mü�terinin� artan�
dan��manl�k,� risk� ve� getiri� tercihlerine� göre�
profesyonel� yönlendirme� ihtiyaçlar�� da�
gözönüne� al�narak,� Portföy� Yönetimine� ili�kin�
faaliyetlerin� artt�r�lmas�� amaçlanmaktad�r.�
Böylelikle� hem� sermaye� piyasas�� araçlar�ndan�
olu�an� portföylerde� ki�isel� tercihler� ile� örtü�en�
bir� yat�r�m� stratejisi� olu�turma� imkan��
sa�lanacak,�hem�de�bu�stratejiyi�uygulamak�için�
profesyonel�yönetim�hizmeti�sa�lanacakt�r.�

Yurtiçi� Piyasalarda� artan� farkl�� ürün� arz� ve�
talepleri� kapsam�nda;� yeni� yat�r�m� fonlar�,� farkl��
portföy� yönetim� ürünleri,� yurtd���� borsalarda�
aktif� i�lem� yap�labilen� Sweet� ürünü� ve� yeni�
sunulan� Foreks� piyasas�� ürünlerinin� çe�itlili�inin�
artt�r�larak,� geli�tirilerek,� hizmetin�
yayg�nla�t�r�lmas�� böylelikle� mü�teri� say�s�n�n�
artt�r�lmas��hedeflenmektedir.�

Tüm� dünyada� geli�mekte� olan� ülkelere� olan�
yat�r�m� ilgisinin� artmas�� ile� beraber,� Türkiye� de�
cazip� bir� pazar� durumundad�r.� �irketimiz� de�
yabanc�� i�lemlerine� arac�l�k� etmek� üzere� daha�
etkin� bir� pazarlama� stratejisi� benimsemi�tir.�
Farkl�� kanallarla� temas� halinde� bulunulan�
yabanc�� mü�teri� say�s�n�n� artmas�na� yönelik�
çal��malar� sürdürülmektedir.� Bu� ba�lamda,�
reklam� ve� yurtd���� ziyaretleri� planlanmakta,� bu�
ziyaretlerde�etkin�olabilmesi�amac�yla�ara�t�rma�
ve� rapor� deste�inin� artt�r�lmas��
amaçlanmaktad�r.��

� �

��������Internet� Bankac�l���� ve� yeni� hizmete� giren�
�ekeryat�r�m� Ça�r�� Merkezi’nin� daha� etkin�
kullan�lmas�� ile� birlikte,� � yat�r�m� odalar�ndaki�
yo�unlu�un� azalt�larak� VIP� dealing� hizmetinin�
artt�r�lmas�,�yayg�nla�t�r�lmas��hedeflenmektedir.��

�eker� Yat�r�m� internet� �ubemizin� getirdi�i�
avantajlardan� biri� olan� üye� olma� fonksiyonu� ile�
bültenlerimiz,� yorumlar�m�z� vb.�
faaliyetlerimizden� yararlanmak� isteyen,� internet��
arac�l���� ile� hesap� açma� taleplerini� ileten�
potansiyel� mü�terilerimize� telefon� ile� dönü��
yap�larak� Kurumumuza� ve� Acentelerimize� yeni�
mü�teri�kazan�m�na�devam�edilecektir.�

Bu� ba�lamda,� �irketimizin� yaz�l�� ve� görsel�
bas�nda,� internette� daha� etkin/sürekli� optimum�
pazarlama/reklam� kampanyalar�� düzenlemesi,�
Alternatif� ve� elektronik� da��t�m� kanallar�n�n�
(�nternet� �ube,� Ça�r�� Merkezi,� E�broker,� �eker�
Veri)�daha�yo�un�kullan�lmas��için�özellikle�Banka�
ile� birlikte� etkinliklerin� devam��
hedeflenmektedir.� Daha� fazla� noktadan�
mü�teriye� ula�arak,� hem� mü�teri� say�s�n�n� hem�
de�verimlili�in�artmas��amaçlanmaktad�r.��

Ayl�k� olarak� �ekerbank� Alternatif� Da��t�m�
kanallar�na� haz�rlanan� ve� tüm� �ekerbank�
mü�terilerine� e�posta� ile� gönderilen� �eker�
Bülten�ve�tüm��ekerbank�personeline�ula�t�r�lan�
Enerji� Bültenin� de� Hisse� Senedi,� SWEET,� VOB,�
Portföy� Yönetimi,� �nternet� �ubemiz� hakk�nda�
tan�t�c�� bilgilendirmelerin� yay�nlanmas�n�n�
devam��planlanmaktad�r.�

Tüm� ürünlerin� ve� i�leyi�inin,� mevcut� ekonomik�
piyasa�ko�ullar�n�n/beklentilerin�payla��m��amac��
ile� �ekerbank� T.A.�.� E�itim� Müdürlü�ü� ile�
koordineli� olarak� ba�ta� sat��� personeli� olmak�
üzere� her� kademede,� farkl�� içeriklerde�
düzenlenen� e�itim/seminer� toplant�lar�n�n�
artt�r�larak� devam� etmesi,� ayr�ca� mü�terilere�
yönelik� özellikle� Anadolu’da� mü�teri�
bilgilendirme� toplant�lar�n�n,� sohbetlerin�
yap�lmas��amaçlanmaktad�r.�
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Suç�Gelirlerinin�Aklanmas��ve�Terörizmin�Finansman��ile�
Mücadelede��eker�Yat�r�m�Politikas��
�eker� Yat�r�m,� suç� gelirlerinin� aklanmas�� ve�
terörizmin� finansman�� ile� mücadeleyi,� yasal�
düzenlemelere� uyumun� ötesinde,� konunun�
toplumsal� hayatta� yaratt���� tahribat�� da� dikkate�
alarak� sosyal� bir� sorumluluk� olarak� görmekte� ve�
bu�mücadeleye�önem�vermektedir.�

Uluslararas�� kamuoyunun� suç� gelirlerinin�
aklanmas��ve� terörizmin� finansman�n�n�önlenmesi�
konusunda� gittikçe� artan� hassasiyeti� nedeni� ile�
pek� çok� ülke� konuya� ili�kin� yasal� düzenlemeler�
yapmakta� ve� mevcut� uygulamalar�n��
güçlendirmektedir.� Ülkemizde� de� konuya� ili�kin�
yasal� düzenlemeler� yap�lm��� ve� ayn�� hassasiyet�
Türk�kamuoyu�taraf�ndan�da�payla��lm��t�r.�

�eker� Yat�r�m,� suç� gelirlerinin� aklanmas�� ve�
terörizmin� finansman�� ile� mücadeleyi,� yasal�

düzenlemelere� uyumun� ötesinde,� konunun�
toplumsal� hayatta� yaratt���� tahribat�� da�
dikkate� alarak� sosyal� bir� sorumluluk� olarak�
görmekte� ve� bu� mücadeleye� önem�
vermektedir.� �irketimiz,� söz� konusu�
mücadeleyi� ayn�� zamanda� uluslararas�� sistem�
ile� uyumun� ve� entegrasyonun� önemli� bir�
unsuru�olarak�görmektedir.�

�eker� Yat�r�m’�n,� suç� gelirlerinin� aklanmas�n�n�
ve� terörizmin� finansman�n�n� önlenmesi�
amac�na� yönelik� politikas�,� Türkiye’nin� taraf�
oldu�u� uluslararas�� sözle�me� ve� giri�imlere,�
suç� gelirlerinin� aklanmas�� ve� terörizmin�
finansman�n�n� önlenmesine� dair� ilgili� kanun�
hükümlerine� ve� en� önemlisi� markas�n�n�
ta��d���� itibar�ve�güvenin�korunmas�na�yönelik�
kesin�inanc��ve�kararl�l���na�dayanmaktad�r.�

�

Bu�kapsamda��eker�Yat�r�m;�

 Finansal� faaliyetlerini� sürdürmesi�
esnas�nda,� �eker� Yat�r�m� markas�n�n�
ta��d���� itibar� ve� güven� � � � unsurlar�n�n�
korunmas�n�,�

 �ç� düzenleme,� uygulama,� izleme,�
raporlama� ve� kontrol� yöntemlerinin� yasa�
ve� düzenlemelere� uyumunun�
sa�lanmas�n�,�

 Suç� gelirlerinin� aklanmas�� ve� terörizmin�
finansman�� amac�yla� �eker� Yat�r�m’�n�
kullan�lmas�n�n� iç� uygulama,� izleme� ve�
raporlama�sistemleri�ile�engellenmesini,�

�

�

 Çal��anlar�m�z�n� yasal� yükümlülükler� ve�
konuya� ili�kin� ilkeler� hakk�nda� bilgi� sahibi�
olmas�n�,�

 “Mü�terini� Tan�”� ilke� ve� prosedürlerine�
uyarak,�mü�teri�kalitesini�korumas�n�,�

 Uluslararas�� sözle�meler� ve� muhabir�
ili�kilerinde� gerekli� uyum� ve� i�birli�inin�
sa�lanmas�n���amaçlamaktad�r.�

�

�

��Mü�terinin�Tan�nmas��

Suç�geliri�aklay�c�lar�ndan�korunman�n�en�etkin�yolu�
olarak,� “Mü�terinin� Tan�nmas�”� ilkesi� kapsam�nda�
yasal� mevzuatla� uyumlu� politika,� prensip� ve�
uygulamalar� benimsenmelidir.� Amaç,� mü�teri�
i�lemlerinde� ve� bilgilerinde� aç�kl���n� sa�lanmas�,�

kar��l�kl�� güven� unsuruna� dayal�� bir� ili�kinin�
kurulmas�� ve� sürdürülmesidir.�eker� Yat�r�m’�n� suç�
gelirlerinin�aklanmas�� ve� terörizmin� finansman�n�n�
önlenmesine� yönelik� politikas�n�n� tam� metnine�
www.sekeryatirim.com�sitesinden�ula��labilir.�

� �

��
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����Finansman�Kaynaklar��Politikas��
�

Bulundu�u� sektör� itibariyle;� �irketin,� güçlü� bir�
finansal� bünyeye� sahip� olmas�,� faaliyetlerin� güven�
içersinde� sürdürülmesi� ve� portföy� yat�r�m�
f�rsatlar�n�n� de�erlendirilmesi� aç�s�ndan� büyük�
önem�arz�etmektedir.��
�irket;�faaliyetlerini�yürütebilmek�için�gerekli�asgari�
Özsermayenin� üstünde� bir� Özsermaye�
büyüklü�üne� sahip� olmakla� birlikte� Sermaye�
Piyasas�� Kurulunca� verilecek� yeni� faaliyet� izinleri�
do�rultusunda�sermaye�ihtiyac��do�abilecektir.�

�irketin� temel� finansman� politikas�� ise;� gerekli�
kayna��� oto� finansman� yoluyla� bünyeden�
sa�lamak� ve� gerekti�inde� ortaklardan� sa�lamak�
olarak� belirtilmektedir.� Bu� politika� do�rultusunda�
üretilen�net�kar�n�büyük�oranda��irket�bünyesinde�
b�rak�ld���� görülmektedir.� D��� finansmana�
ba�vurulmas�� ise� genellikle� istisnai� durum� olup,�
k�sa�vadelerde�borçlan�lmaktad�r.�

�
Risk�Yönetim�Politikalar�;� �Sektör�ve�ülke�özellikleri�
itibariyle� f�rsat� ve� risklerin� çok� s�kl�kla� de�i�ti�i�
piyasa� �artlar�� içersinde� faaliyetlerini� sürdüren�
�irket;� muhafazakâr� düzeyde� bir� risk� alg�lamas��
oldu�u� belirtilmekle� birlikte,� ölçülebilir� riskler�
çerçevesinde�f�rsatlar��de�erlendirmekte�tereddüt��

�
göstermeyen� bir� yönetim� politikas��
uygulamaktad�r.� Portföy� yat�r�m� tercih� ve�
stratejileri� de� temelde� yukar�da� belirtilen� politika�
çerçevesinde� ama� günün� ko�ullar�na� göre� h�zl��
kararlar�al�narak�s�k�s�k�güncellenmektedir.�
�

�
Kredi�Riski;�Kar��� taraflar�n�yükümlülüklerini�yerine�
getirmemesinden� olu�an� kredi� riski,� kredi�
limitlerinin� tan�mlanmas�,� onaylanmas�� ve� takip�
edilmesi� için� olu�turulan� sistemler� ile� kontrol�
edilmektedir.� Kar��� taraf�n� kontrata� ba�l��
yükümlülüklerini�yerine�getirememesi�durumunda,�
�irket’in� kontrata� ba�l�� menkul� k�ymet� al�m� ve�
sat�mlar�ndan� dolay�� kayba� u�rama� riski�
bulunmaktad�r.� �irket� bu� tür� riskleri� asgariye�
indirgemek� ve� kontrol� alt�nda� tutmak� için�
mü�terilerin� al�m� i�lemlerini� gerçekle�tirmek� için�
belirli� tutarda� nakit� veya� nakit� benzeri� menkul�
k�ymetleri� hesab�nda� tutmaktad�r.� Sat��� i�lemlerini�
gerçekle�tirmek� için� ise� sat��a� konu� menkul�
k�ymetlerin� �irket� nezdindeki� mü�teri� hesab�nda�
bulunmas�n�� istemektedir.� �irket� ayr�ca�
mü�terilerine�kredi�kulland�rarak�da�menkul�k�ymet�

al�m� ve� sat�m� i�lemine� arac�l�k� etmektedir.� �irket�
bu� tür� i�lemlerde� riski� kontrol� etmek� amac�yla�
günlük� olarak� teminat� olarak� al�nan� menkul�
k�ymetlerin�SPK�Mevzuat�n�n�öngördü�ü�oranlar�ve�
kriterler� dahilinde� de� de�erlemesinin� tespitini�
yapmakta� ve� yine� ayn�� mevzuat� taraf�ndan�
belirlenen� �ekilde� özkaynak� oran�n�� mü�teri�
baz�nda� takip� etmektedir.� Kar��� taraf�n�
yükümlülü�ünü� yerine� getirememesi� durumunda�
�irket� emanette� tuttu�u� menkul� k�ymetleri�
satmaktad�r.�
Yukar�daki� aç�klamalardan� da� anla��laca��� gibi� her�
türlü�kredi�riski��eker�Yat�r�m�Menkul�De�erler�A.��
taraf�ndan�üstlenilmi��bulunmakta�olup�bu�risklerin�
asgariye�indirilmesi�için�çe�itli�önlemler�al�nm��t�r.�
�

�
Likidite� Riski;� �irket� genellikle� k�sa� vadeli� finansal�
enstrümanlar�n�� nakite� çevirerek;� örne�in�
alacaklar�n�� tahsil� ederek,� menkul� k�ymetlerini�
elden�ç�kararak,�kendisine�fon�yaratmaktad�r.�

�Bu� kapsamda� �irket’in� bir� likidite� riski�
bulunmamaktad�r.�
�
�

�
Kur� Riski;� Yabanc�� para� cinsinden� i�lemler,� kur�
riskini� olu�mas�na� sebebiyet� vermektedir.� �irket,�
bilançosunda� yüksek� oranda� yabanc�� para�

cinsinden� varl�k� ve� yükümlülük� bulunmamaktad�r.��
Bu� kapsamda� kurumun� ta��d���� bir� kur� riski� söz�
konusu�de�ildir.�

�
�
�

�
�
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Etik��lkeler�

�eker� Yat�r�m,� Türkiye� Sermaye� Piyasas�� Arac��
Kurulu�lar�� Birli�i� (“TSPAKB”)� ve� di�er� kamu�
kurum�ve�kurulu�lar�yla�ili�kilerinde�dürüstlük�ve�
saydaml�k�ilkeleri�do�rultusunda�hareket�eder.�

Sermaye� Piyasas�� faaliyetlerinin,� toplumsal� ve�
ekonomik�yarar�n�art�r�lmas�,�arac�l�k�mesle�inin�
sayg�nl���n�n� korunmas�� ve� geli�tirilmesi,� di�er�
arac�� kurulu�lar� ve� mü�terilerle� olan� ili�kilerde�
adil� ve� dürüst� davran�lmas�� ve� haks�z� rekabete�

yer� verilmemesi� amac�yla,� yasal� ve� idari�
düzenlemeler� ile� a�a��da� yer� alan� ilkeler�
do�rultusunda� sürdürülmesi� gerekmektedir.�
Çal��anlar,� devlet,� devlete� ba�l�� kurum� ve�
kurulu�lar,� düzenleyici� otoriteler� ve� arac��
kurulu�lar�n� faaliyetlerini� yöneten� meslek�
kurulu�lar�� taraf�ndan� ç�kar�lm��� kanun,� tüzük,�
yönetmelik� ve� düzenlemeleri� bilmeli� ve� söz�
konusu� yasal� düzenlemelere� ba�l�� kalmal�d�rlar.

�

 Dürüst�ve�adil�davranma�

 �Mesleki�özen�ve�titizlik�

 �Saydaml�k�

 �Kaynaklar��etkin�kullanma�

 �Rekabet�ve�toplumsal�yarar��gözetme�

 �Kara�paran�n�aklanmas��ile�mücadele�

 �Mü�terilerle�ili�kiler�

 �Di�er�arac��kurulu�larla�ili�kiler�

 �Haks�z�rekabetin�önlenmesi�

 �Çal��anlarla�ili�kiler�

 ��lan�ve�reklamlar�

�

�eker� Yat�r�m,� Türkiye� Sermaye� Piyasas�� Arac��
Kurulu�lar�� Birli�i� (“TSPAKB”)� ve� di�er� kamu�
kurum� ve� kurulu�lar�yla� ili�kilerinde� dürüstlük�
ve� saydaml�k� ilkeleri� do�rultusunda� hareket�
eder.�

� ����Mevzuat� gere�i� denetim� ve� kontrol� amac�yla����
� ����TSPAKB�ve�bilgi�istemeye�yetkili�kurum�ve������
� ����kurulu�larca��istenebilecek�bilgi,�belge�ve�� ��
� ����kay�tlar�n� do�ru,� eksiksiz� ve� zaman�nda�

iletilmesi� konular�nda� gereken� özeni� gösterir�
ve� söz� konusu� elemanlar�n� çal��malar�n��
kolayla�t�r�r.�

�eker� Yat�r�m� Etik� �lkeleri’nin� tam� metnine�
www.sekeryatirim.com��sitesinden�ula��labilir.�

�

�

�

�

�

�
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� �

��� Ücret�Politikas��ve�Haklar�
�

� Ücret�Politikas�;�

� �irketimizde� ücret� politikas�,� genel� olarak� i��
� düzenleme� süreciyle� ortaya� ç�kar�lan� görev�
� tan�mlamalar��do�rultusunda�olu�turulmaktad�r.�

� �irket� ücret� politikas�n�n� belirlenmesinde,� maddi�
� kar��l���� hesaplanabilen� unsurlar�n� yan�nda,� i��
� ya�am�� kalitesi,� geli�im� f�rsatlar�n�� yakalayabilme�
� ve� aidiyet� duygusu� gibi� maddi� olmayan� ancak�
� bazen� çok� daha� önemli� hale� gelen� unsurlar� da�
� önem�ta��maktad�r.�

�

�

�

� ���irketimizde�parasal�haklar;� �ücret,� �ba�ar��
� ��primleri� ve� di�er� ödeneklerden�����������������������
� ��olu�maktad�r.�

 Ücret� art��lar�� y�lda� bir� kez,� enflasyon� oran�,�
sektör� ortalamalar�� ve� personel� performans��
dikkate�al�narak�belirlenir.�

 Tüm� çal��anlar�m�z,� � kat�l�m� pay�� al�nmaks�z�n�
e��ve�çocuklar��ile�birlikte,��özel�sa�l�k�sigortas��
kapsam�na�al�nmaktad�r.�

 Ö�le� yemekleri� için� ayl�k� olarak� yemek� fi�i�
verilmekte�olup,�Genel�Müdürlük�birimlerinde�
çal��anlar� için� ula��m,� servisler� ile�
sa�lanmaktad�r.�

���������������������������������Ödenekler;�

 Yönetici� personel� haricinde� çal��anlar�m�za,� i�� gere�i� � mesai� saatleri�
d���nda� yapt���� çal��malar� kar��l���nda� birim� yöneticisinin� uygunlu�unda��
fazla�mesai�ücreti��ödenir.�

 Tüm�çal��anlar�m�za�nakil�ve�atamalar,�geçici�görevlendirmeler,��seminer�
ve� toplant�lar,� denetim� nedeniyle� yapacaklar�� yurtiçi� ve� yurtd����
yolculuklarda�seyahat�giderleri�d���nda�harc�rah�(yolluk)�ödenmektedir.�

 Tüm�çal��anlar�m�za,�ilgili�mercilerden�al�nan�belgeyi�ibraz�etmek�ko�ulu�
ile,�yabanc��dil�seviyesine�göre�yabanc��dil�tazminat�� ile�yüksek�lisans�ve�
doktara�tazminat��ödenmektedir.�

 Yönetici� personele,� yetki� düzeyi� göz� önünde� bulundurularak,� benzin�
yard�m��yap�lmakta�ve�ayr�ca�cep�telefonu�tahsis�edilmektedir.�

 Üst� düzey� yöneticilere,� makam� arabas�� ve� cep� telefonu� tahsisi� ile�
birlikte,�uygun�görüldü�ü�takdirde�kira�yard�m��ve��fatura�ödemeleri��tel,�
elektrik,�do�algaz�v.s.��yap�lmaktad�r.�

 Güvenlik�Görevlisi�ve�yan�hizmetlilerimize�ise�y�lda�bir�kez,�görevleri�
gere�i�giydikleri�k�yafet�için�giyim�yard�m��yap�lmaktad�r.�

� � ��

Yönetim�Kurulu�Üyeleri�ile�Üst�düzey�Yöneticilere�Sa�lanan�Mali�Haklar;�

22.03.2012� tarihinde� yap�lan� ola�an� Genel� Kurulda�
al�nan�karar��do�rultusunda�yönetim�kurulu�üyelerine�
ve� denetçilere� ödenen� huzur� hakk�� ile� birlikte� üst�

düzey� yöneticilere� sa�lanan� menfaatlerin� brüt�
toplam��2.230.216,13�TL’�dir.�

�
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Bayan�Personel Erkek�Personel

Personel�Bilgileri��
��

�nsan�kaynaklar��ve�e�itim�

�irketin� bütün� hizmetlerinin� en� iyi� �ekilde�
yürütülmesi� için� personelin� seçiminde,� te�kilata�
da��l�m�nda,� e�itiminde� ve� istihdam� �ekli� ve�
�artlar�n�n� tayininde� uygulanacak� ilkeleri� ifade�
eder.�

Personel�politikas�n�n�geli�tirilmesinden�Genel�Müdür�
ve�ilgili�Genel�Müdür�Yard�mc�lar��ile�Mali�ve��dari���ler�
Grup� Ba�kan�,� uygulanmas�ndan� da� bütün� yöneticiler�
sorumludur.�

��������

��������������Personel�Politikas��Hedefleri�

���������������Personel�politikas�n�n�dayand����ba�l�ca�temel�ilkeler��unlard�r.�

 Bütün� personeli,� sahip� oldu�u� SPK� lisans� belgesi�
ve�deneyim�do�rultusunda,�� çal��ma� �artlar�n��
tespit�ile�yeti�me�ve�� geli�tirme� yönünden� adil�
ve�e�it�imkanlar�sa�lamak,��

 Bütün�personelin�ki�ili�ine�sayg�y��temin�ile�maddi�
ve�manevi�bak�m�ndan�haklar�n��korumak,�

 Personeli� te�vik� etmek,� bilgi� ve� görgülerini�
artt�rmalar�n��sa�lamak,�ba�ar�l��olanlar��imkanlar��
ölçüsünde�mükafatland�rmak,�

 Bütün� yöneticilerin,� personel� üzerinde� çal��maya�
sevk� ve� heveslerini� geli�tirici� bir� i�� ortam�� ve�
be�eri� ili�kilerinin� iyi� bir� �ekilde� kurulmas�na�
gayret�sarf�etmelerini�temin�etmek,�

�

 �Personeli� kendileri� ile� ilgili� konularda�
zaman�nda�haberdar�etmek,�personelin�görü��
ve� fikirlerini� idareye� kolayl�kla� bildirmelerini�
sa�lamak� amac�yla� da� her� türlü� haberle�me�
usul�ve�kaynaklar�n��geli�tirmek,�

 �Yap�lan� i�in� niteli�ine� uygun� olarak�
personeline� rahat� ve� emniyetli� çal��ma�
ortam�n��sa�lamak.�

 31.12.2012�tarihi�itibar�yla�toplam�93�adet�
personel�istihdam�edilmek�olup�toplu�i��
sözle�mesi�yap�lmamaktad�r.�

�

2012/Aral�k�sonu�itibariyle�personel�da��l�m�.�

�

�

�

�
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Lisanslama,�Mesleki�Geli�im�ve�Uzmanl�k�E	itimleri�
�

�eker� Yat�r�m,� � çal��anlar�n�� gerek� kurum� içi,��
gerek�kurum�d����e�itime�tabii�tutulmas���genel�
politikas�d�r.� ��irket,� �gerekli�gördü�ü�hallerde�
personelin� bilgi,� beceri� ve� görgülerini�
artt�rmak� amac�yla� yurtiçi� ya� da� yurtd���� k�sa�
ve� uzun� süreli� e�itim� ve� seminerlere� de�

kat�lmas�n�� uygun� görebilir.� � Personelin� SPK� taraf�ndan�
düzenlenen� Lisanslama� s�navlar�nda� ba�ar�lar�n��
art�rmak� üzere,� gerekli� Mesleki� geli�im� e�itimleri� ve�
yenileme�e�itimlerine�kat�l�mlar�n��sa�lamaktad�r.�
�

�

 2012�y�l��içerisinde�51�çal��an�Mesleki�geli�im�ve�Lisans�yenileme�e�itimlerine�gönderilmi�tir.�
�

 Lisansa�tabi�55�personelin�hepsi�ilgili�lisans�belgesine�sahiptir.��
�

�

�

���

�

En�son�düzenlenen�Aral�k�2012�SPK�
s�nav�sonucuna�göre�haz�rlanm��t�r

�

�

�

��

���������������������������

��

�

�

�

Personelin�genel�e�itim�
durumuna��bak�ld���nda�
%70’i�Üniversite,�%12’si�
Master&Doktora�
mezunudur.�
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�eker Yat�r�m Menkul De�erler 
Anonim �irketi 

 
 

31 Aral�k 2012 Tarihinde  
Sona Eren Y�la Ait  

Finansal Tablolar ve 
Ba��ms�z Denetim Raporu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
   

 
 
 
 
 

Akis Ba��ms�z Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Mü�avirlik 
Anonim �irketi 

8 Mart 2013 

Bu rapor, 2 sayfa ba��ms�z denetim 
raporu ve 41 sayfa finansal tablolar ve 
tamamlay�c� dipnotlar�ndan 
olu�maktad�r.
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�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihi �tibar�yla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”))

  
Dipnot  

Ba��ms�z 
denetimden geçmi� 

Ba��ms�z 
denetimden geçmi� 

Referanslar� 31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011 
VARLIKLAR   
Dönen Varl�klar         156,774,272          88,299,878 

Nakit ve Nakit Benzerleri 3           6,662,304            2,478,604 
Finansal Yat�r�mlar 4       107,435,774          48,359,814 
Ticari Alacaklar 6         42,349,994          36,972,056 
      -�li�kili Taraflardan Ticari Alacaklar 21 226,856               283,018 
      - Di�er Ticari Alacaklar  6         42,123,138          36,689,038 
Di�er Alacaklar 7                          -                      445 
Di�er Dönen Varl�klar 8              326,200               488,959 
        
Duran Varl�klar           21,544,716            4,140,518 

Finansal yat�r�mlar 4           1,350,719            1,437,303 
Di�er Alacaklar 7              298,087               124,735 
Maddi duran varl�klar 9         18,736,208               919,979 
Maddi olmayan duran varl�klar 10           1,159,702            1,339,091 
Ertelenmi� vergi varl���  19                          -               319,410 
    
TOPLAM VARLIKLAR         178,318,988          92,440,396 
        
KAYNAKLAR       
K�sa Vadeli Yükümlülükler   133,982,263          61,335,719 
        
Finansal borçlar 5         15,089,957            5,400,000 
      -�li�kili Taraflara Finansal Borçlar 21 1,089,947 -
      -Di�er Finansal Borçlar 5 14,000,000 5,400,000
Ticari borçlar 6       117,531,849          54,519,175 
Di�er Boçlar 7           1,155,775            1,319,004 
Di�er K�sa Vadeli yükümlülükler 8              131,770                 97,540 
Çal��anlara sa�lanan faydalara ili�kin kar��l�klar 12 72,912            - 
        
Uzun Vadeli Yükümlülükler   8,703,767            1,212,630 
Finansal borçlar 5           7,019,820                           - 
      -�li�kili Taraflara Finansal Borçlar           7,019,820                           - 
      -Di�er Finansal Borçlar - - 
Çal��anlara sa�lanan faydalara ili�kin kar��l�klar 12           1,615,742            1,212,630 
Ertelenmi� Vergi Yükümlülü�ü        19               68,205                           -

ÖZKAYNAKLAR           35,632,958          29,892,047 
        
Sermaye 13         29,980,800          25,000,000 
Sermaye düzeltmesi farklar� 13           1,195,125            1,195,125 
Finansal Varl�klar De�er Art�� Fonu 13             (877,995)             (813,348) 
Kardan ayr�lan k�s�tlanm�� yedekler 13           1,351,540            1,311,905 
Geçmi� y�llar kar/zararlar� 13           3,158,730            2,312,370 
Net dönem kar�/zarar�                824,758               885,995 
        
TOPLAM KAYNAKLAR         178,318,988          92,440,396 

�li�ikteki notlar, bu finansal tablolar�n tamamlay�c� parçalar�d�r.  



�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Kapsaml� Gelir Tablosu 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

    

Ba��ms�z 
denetimden 

Ba��ms�z 
denetimden 

geçmi� geçmi� 

  Notlar 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011 

SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER 

Sat�� gelirleri  14 16,132,872,790 9,997,191,760 
Sat��lar�n maliyeti 14 (16,112,520,890) (9,977,080,875)
BRÜT KAR    20,351,900 20,110,885 

Pazarlama, sat�� ve da��t�m giderleri 15 (1,428,336) (1,362,681)
Genel yönetim giderleri 15 (19,173,295) (17,589,129)
Di�er faaliyet gelirleri 17 235,364 409,258
Di�er faaliyet giderleri 17 (663,111) (234,592)
FAAL�YET KARI / (ZARARI)   (677,478) 1,333,741 

Finansal gelirler 18 4,118,622 848,279 
Finansal giderler 18 (2,212,609) (1,011,934)
VERG� ÖNCES� KAR 1,228,535 1,170,086

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (403,777) (284,091)
 - Dönem vergi gideri 19 - (269,770)
 - Ertelenmi� vergi geliri / (gideri) 19 (403,777) (14,321)
        
        
DÖNEM KARI    824,758 885,995 

Di�er kapsaml� gelir: 
Finansal varl�klar de�er art�� fonundaki de�i�im (80,809) (591,675)
Di�er kapsaml� gelir kalemlerine ili�kin vergi  16,162 118,335 
D��ER KAPSAMLI GEL�R (VERG� SONRASI)   (64,647) (473,340)
TOPLAM KAPSAMLI GEL�R   760,111 412,655 

�li�ikteki notlar, bu finansal tablolar�n tamamlay�c� parçalar�d�r. 
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�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Nakit Ak�m Tablosu  
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

  
Dipnot 

referanslar� 
Ba��ms�z 

Denetimden Geçmi� 
Ba��ms�z 

Denetimden Geçmi� 
    31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011 

A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak�mlar� 
Dönem kar� 824,758 885,995 
Düzeltmeler: 
Amortisman giderleri ve itfa paylar�  9,10 1,185,647 911,425 
K�dem tazminat� kar��l��� 12 527,126 425,453 
�zin kar��l��� gideri 72,912 
Menkul k�ymetler de�erleme farklar�ndaki de�i�im 86,585 812,788 
Menkul k�ymetler de�er art�� azal��lar�ndaki de�i�im (3,238,870) 172,506 
Maddi duran varl�k sat�� karlar� - (26,681) 
Ertelenmi� vergi gideri 403,777 14,321 
Kurumlar vergisi gideri - 269,770 
Temettü geliri (1,400) (4,094) 
Faiz geliri  (6,140,487) (5,167,583) 
 ��letme sermayesindeki de�i�imler öncesi faaliyet zarar�   (6,279,951) (1,706,100) 

Ticari alacaklar (5,377,939) 1,055,253 
Di�er alacaklar (172,907) 29,313 
Di�er dönen varl�klar 162,759 (683,874)
Di�er duran varl�klar (16,162) (117,084) 
Ticari borçlar 63,861,462 24,430,549 
Di�er borçlar (163,229) 20,588 
Di�er k�sa vadeli yükümlülükler 34,230 (339,001) 
Ödenen k�dem tazminat�  12 (124,014) (133,901) 
Ödenen vergiler (182,638) (82,689) 
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit giri�i   51,741,611 22,473,054 

B. Yat�r�m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak�mlar� 
Al�nan temettü 18 1,400 4,094
Finansal yat�r�mlar (55,567,867) (26,086,516) 
Al�nan faizler 6,053,902 4,596,128 
Sat�lmaya haz�r finansal varl�klar al�mlar� (64,647) (473,340) 
Maddi duran varl�k sat�n al�mlar�  9 (18,217,182) (631,396) 
Maddi olmayan duran varl�k sat�n al�mlar�  10 (605,305) (1,041,414) 
Maddi duran varl�k sat��� - 29,223 
Yat�r�m faaliyetlerinde kullan�lan net nakit   (68,399,700) (23,603,221) 
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak�mlar� 
Finansal borçlar 16,709,777 400,000 
Temettü da��t�m� - (1,950,000) 
Sermaye art��� 4,980,800 - 
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ç�k��� / giri�i   21,690,577 (1,550,000) 
        
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen art�� / (azal��)   5,032,488 (2,680,167) 
Dönem ba�� nakit ve nakit benzerleri 3 545,530 3,225,697 
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 3 5,578,018 545,530 

�li�ikteki notlar, bu finansal tablolar�n tamamlay�c� parçalar�d�r.
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�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

1 �irket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 
�eker Yat�r�m Menkul De�erler A.� (“�irket”), 24 Aral�k 1996 y�l�nda kurulmu�tur. �irket’in amac�, 
Sermaye Piyasas� Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul k�ymetler ve menkul 
k�ymetler d���nda kalan k�ymetli evrak ile finansal de�erleri temsil eden veya ihraç edenin finansal 
yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde arac�l�k faaliyetlerinde bulunmakt�r.  

�irket, Sermaye Piyasas� Kurulu (“SPK”)’ndan a�a��daki yetki belgelerine sahiptir: 

� Halka Arza Arac�l�k 
� Al�m Sat�ma Arac�l�k 
� Menkul K�ymetlerin geri al�m taahhüdü ile sat�m� (Repo) veya geri sat�m taahhüdü ile 

al�m� (Ters Repo) 
� Portföy Yöneticili�i 
� Yat�r�m Dan��manl��� 
� Kredili menkul k�ymet, aç��a sat�� ve menkul k�ymetlerin ödünç al�p verme i�lemleri 
� Türev araçlar�n al�m sat�m�na arac�l�k belgesi 
� Kald�raçl� Al�m-Sat�m ��lemleri Yetki Belgesi 

�irket’in ortaklar� ve paylar�na ili�kin bilgiler a�a��daki gibidir: 

31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011
�ekerbank T.A.�. %99 %99
Di�er %1 %1
Toplam %100 %100

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla �irket’in personel say�s� 93’tür (31 Aral�k 2011: 94). �irket 71 aktif 
acente ve 2 �ube ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Acentelik sözle�mesine istinaden �ekerbank 
T.A.�.’nin 272 �ubesi �irket’in acentesidir. 

�irket’in �ube adresleri �öyledir: 

Ankara �ubesi   : Atatürk Bulvar� Çakmak Apt.No:177/5-8  Bakanl�klar / Ankara  
�zmir �ubesi      : Cumhuriyet Bulvar� No:22 K:2 Konak / �zmir 

  

60



�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

2 Finansal Tablolar�n Sunumuna �li�kin Esaslar 
2.1 Sunuma �li�kin Temel Esaslar 

2.1.1 Uygulanan Muhasebe Standartlar� 

�irket, muhasebe kay�tlar�n� SPK taraf�ndan yay�mlanan Hesap Plan�na, Türk Ticaret Kanunu ve 
Türk Vergi Mevzuat�na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolar�n� da buna uygun olarak 
Türk Liras� (“TL”) olarak haz�rlamaktad�r. 

�irketin ili�ikteki finansal tablolar� SPK’n�n 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say�l� Resmi Gazete’de 
yay�mlanan Seri XI, 29 No’lu “Sermaye Piyasas�nda Finansal Raporlamaya �li�kin Esaslar Tebli�i” 
(“Tebli�”) hükümlerine uygun olarak haz�rlanm��t�r. SPK mevzuat�na göre raporlama yapan �irketler 
Tebli�in 5. Maddesine göre Avrupa Birli�i taraf�ndan kabul edilen haliyle Uluslararas� Muhasebe 
Standartlar�’n�/ Uluslararas� Finansal Raporlama Standartlar�’n� (“UMS/UFRS”) uygularlar.  

Ancak Tebli�’de yer alan Geçici Madde 2’ye göre Tebli�’in 5. maddesinin uygulanmas�nda Avrupa 
Birli�i taraf�ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas� Muhasebe Standartlar� Kurulu 
(“UMSK”) taraf�ndan yay�mlanan UMS/UFRS’den farklar� Türkiye Muhasebe Standartlar� Kurulu 
(“TMSK”) taraf�ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulan�r. Bu kapsamda �irket, 31 
Aral�k 2012 tarihi itibar�yla düzenlenmi� finansal tablolar�n� UMS / UFRS’lere uygun olarak 
haz�rlam��t�r. 

2 Kas�m 2011 tarihinde Resmi Gazetede yay�mlanan ve yürürlü�e giren 660 say�l� Kanun Hükmünde 
Kararname ile TMSK kurulu� maddesi olan 2499 say�l� kanunun ek 1. maddesi iptal edilmi� ve 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar� Kurumu’nun (“Kurum”) kurulmas� Bakanlar 
Kurulu’nca kararla�t�r�lm��t�r. Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 1. maddesi uyar�nca, 
Kurum taraf�ndan yay�mlanacak standart ve düzenlemeler yürürlü�e girinceye kadar, bu hususlara 
ili�kin mevcut düzenlemelerin uygulanmas�na devam edilecektir. Bu durum raporlama dönemi 
itibariyle, Sunuma �li�kin Temel Esaslar’da herhangi bir de�i�ikli�e yol açmamaktad�r. 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm�� oldu�u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartlar�’na uygun finansal tablo haz�rlayan �irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas�n�n gerekli olmad���n� ilan etmi�tir. 
Dolay�s�yla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden ba�lamak kayd�yla, UMSK taraf�ndan 
yay�mlanm�� 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard� (UMS 
29) uygulanmam��t�r. 

�irket’in Tebli�’e göre haz�rlanm�� 31 Aral�k 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal 
tablolar� 8 Mart 2013 tarihinde �irket Yönetimi taraf�ndan Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere 
onaylanm��t�r. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kurulu�lar�n bu finansal tablolar� tashih etme hakk� 
vard�r. 

2.1.2 Geçerli ve Raporlama Para Birimi  

�irket’in finansal tablolar�, faaliyette bulundu�u temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 
(i�levsel para birimi) ile sunulmu�tur. �irket’in finansal durumu ve faaliyet sonucu, �irket’in geçerli 
para birimi ve raporlama para birimi olan Türk Liras� (“TL”) cinsinden ifade edilmi�tir. 
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�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

2 Finansal Tablolar�n Sunumuna �li�kin Esaslar (devam�) 
2.1 Sunuma �li�kin Temel Esaslar (devam�) 

2.1.3 Muhasebe Tahminleri  

Finansal tablolar�n Tebli� XI-29’a uygun olarak haz�rlanmas�, yönetimin, politikalar�n uygulanmas� 
ve raporlanan varl�k, yükümlülük, gelir ve gider tutarlar�n� etkileyen kararlar, tahminler ve 
varsay�mlar yapmas�n� gerektirmektedir. Gerçekle�en sonuçlar bu tahminlerden farkl�l�k gösterebilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini te�kil eden varsay�mlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. 
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yap�ld��� dönemde ve bu güncellemelerden 
etkilenen müteakip dönemlerde kay�tlara al�n�r. Tahminlerin kullan�ld��� ba�l�ca notlar a�a��daki 
gibidir: 

Not 9 – Maddi duran varl�klar 
Not 10 – Maddi olmayan duran varl�klar 
Not 12 – Çal��anlara sa�lanan faydalara ili�kin kar��l�klar 

2.1.4 31 Aral�k 2012 Tarihi �tibar�yla Yeni ve Henüz Yürürlülükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar 

�irket, 31 Aral�k 2012 tarihinde geçerli ve uygulanmas� zorunlu olan TMSK taraf�ndan ç�kar�lan 
kendi faaliyet konusu ile ilgili olan tüm standartlar� ve TMSK’ n�n tüm yorumlar�n� uygulam��t�r. 

Baz� yeni standartlar, standartlara getirilen de�i�iklikler ve yorumlar 1 Ocak 2013 tarihinden sonra 
ba�layan y�ll�k dönemlerde yürürlü�e girecek olup bu finansal tablolar�n haz�rlanmas�nda 
uygulanmam��t�r. Bu yeni standartlar, düzeltmeler ve yorumlardan hiçbirinin finansal tablolara 
önemli bir etkisi olmas� beklenmemektedir.  

2.1.5 Kar��la�t�rmal� Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolar�n Düzeltilmesi 

 �li�ikteki finansal tablolar, �irket’ in finansal durumu, performans� ve nakit ak�m�ndaki e�ilimleri 
belirleyebilmek amac�yla, önceki dönemle kar��la�t�rmal� haz�rlanmaktad�r. Finansal tablolar�n 
kalemlerinin gösterimi veya s�n�fland�r�lmas� de�i�ti�inde kar��la�t�r�labilirli�i sa�lamak amac�yla, 
önceki dönem finansal tablolar� da buna uygun olarak yeniden s�n�fland�r�lmakta ve bu hususlara 
ili�kin olarak aç�klama yap�lmaktad�r. 
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�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

2  Finansal Tablolar�n Sunumuna �li�kin Esaslar (devam�) 
2.2 Netle�tirme 

Finansal varl�klar ve yükümlülükler, yasal olarak netle�tirme hakk�n�n var olmas�, net olarak 
ödenmesi veya tahsilinin mümkün olmas� veya varl���n elde edilmesi ile yükümlülü�ün yerine 
getirilmesinin e� zamanl� olarak gerçekle�ebilmesi halinde, bilançoda net de�erleri ile gösterilir.  

2.3  Önemli Muhasebe Politikalar�n�n Özeti 

2.3.1 Muhasebe Politikalar�nda De�i�iklik ve Hatalar 

Muhasebe politikalar�nda yap�lan önemli de�i�iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar� 
geriye dönük olarak uygulan�r ve önceki dönem finansal tablolar� yeniden düzenlenir. 

2.3.2 Muhasebe Tahminlerinde De�i�iklik  

Muhasebe tahminlerindeki de�i�iklikler, yaln�zca bir döneme ili�kin ise, de�i�ikli�in yap�ld��� cari 
dönemde, gelecek dönemlere ili�kin ise, hem de�i�ikli�in yap�ld��� dönemde hem de gelecek 
dönemde ileriye yönelik olarak uygulan�r. 

2.3.3 Gelir ve Giderlerin Muhasebele�tirilmesi 

 Sat�� gelirleri 

-Sermaye piyasalar� arac�l�k hizmetleri: Mü�terilere sermaye piyasalar�nda al�m sat�m i�lemleri için 
verilen arac�l�k hizmet ücretleri al�m/sat�m i�leminin yap�ld��� tarihte kapsaml� gelir tablosuna 
yans�t�lmaktad�r.  

-Faiz gelirleri: Mü�terilerden al�nan faiz gelirleri “Esas Faaliyetlerden Di�er Gelirler” içinde (Not 
14), banka mevduatlar�ndan, tahvil ve bonolardan elde edilen faiz gelirleri ise “Finansal Gelirler” de 
(Not 18) raporlan�r. Söz konusu gelirler iç verim oran� yöntemi kullan�larak tahakkuk esas�na göre 
gelir tablosuna yans�t�l�r. 

-Menkul k�ymet al�m sat�m karlar�: Menkul k�ymet al�m sat�m karlar�/zararlar� al�m/sat�m 
i�lemlerinin takas i�lem tarihinde gelir tablosuna yans�t�l�r.  

-Ters repo anla�malar� çerçevesinde kulland�r�lan fonlar: Ters repo anla�malar� çerçevesinde 
kulland�r�lan fonlar, k�sa vadeli olup önceden belirlenmi� bir tarihte geri sat�m taahhüdü ile edinilen 
kamu kesimi bonolar� ve tahvillerini içermektedir. Al�� ve geri sat�m fiyat� aras�nda olu�an fark�n 
cari döneme isabet eden k�sm�, di�er faiz geliri olarak tahakkuk ettirilmektedir. 

-Komisyon gelirleri: Komisyon gelirleri, finansal hizmetlerden al�nan komisyonlardan 
kaynaklanmakta ve hizmetin verildi�i tarihte muhasebele�tirilmektedir.  
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�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

2  Finansal Tablolar�n Sunumuna �li�kin Esaslar (devam�) 
2.3  Önemli Muhasebe Politikalar�n�n Özeti (devam�) 

2.3.4 Maddi Duran Varl�klar 

Maddi duran varl�klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat�n al�nan kalemler için 31 Aral�k 2004 tarihi 
itibar�yla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi� maliyet de�erlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden 
sonra al�nan kalemler için sat�n al�m maliyet de�erlerinden birikmi� amortisman ve kal�c� de�er 
kay�plar� dü�ülerek yans�t�l�r. �irket’in sahibi oldu�u binalar�n üzerinde bulundu�u arsa paylar� ilk 
al�m tarihinde ayr��t�r�larak amortismana tabi tutulmam��t�r. 

Sonradan ortaya ç�kan giderler 

Maddi duran varl�klar�n herhangi bir parças�n� de�i�tirmekten do�an giderler bak�m onar�m 
maliyetleri ile birlikte aktifle�tirilebilir. Sonradan ortaya ç�kan di�er harcamalar söz konusu varl���n 
gelecekteki ekonomik faydas�n� artt�r�c� nitelikte ise aktifle�tirilebilir. Tüm di�er giderler olu�tukça 
gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebele�tirilir. 

Amortisman 

Maddi duran varl�klar�n tahmini ekonomik ömürleri a�a��daki gibidir: 

Binalar 50 y�l
Ta��tlar 5 y�l
Mobilya ve demirba�lar 3-15 y�l
Özel maliyetler 5 y�l

Maddi duran varl�klara ili�kin amortismanlar, varl�klar�n faydal� ömürlerine göre aktife giri� veya 
montaj tarihleri esas al�narak e�it tutarl�, do�rusal amortisman yöntemi kullan�larak ayr�lm��t�r. Özel 
maliyetler için, normal amortisman yöntemi ile kiralama dönemleri veya söz konusu özel maliyetin 
faydal� ömründen k�sa olan� üzerinden amortisman ayr�l�r.  

2.3.5 Maddi Olmayan Duran Varl�klar 

Maddi olmayan duran varl�klar, bilgi i�lem ve yaz�l�m programlar�n� içermektedir. Bilgi i�lem ve 
yaz�l�m programlar�, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat�n al�nan kalemler için 31 Aral�k 2004 tarihi 
itibar�yla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi� maliyet de�erlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden 
sonra al�nan kalemler için sat�n al�m maliyet de�erlerinden birikmi� itfa ve tükenme paylar� ile kal�c� 
de�er kay�plar� dü�ülerek yans�t�l�r. Maddi olmayan duran varl�klara ili�kin itfa paylar�, sat�n 
al�mdan itibaren 10 y�l� a�mamak kayd�yla tahmini ekonomik ömürlerine göre e�it tutarl�, do�rusal 
itfa yöntemi kullan�larak ayr�lm��t�r. 

2.3.6 Finansal Olmayan Varl�klarda De�er Dü�üklü�ü 

�irket, her raporlama tarihinde, bir varl��a ili�kin de�er kayb�n�n oldu�una dair herhangi bir gösterge 
olup olmad���n� de�erlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varl���n geri kazan�labilir tutar� tahmin 
edilir. E�er söz konusu varl���n veya o varl��a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay�tl� de�eri, 
kullan�m veya sat�� yoluyla geri kazan�lacak tutar�ndan yüksekse de�er dü�üklü�ü meydana 
gelmi�tir. Geri kazan�labilir tutar varl���n net sat�� fiyat� ile kullan�m de�erinden yüksek olan� 
seçilerek bulunur. Kullan�m de�eri, bir varl���n sürekli kullan�m�ndan ve faydal� ömrü sonunda elden 
ç�kar�lmas�ndan elde edilmesi beklenen nakit ak�mlar�n�n tahmin edilen bugünkü de�eridir. De�er 
dü�üklü�ü kay�plar� gelir tablosunda muhasebele�tirilir. Bir varl�kta olu�an de�er dü�üklü�ü kayb�, o 
varl���n geri kazan�labilir tutar�ndaki müteakip art���n, de�er dü�üklü�ünün kay�tlara al�nmalar�n� 
izleyen dönemlerde ortaya ç�kan bir olayla ili�kilendirilebilmesi durumunda daha önce de�er 
dü�üklü�ü ayr�lan tutar� geçmeyecek �ekilde geri çevrilir. 

64



�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

2 Finansal Tablolar�n Sunumuna �li�kin Esaslar (devam�) 
2.3  Önemli Muhasebe Politikalar�n�n Özeti (devam�) 

2.3.7 Borçlanma Maliyetleri 

Tüm finansal giderler, olu�tuklar� dönemlerde kapsaml� gelir tablosuna kaydedilmektedir. 

2.3.8 Finansal Araçlar 

�irket finansal araçlar�n� “gerçe�e uygun de�er fark� kâr/zarara yans�t�lan finansal varl�klar”, 
“sat�lmaya haz�r finansal varl�klar”, “ticari ve di�er alacaklar”, “finansal borçlar” ve “ticari ve di�er 
borçlar” olarak s�n�fland�rmakta ve muhasebele�tirmektedir. 

Söz konusu finansal araçlar�n al�m ve sat�m i�lemleri “teslim tarihi”ne göre kay�tlara al�nmakta ve 
kay�tlardan ç�kar�lmaktad�r. Gerçe�e uygun de�er fark� kar zarara yans�t�lan finansal varl�klar ile 
sat�lmaya haz�r finansal varl�klar�n i�lem tarihi ile teslim tarihi aras�nda olu�an farklar kay�tlara 
yans�t�lmaktad�r. Finansal araçlar�n s�n�fland�r�lmas�, ilgili araçlar�n �irket yönetimi taraf�ndan sat�n 
alma amaçlar� dikkate al�narak, elde edildikleri tarihlerde kararla�t�r�lmaktad�r. 

a) Gerçe�e uygun de�er fark� kar/zarara yans�t�lan finansal varl�klar 

Gerçe�e uygun de�er fark� kâr/zarara yans�t�lan finansal varl�klar, “Al�m sat�m amaçl� finansal 
varl�klar” dan olu�maktad�r. 

Al�m sat�m amaçl� finansal varl�klar, piyasada k�sa dönemde olu�an fiyat ve benzeri unsurlardaki 
dalgalanmalardan kâr sa�lama amac�yla elde edilen veya elde edilme nedeninden ba��ms�z olarak, 
k�sa dönemde kâr sa�lamaya yönelik bir portföyün parças� olan finansal varl�klard�r. 

Al�m sat�m amaçl� finansal varl�klar, hesaplara ilk olarak i�lem maliyetleri de dahil olmak üzere 
maliyet de�erleri ile yans�t�lmakta ve kayda al�nmalar�n� müteakiben gerçe�e uygun de�erleri ile 
de�erlemeye tabi tutulmaktad�r. Yap�lan de�erleme sonucu olu�an kazanç ve kay�plar kâr/zarar 
hesaplar�na dahil edilmektedir.  

Riskten korunma arac� olarak tan�mlanmayan türev finansal araçlar da, al�m sat�m amaçl� finansal 
varl�klar olarak s�n�fland�r�lmaktad�r. 

b) Sat�lmaya haz�r finansal varl�klar 

Sat�lmaya haz�r finansal varl�klar, ticari ve di�er alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak yat�r�mlar 
ve gerçe�e uygun de�er fark� kâr/zarara yans�t�lan finansal varl�klar d���nda kalan finansal 
varl�klardan olu�maktad�r. 

Sat�lmaya haz�r finansal varl�klar hesaplara ilk olarak i�lem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet 
de�erleri ile yans�t�lmaktad�r. 

Sat�lmaya haz�r finansal varl�klar�n müteakip de�erlemesi rayiç de�erleri üzerinden yap�lmaktad�r. 
Ancak, rayiç de�erleri güvenilir bir �ekilde tespit edilemiyorsa, makul de�er fiyatland�rma modelleri 
veya iskonto edilmi� nakit ak�m teknikleri kullan�larak de�erlenmektedir. Sat�lmaya haz�r finansal 
varl�klar�n rayiç de�erlerindeki de�i�ikliklerden kaynaklanan ve menkul k�ymetlerin etkin faiz 
yöntemiyle hesaplanan itfa edilmi� maliyeti ile rayiç de�eri aras�ndaki fark� ifade eden 
gerçekle�memi� kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Sat�lmaya Haz�r Finansal 
Varl�klar�n Gerçe�e Uygun De�erindeki De�i�im” hesab� alt�nda gösterilmektedir. Sat�lmaya haz�r 
finansal varl�klar elden ç�kar�lmalar� durumunda rayiç de�er uygulamas� sonucunda özkaynak 
hesaplar�nda olu�an de�er, kapsaml� gelir tablosuna yans�t�lmaktad�r. 
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2.3.8 Finansal Araçlar (devam�) 

c) Ticari ve di�er alacaklar 

Ticari ve di�er alacaklar borçluya para veya hizmet sa�lama yoluyla yarat�lan finansal varl�klard�r. 
Söz konusu ticari ve di�er alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda al�nmakta ve 
kayda al�nmay� müteakiben “etkin faiz (iç verim) oran� yöntemi” kullan�larak iskonto edilmi� 
bedellerinden varsa �üpheli ticari alacak kar��l�klar� dü�üldükten sonra kay�tlara net de�erleri ile 
yans�t�lmaktad�r. 

d) Finansal Borçlar 

Finansal borçlar i�lem tarihindeki de�eri ile kay�tlara al�nmakta, kayda al�nmalar�n� takiben etkin faiz 
oran� kullan�larak iskonto edilmi� de�erleri üzerinden izlenmektedir. 

e) Ticari ve di�er borçlar 

Ticari ve di�er borçlar maliyet de�erleri üzerinden kayda al�nmakta ve kayda al�nmay� müteakiben 
“etkin faiz (iç verim) oran� yöntemi” kullan�larak iskonto edilmi� bedellerinden kay�tlara 
yans�t�lmaktad�r. 

f) Sermaye 

Adi hisse senetleri 

Adi hisse senetleri özkaynak olarak s�n�fland�r�l�r. Adi hisse ihraçlar� ile do�rudan ili�kili ek 
maliyetler vergi etkisi dü�üldükten sonra özkaynaklardan azal�� olarak kay�tlara al�n�r. 

g) Nakit ve nakit benzerleri 

Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varl�klar�, bankalardaki nakit para ve vadesi üç aydan k�sa 
vadeli mevduatlar� ile ters repo i�lemlerinden alacaklar ve borsa para piyasas�ndan alacaklar� 
içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri kolayca nakde dönü�türülebilir, vadesi üç ay� geçmeyen ve 
de�er kaybetme riski bulunmayan k�sa vadeli yüksek likiditeye sahip varl�klard�r. Bankalardaki 
vadeli mevduatlar i�lem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda al�nmakta kayda al�nmalar�n� takiben 
etkin faiz oran� kullan�larak iskonto edilmi� de�erleri üzerinden izlenmektedir. 

h) Finansal varl�k ve yükümlülüklerin kayda al�nmas� ve ç�kar�lmas� 

�irket, finansal varl�k veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözle�melerine taraf oldu�u takdirde 
bilançosuna yans�tmaktad�r. �irket finansal varl���n tamam�n� veya bir k�sm�n�, sadece söz konusu 
varl�klar�n konu oldu�u sözle�meden do�an haklar üzerindeki kontrolünü kaybetti�i zaman kay�ttan 
ç�kart�r. �irket finansal yükümlülükleri ancak sözle�mede tan�mlanan yükümlülü�ü ortadan kalkar, 
iptal edilir veya zaman a��m�na u�rar ise kay�ttan ç�kart�r. 
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2.3.8 Finansal Araçlar (devam�) 

i) Finansal varl�klarda de�er dü�üklü�ü 
Finansal varl�k veya finansal varl�k gruplar�, her raporlama tarihinde de�er dü�üklü�üne 
u�rad�klar�na ili�kin göstergelerin bulunup bulunmad���na dair de�erlendirmeye tabi tutulur. 
Finansal varl���n ilk muhasebele�tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay�n meydana gelmesi 
ve söz konusu olay�n ilgili finansal varl�k veya varl�k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin 
edilebilen gelecekteki nakit ak�mlar� üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl���n 
de�er dü�üklü�üne u�rad���na ili�kin tarafs�z bir göstergenin bulunmas� durumunda de�er dü�üklü�ü 
zarar� olu�ur. Ticari ve di�er alacaklar için de�er dü�üklü�ü tutar� gelecekte beklenen tahmini nakit 
ak�mlar�n�n finansal varl���n etkin faiz oran� üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de�eri 
ile defter de�eri aras�ndaki farkt�r. 

Sat�lmaya haz�r özkaynak araçlar� haricinde, de�er dü�üklü�ü zarar� sonraki dönemde azal�rsa ve 
azal�� de�er dü�üklü�ü zarar�n�n muhasebele�tirilmesi sonras�nda meydana gelen bir olayla 
ili�kilendirilebiliyorsa, önceden muhasebele�tirilen de�er dü�üklü�ü zarar� de�er dü�üklü�ünün iptal 
edilece�i tarihte yat�r�m�n de�er dü�üklü�ü hiçbir zaman muhasebele�tirilmemi� olmas� durumunda 
ula�aca�� itfa edilmi� maliyet tutar�n� a�mayacak �ekilde gelir tablosunda iptal edilir. 

Sat�lmaya haz�r özkaynak araçlar�n�n gerçe�e uygun de�erinde de�er dü�üklü�ü sonras�nda meydana 
gelen art�� do�rudan özkaynaklarda muhasebele�tirilir. 

2.3.9 Kur De�i�iminin Etkileri  

Yabanc� para cinsinden yap�lan i�lemler, i�lem tarihindeki yabanc� para kuru ile TL’ye 
çevrilmektedir. Yabanc� para parasal varl�klar ve borçlar, raporlama tarihinde geçerli kur üzerinden 
dönem sonunda TL’ye çevrilmektedirler. Bu tip i�lemlerden kaynaklanan kur farklar�, kapsaml� gelir 
tablosuna yans�t�lmaktad�r.  

�irket taraf�ndan kullan�lan 31Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihli kur bilgileri a�a��daki gibidir: 

 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Amerikan Dolar� 1.7826  1.8889
Avro 2.3517  2.4438

2.3.10 Hisse Ba��na Kazanç 

Hisse Ba��na Kazanca �li�kin Türkiye Muhasebe Standard� – TMS 33’e göre hisse senetleri borsada 
i�lem görmeyen i�letmeler hisse ba��na kazanç aç�klamak zorunda de�ildirler. �irket’in hisseleri 
borsada i�lem görmedi�inden, ili�ikteki finansal tablolarda hisse ba��na kazanç hesaplanmam��t�r. 
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2.3.11 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

Raporlama tarihi ile finansal tablolar�n yay�m� için yetkilendirme tarihi aras�nda, i�letme lehine veya 
aleyhine ortaya ç�kan olaylar� ifade eder. Raporlama tarihi itibar�yla söz konusu olaylar�n var 
oldu�una ili�kin yeni deliller olmas� veya ilgili olaylar�n raporlama tarihinden sonra ortaya ç�kmas� 
durumunda ve bu olaylar finansal tablolar�n düzeltilmesini gerektiriyorsa, �irket finansal tablolar�n� 
yeni duruma uygun �ekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tablolar�n düzeltilmesini 
gerektirmiyorsa, �irket, söz konusu hususlar� ilgili dipnotlar�nda aç�klamaktad�r.  

2.3.12 Kar��l�klar, �arta Ba�l� Yükümlülükler ve �arta Ba�l� Varl�klar 

TMS 37 uyar�nca herhangi bir kar��l�k tutar�n�n finansal tablolara al�nabilmesi için; �irket’in geçmi� 
olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya z�mni yükümlülü�ün bulunmas�, bu yükümlülü�ün 
yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar�n i�letmeden ç�kmas�n�n muhtemel olmas� 
ve söz konusu yükümlülük tutar�n�n güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas� gerekmektedir. 
Söz konusu kriterler olu�mam��sa, �irket, söz konusu hususlar� ilgili dipnotlar�nda aç�klamaktad�r. 

Ekonomik faydan�n i�letmeye girece�inin muhtemel hale gelmesi halinde, ko�ullu varl�kla ilgili 
olarak finansal tablo dipnotlar�nda aç�klama yap�l�r. Ekonomik faydan�n i�letmeye girece�inin 
kesinle�mesi durumundaysa, söz konusu varl�k ve bununla ilgili gelir de�i�ikli�inin oldu�u tarihte 
finansal tablolara al�n�r. 

2.3.13 Kiralama ��lemleri 
Finansal Kiralama 

Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit k�ymetler, finansal durum tablosunda, kira sözle�mesinin 
ba�lang�c�ndaki asgari kira ödemelerinin raporlama tarihi itibar�yla indirgenmi� de�eri ile finansal 
kiralamaya konu mal�n makul de�erinden dü�ük olan�ndan birikmi� amortisman ve kal�c� de�er 
kay�plar� dü�ülerek yans�t�l�r. Finansal kiralamadan do�an borçlar, anaparan�n ödenmesiyle 
azal�rken, faiz ödemeleri kapsaml� gelir tablosunda yans�t�l�r. 

Faaliyet Kiralamas� 

Faaliyet kiralama i�lemleri olu�tuklar� dönemlerde kapsaml� gelir tablosuna kaydedilmektedir. 

2.3.14 �li�kili Taraflar 

Hissedarl�k, sözle�meye dayal� haklar, aile ili�kisi veya benzeri yollarla kar�� taraf� do�rudan ya da 
dolayl� bir �ekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kurulu�lar, ili�kili kurulu� 
olarak tan�mlan�rlar. �li�kili kurulu�lara ayn� zamanda sermayedarlar ve �irket yönetimi de dahildir. 
�li�kili kurulu� i�lemleri, kaynaklar�n ve yükümlülüklerin ili�kili kurulu�lar aras�nda bedelli veya 
bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir. 
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2.3.15 Kurum Kazanc� Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

Dönemin vergi kar��l���, cari dönem kurumlar vergisi ve ertelenen verginin de�i�im fark�n� 
içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülü�ü, dönem kar�n�n vergiye tabi olan k�sm� üzerinden ve 
raporlama tarihinde geçerli olan vergi oranlar� ile hesaplanan vergi yükümlülü�ünü ve geçmi� 
y�llardaki vergi yükümlülü�ü ile ilgili düzeltme kay�tlar�n� içermektedir.  

Ertelenen vergi yükümlülü�ü veya alaca��, varl�klar�n ve borçlar�n finansal tablolarda gösterilen 
de�erleri ile yasal vergi matrah� hesab�nda dikkate al�nan tutarlar� aras�ndaki geçici farkl�l�klar�n 
bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmas�yla belirlenmektedir.  

Ertelenen vergi yükümlülü�ü veya alaca��, söz konusu geçici farkl�l�klar�n ortadan kalkaca�� 
ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlar�nda yapacaklar� tahmin edilen art�� ve azal�� oranlar�nda 
ili�ikteki finansal tablolara yans�t�lmaktad�r. Ertelenen vergi alaca��, gelecek dönemlerde vergi 
avantaj�n�n sa�lanmas� olas� durumlarda kaydedilir. Bu alacaktan art�k yararlan�lamayaca�� 
anla��ld��� oranda ilgili aktiften silinir. Ertelenen verginin hesaplanmas�nda, söz konusu geçici 
farkl�l�klar�n ortadan kalkaca�� ilerideki dönemlerde geçerli olaca�� tahmin edilen vergi oranlar� 
kullan�lmaktad�r. 

Hesaplanan ertelenmi� vergi alacaklar� ile ertelenmi� vergi yükümlülükleri finansal tablolarda 
netle�tirilerek gösterilmektedir. 

2.3.16 Çal��anlara Sa�lanan Faydalar 

 K�dem Tazminat� 

Yürürlükteki kanunlara göre, �irket, emeklilik dolay�s�yla veya istifa ve �� Kanunu’nda belirtilen 
davran��lar d���ndaki sebeplerle istihdam� sona eren çal��anlara belirli bir toplu ödeme yapmakla 
yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar� raporlama tarihi itibar�yla geçerli olan k�dem tazminat 
tavan� esas al�narak hesaplan�r.  

Bu yükümlülük çal���lan her y�l için, 31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla, azami 3,034 TL (31 Aral�k 
2011: 2,732 TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve di�er haklar esas al�narak 
hesaplanmaktad�r. Toplam yükümlülük hesaplan�rken kullan�lan temel varsay�m hizmet sa�lanan her 
y�l için azami yükümlülü�ün enflasyon oran�nda her alt� ayda bir artmas� olarak kabul edilmi�tir. 

�li�ikteki finansal tablolarda �irket söz konusu yükümlülük için istatistiki bir metot kullanarak bir 
yükümlülük tahmini olu�turmu�tur ve kay�tlar�na yans�tm��t�r.

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla yükümlülü�ün net bugünkü de�er 
hesaplamas�nda kullan�lan ba�l�ca tahminler a�a��daki gibidir: 

 31 Aral�k 2012   31 Aral�k 2011 

�skonto oran�    %7.49  %9.25 
Beklenen maa�/limit art�� oran� %5.0 %5.0 
Tahmin edilen emeklili�e hak kazanma oran� %100 %100 

Yukar�daki beklenen maa�/limit art�� oran�, hükümetin y�ll�k enflasyon için gelecekteki hedeflerine 
göre belirlenmi�tir. 

Emeklilik Plan 
�irket’in personele sa�lad��� herhangi bir emeklilik sonras� fayda ve emeklilik plan� bulunmamaktad�r. 
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2  Finansal Tablolar�n Sunumuna �li�kin Esaslar (devam�) 
2.3 Önemli Muhasebe Politikalar�n�n Özeti (devam�) 

2.3.17 Vadeli ��lem ve Opsiyon Borsas� (“VOB”) i�lemleri 

VOB piyasas�nda mü�teri ad�na i�lem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklarda, �irket 
ad�na i�lem yapmak için verilen teminatlar di�er alacaklarda brüt olarak s�n�fland�r�lmaktad�r. 
Dönem içinde yap�lan i�lemler sonucu olu�an kar ve zararlar gelir tablosunda esas faaliyetlerden 
gelirlere kaydedilmi�tir.  

2.3.18 Nakit Ak�m Tablosu 

�irket net varl�klar�ndaki de�i�imleri, finansal yap�s�n� ve nakit ak�mlar�n�n tutar ve zamanlamas�n� 
de�i�en �artlara göre yönlendirme yetene�i hakk�nda finansal tablo kullan�c�lar�na bilgi vermek 
üzere, di�er finansal tablolar�n�n ayr�lmaz bir parças� olarak, nakit ak�m tablolar�n� düzenlemektedir. 

Nakit ak�m tablosunda, döneme ili�kin nakit ak�mlar� i�letme, yat�r�m ve finansman faaliyetlerine 
dayal� bir biçimde s�n�fland�r�larak raporlan�r. ��letme faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak�mlar�, 
�irket’in faaliyet alan�na giren konulardan kaynaklanan nakit ak�mlar� gösterir. Yat�r�m 
faaliyetleriyle ilgili nakit ak�mlar�, �irket’in yat�r�m faaliyetlerinde (sabit yat�r�mlar ve finansal 
yat�r�mlar) kulland��� ve elde etti�i yat�r�m faaliyetlerinden nakit ak�mlar�n� gösterir. Finansman 
faaliyetlerine ili�kin nakit ak�mlar�, �irket’in finansman faaliyetlerinde kulland��� kaynaklar� ve bu 
kaynaklar�n geri ödemelerini gösterir. 

2.3.19 Bölümlere Göre Raporlama 

�irket’in tüm faaliyetleri Türkiye’de gerçekle�ti�i ve sadece arac�l�k faaliyetinde bulundu�u için 
bölümlere göre raporlama yap�lmam��t�r.

3 Nakit ve Nakit Benzerleri 
31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla nakit ve nakit benzerleri a�a��daki gibidir: 

 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Bankalar 3,764,227  2,147,743
-Vadesiz mevduat 3,764,227  2,147,743
Ters repo i�lemlerinden alacaklar 2,892,000  328,996
Kasa 6,077  1,865
Finansal durum tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 6,662,304  2,478,604
Mü�teri varl�klar� (*)  (1,084,286))  (1,369,710)
Bloke paralar -  (563,364)
Nakit ak�m tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 5,578,018  545,530
(*) Mü�teri varl�klar�, mü�terilerin 31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla henüz yat�r�ma yönlendirilmemi�, 
�irket’in kendi mevduat hesaplar�nda de�erlendirilen ancak kendi tasarrufunda olmayan nakit varl�klardan olu�maktad�r. Bu 
nedenle nakit ak�mlar� tablosu haz�rlan�rken dikkate al�nmamaktad�r. 

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla ters repo i�lemlerinden alacaklar�n�n vadesi 1 �ubat 2013 olup faiz 
oran� %4.75 ‘dir. (31 Aral�k 2011: 2 Ocak 2012, %10.75). 
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4 Finansal Yat�r�mlar 
31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011tarihleri itibar�yla finansal yat�r�mlar a�a��daki gibidir: 

K�sa vadeli finansal yat�r�mlar 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Al�m – sat�m amaçl� finansal varl�klar 106,189,958  47,670,431
Sat�lmaya haz�r finansal varl�klar (*) 1,245,816  689,383
Toplam 107,435,774  48,359,814

   
Uzun vadeli finansal yat�r�mlar 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Sat�lmaya haz�r finansal varl�klar 1,350,719  1,437,303
Toplam 1,350,719  1,437,303

(*) 31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla, nominal de�eri 1,300,000 TL (31 Aral�k 2011: 755,000 TL) ve defter de�eri 1,245,816 
TL (31 Aral�k 2011: 689,383 TL) tutar�ndaki sat�lmaya haz�r finansal varl�k olarak s�n�flanan devlet tahvili, �irket’in tahvil 
ve bono piyasalar� ile vadeli i�lem ve opsiyon piyasalar�ndaki i�lemleri nedeniyle SPK, IMKB ve Vadeli ��lem ve Opsiyon 
Borsas� (“VOB”) nezdinde teminat olarak bulundurulmaktad�r. 

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, al�m sat�m amaçl� finansal varl�klar�n detay� 
a�a��daki gibidir: 

Al�m sat�m amaçl� finansal varl�klar�n 
 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011 

 
Nominal 

de�eri 
Defter 
de�eri Faiz aral���  

Nominal 
de�eri 

Defter 
de�eri Faiz aral��� 

Kamu-Özel kesimi tahvil 
senet ve bonolar� 109,493,877 107,125,883 % 4.65-%5.25  50,063,945 48,359,814 % 7.00-%10.55 
A Tipi Karma Fon 19,900,542 309,891 -  - - - 
Toplam 129,394,419 107,435,774   50,063,945 48,359,814   

31Aral�k 2012 tarihi itibar�yla repo i�lemlerine konu olan menkul k�ymetler 107,020,925 TL’dir (31 
Aral�k 2011: 47,451,476 TL). 
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4 Finansal Yat�r�mlar (devam�) 
31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, k�sa vadeli sat�lmaya haz�r finansal varl�klar 
teminat olarak verilmi� olup a�a��daki gibidir: 

31 Aral�k 2012       
Devlet �ç Borçlanma 
Senetleri 

Defter de�eri 
(TL)

Nominal de�eri 
(TL)

Verildi�i 
kurum 

Kar��l���nda 
sa�lanan hizmet

 287,496 300,000 �MKB Tahvil, bono teminat�
� 929,570 970,000 VOB Garanti fonu teminat�
 28,750 30,000 �MKB VOB üyelik teminat�
TOPLAM 1,245,816 1,300,000    
   
31 Aral�k 2011       
Devlet �ç Borçlanma 
Senetleri 

Defter de�eri 
(TL)

Nominal de�eri 
(TL)

Verildi�i 
kurum 

Kar��l���nda 
sa�lanan hizmet

 273,927 300,000 �MKB Tahvil, bono teminat�
 205,445 225,000 VOB Garanti fonu teminat�
 182,618 200,000 �MKB VOB üyelik teminat�
 27,393 30,000 �MKB VOB üyelik teminat�
TOPLAM 689,383 755,000    

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, uzun vadeli finansal yat�r�mlar�n detay� 
a�a��daki gibidir: 

  31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011 

Uzun vadeli finansal yat�r�mlar         

Hisse senedi yat�r�mlar�  
Defter 
de�eri  

Sahiplik 
oran� (%)  

Defter 
de�eri  

Sahiplik 
oran� (%)

�eker Finansal Kiralama A.�.  1,350,715 3.85 1,437,299  3.85
�eker Faktoring Hizmetleri A.�. 3 - 3  -
�eker Mortgage Finansman A.�.  1 - 1  -

Toplam  1,350,719 1,437,303  
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5 Finansal Borçlar 
 31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011tarihleri itibar�yla �irket’in uzun ve k�sa vadeli finansal borçlar�n�n 

detay� a�a��daki gibidir 
  31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011 
K�sa vadeli finansal borçlar     
Banka Kredileri Takasbank (*)  10,000,000  -
Borsa Para Piyasas� ��lemleri (*)  4,000,000   5,400,000
Finansal Kiralama ��lemlerinden Borçlar (**)  1,089,957               -
Toplam K�sa Vadeli  15,089,957   5,400,000

Uzun vadeli finansal borçlar   
Finansal Kiralama ��lemlerinden Borçlar (***)  7,019,820  -
Toplam Uzun Vadeli  7,019,820  -
(*) Borsa para piyasas�ndan ve Takasbank’tan a�a��daki oran ve vadelerde 14,000,000 TL tutarl� 
nakit, �irket’in k�sa vadeli nakit talebini kar��lamak için kullan�lm��t�r (31 Aral�k 2011: %10.65 – 
%10.90 02-03 Ocak vadeli).  

Tutar Vade Faiz Oran� 
Takasbank 10,000,000 TL 2 Ocak 2013 %5,80 
Borsa Para Piyasas� ��lemleri 4,000,000 TL 2 Ocak 2013 %5,95 

 (**) 21 �ubat 2012 tarihinde �eker Finansal Kiralama A.�. ile yap�lan 5,000,000 ABD Dolar� 
tutar�nda, vadesi 22 Ocak 2019’da bitecek finansal kiralama i�leminin k�sa vadeye tekabül eden 
k�sm�d�r. 
(***) 21 �ubat 2012 tarihinde �eker Finansal Kiralama A.�. ile yap�lan 5,000,000 ABD Dolar� 
tutar�nda, vadesi 22 Ocak 2019’da bitecek finansal kiralama i�leminin uzun vadeye tekabül eden 
k�sm�d�r. 

 K�sa Vadeli  Uzun Vadeli
Finansal kiralama i�lemlerinden borçlar – Brüt 2,045,134  10,179,849
Gerçekle�memi� finansal kiralama giderleri (955,177)  (3,160,029)
Finansal kiralama i�lemlerinden borçlar – Net 1,089,957  7,019,820

6 Ticari Alacak ve Borçlar 
31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011tarihleri itibar�yla �irket’in ticari alacaklar� a�a��daki gibidir: 

 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Di�er ticari alacaklar   
Kredili mü�terilerden alacaklar 30,961,617  31,026,744
Mü�terilerden alacaklar 11,102,675  2,216,727
�li�kili taraflardan alacaklar (Not 21) 226,856  283,018
Takas ve Saklama Merkezi’nden alacaklar -  3,421,915
Di�er ticari alacaklar 58,846  23,652
Toplam 42,349,994   36,972,056
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6 Ticari Alacak ve Borçlar (devam�) 
31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla �irket’in ticari borçlar� a�a��daki gibidir: 
� 31 Aral�k 2012 � 31 Aral�k 2011
K�sa vadeli ticari borçlar � � �
Repo anla�malar�ndan elde edilen fonlar 103,669,720 � 47,451,476
Takas ve Saklama Merkezi’ne borçlar 5,385,378 � 397,481
VOB sözle�melerinden alacaklar 4,195,736 � 3,421,915
Mü�terilere borçlar 4,079,141 � 2,944,932
Sat�c�lara borçlar 201,874 � 303,371
Toplam 117,531,849   54,519,175

7 Di�er Alacaklar ve Borçlar 
31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, di�er uzun vadeli alacaklar ve di�er k�sa vadeli 
borçlar a�a��daki gibidir: 

 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Di�er alacaklar   
Verilen depozito ve teminatlar 294,087  120,725
Di�er alacaklar 4,000  4,000
Toplam 298,087   124,725

 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Di�er Borçlar   
Ödenecek vergi, resim ve harçlar 1,155,775  1,319,004
Toplam 1,155,775   1,319,004

8 Di�er Dönen Varl�klar ve Yükümlülükler 
31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, di�er k�sa vadeli dönen varl�klar a�a��daki 
gibidir: 
 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Pe�in ödenmi� giderler(*) 326,018  487,759
Di�er 182  1,200
Toplam 326,200  488,959

(*) 31 Aral�k 2012 itibar�yla, pe�in ödenmi� giderler içersinde; 193,948 TL tutar�nda pe�in ödenmi� kurumlar vergisi ile pe�in ödenmi� 
stopaj (31 Aral�k 2011: 402,095), 58,314 TL özel sa�l�k sigortas� giderleri (31 Aral�k 2011: 49,822 TL), 73,754 TL kira ve 184 TL di�er 
pe�in ödenmi� giderler bulunmaktad�r. (31 Aral�k 2011: 36,042 TL)  

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, di�er k�sa vadeli yükümlülükler a�a��daki 
gibidir:  

 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Ödenecek borsa pay� saklama komisyonlar� 112,180  77,185
Gider tahakkuklar� 19,590  20,355
Toplam 131,770  97,540

Ödenecek komisyonlar, VOB A.�., MKK, Takasbank’�n yap�lan i�lemlerle ilgili olarak kesti�i borsa 
paylar� ve saklama komisyonlar� ile genel ofis giderleri için ayr�lm�� olan gider tahakkuklar�ndan 
olu�maktad�r.  
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9 Maddi Duran Varl�klar 
31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde maddi duran varl�klar�n 
hareketi a�a��daki gibidir: 

  Binalar Ta��tlar
Dö�eme ve 

Demirba�lar 
Özel 

Maliyetler Toplam
Maliyet de�eri 
1 Ocak 2012 aç�l�� bakiyesi - 29,500 3,403,778 717,504 4,150,782

Al�mlar (*) (**) 18,063,225 - 153,957 - 18,217,182
Ç�k��lar - - - - -

Kapan�� 31 Aral�k 2012  18,063,225 29,500 3,557,735 717,504 22,367,964

Birikmi� amortismanlar 
1 Ocak 2012 aç�l�� bakiyesi - (14,209) (2,760,883) (455,711) (3,230,803)
Dönem gideri (19,298) (5,024) (233,130) (143,501) (400,953)
Ç�k��lar - - - - -

Kapan�� 31 Aral�k 2012 (19,298) (19,233) (2,994,013) (599,212) (3,631,756)

Net Defter De�eri 18,043,927 10,267 563,722 118,292 18,736,208

         

  Binalar Ta��tlar
Dö�eme ve 

Demirba�lar 
Özel 

Maliyetler Toplam
Maliyet de�eri 
1 Ocak 2011 aç�l�� bakiyesi - 100,696 2,892,791 801,797 3,795,284
Al�mlar - - 519,418 111,978 631,396

Ç�k��lar - (71,196) (8,431) (196,271) (275,898)

Kapan�� bakiyesi, 31 Aral�k 2011 - 29,500 3,403,778 717,504 4,150,782

Birikmi� amortismanlar 
1 Ocak 2011 aç�l�� bakiyesi - (77,380) (2,557,461) (514,154) (3,148,995)
Dönem gideri - (6,025) (211,311) (137,828) (355,164)
Ç�k��lar - 69,196 7,889 196,271 273,356

31 Aral�k 2011 kapan�� bakiyesi - (14,209) (2,760,883) (455,711) (3,230,803)

Net Defter De�eri, 31 Aral�k 2011 - 15,291 642,895 261,793 919,979
(*) 14 �ubat 2012 tarihli Yönetim Kurulu Karar� ile �irket merkezi ofis binas� olarak kullan�lmak üzere 10,000,000 USD 
tutar�nda Metrocity’de iki adet ofis kat� al�nm��t�r. Bir kat�n bedeli 5,000,000 USD �irket öz kaynaklar�ndan kar��lanm�� 
olup, di�er kat ise finansal kiralama yoluyla elde edinilmi�tir. 

(*) Al�nan ofis katlar�n�n tadilat� için ödenen I.hak edi� bedeli binalar hesab�na kaydedilmi�, 31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla 
henüz kullan�ma ba�lanmad��� için amortismana tabi tutulmam��t�r.

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla maddi duran varl�klar üzerinde bulunan toplam sigorta tutar� 
3,925,643 TL’dir (31 Aral�k 2011: 1,233,950 TL). 
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10 Maddi Olmayan Duran Varl�klar 
31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde maddi olmayan duran 
varl�klar�n hareketi a�a��daki gibidir: 

  Yaz�l�m Programlar� ve Haklar 
Maliyet de�eri    
1 Ocak 2012 aç�l�� bakiyesi  3,349,536
Al�mlar  605,305
Kapan�� bakiyesi, 30 Haziran 2012  3,954,841 
   
Birikmi� itfa paylar�    
1 Ocak 2012 aç�l�� bakiyesi   (2,010,445)
Dönem gideri   (784,694)
Kapan�� bakiyesi, 31 Aral�k 2012  (2,795,139)
   
Net Defter De�eri, 31 Aral�k 2012  1,159,702 

   
Maliyet de�eri  Yaz�l�m Programlar� ve Haklar 
 1 Ocak 2011 aç�l�� bakiyesi  2,308,122
 Al�mlar   1,041,414 
 Kapan�� bakiyesi, 31 Aral�k 2011  3,349,536 

   
Birikmi� itfa paylar�    
1 Ocak 2011 aç�l�� bakiyesi   (1,454,184)
Dönem gideri  (556,261)
Kapan�� bakiyesi, 31 Aral�k 2011  (2,010,445)
   
Net Defter De�eri, 31 Aral�k 2011  1,339,091 

�irket’in 31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla i�letme içerisinde olu�turulmu� maddi olmayan duran varl��� 
bulunmamaktad�r (31 Aral�k 2011: Bulunmamaktad�r). 
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11 Kar��l�klar, Ko�ullu Varl�k ve Yükümlülükler 
11.1 Borç Kar��l�klar� 

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla, �irket’in borç kar��l�klar� bulunmamaktad�r (31 Aral�k 2011: 
Bulunmamaktad�r). 

11.2 Bilanço D��� Yükümlülükler 

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, bilanço d��� yükümlülükler a�a��daki gibidir: 

 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Mü�teriler ad�na emanette bulunan    
Yat�r�m fonlar� (Pay) 4,794,694,576,000  549,646,213,000
Hisse senetleri (Nominal) 1,210,521,332  1,199,501,038
Özel sektör tahvilleri (Nominal) 341,708,561  264,288,473
Devlet tahvilleri ve hazine bonolar� (Nominal) 19,978,855  91,648,419
Özel sektör finansman bonosu (Nominal) 6,735,000         -
Arac� kurulu� varantlar� (Nominal) 1,448,106  1,116,509
   

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla �irket’in bankalardan al�p a�a��daki kurulu�lara vermi� oldu�u 
toplam 32,420,934 TL tutar�nda teminat mektubunun detay� a�a��daki gibidir (31 Aral�k 2011: 
12,242,136 TL): 

 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Teminat mektuplar�  
Takasbank borsa para piyasas� i�lem teminat� 20,000,000  6,750,000
�MKB hisse senedi piyasas� i�lem teminat� 2,400,000  3,625,000
Takasbank sermaye blokaj�  1,150,000  1,150,000
Cortol Consors S.A. -   488,760
Di�er 8,870,934  228,376
Toplam 32,420,934   12,242,136

Di�er bilanço d��� yükümlülükler 

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla tahvil ve bono piyasalar� ve VOB i�lem teminat� olarak Takas ve
Saklama Bankas� A.�.ye 1,300,000 TL nominal de�erinde, 1,245,816 TL piyasa de�erindeki hazine
bonosu ve devlet tahvili teminat olarak verilmi�tir. 31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri
itibar�yla mü�terilere ait Vadeli ��lem ve Opsiyon borsas�ndaki aç�k pozisyon tutarlar� a�a��daki
gibidir:

  31 Aral�k 2012   31 Aral�k 2011

    Parasal Tutar�Parasal Tutar�
Aç�k olan i�lem tutar�  25,941,826   12,726,753
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11 Kar��l�klar, Ko�ullu Varl�k ve Yükümlülükler (devam�) 
11.3 Davalar 

�irket çal��anlar�ndan bir ki�inin 1999 y�l�nda kendi mü�terilerine do�ru olmayan bilgilendirme 
yaz�s� göndermesi ile gerçekle�en usulsüzlük üzerine, bu ki�inin mü�terilerinden bir aileye mensup 
bir grup ki�i �irket aleyhine dava açm��lard�r. �irket avukat�, eski çal��an personel ile dava açan aile 
mensuplar� aras�nda örtülü bir anla�ma oldu�unu savunduklar�n� belirtmi�tir. �lgili konuda devam 
eden henüz sonuçlanmam�� dava tutar� 791,644 TL’dir. �irket aleyhine sonuçlanarak temyiz yoluna 
gidilen dava tutar� ise 617,843 TL’dir. �lgili tutar dönem içerisinde ödenmi� olup, bu karara kar�� 
karar düzeltme yoluna ba�vurulmu�tur. �irket lehine sonuçlanan ve kar�� taraf�n temyize gönderdi�i 
dava tutar� ise 4,504,840 TL’dir. �irket, bu hususlara ilgili olarak ili�ikteki finansal tablolarda 
herhangi bir kar��l�k ay�rmam��t�r. 

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla �irket aleyhine aç�lm�� ve devam etmekte olan ve henüz 
sonuçlanmam�� dava tutar� (yukar�daki paragrafta belirtilenler ve di�er davalar�n toplam tutar�) 
1,180,416 TL’dir. �irket taraf�ndan aç�lan dava tutar� ise 1,242,021 TL’dir. �irket lehine sonuçlanan 
dava tutar� 947,115 TL, henüz sonuçlanmam�� dava tutar� ise 294,906 TL'dir. �irket raporlama tarihi 
itibar�yla aleyhte sonuçlanma olas�l��� öngörmedi�inden ili�ikteki finansal tablolarda herhangi bir 
dava kar��l��� ay�rmam��t�r. 

12 Çal��anlara Sa�lanan Faydalara �li�kin Kar��l�klar 
31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, çal��anlara sa�lanan faydalar�n detay� a�a��daki 
gibidir: 

31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011

K�dem tazminat� kar��l��� 1,615,742  1,212,630
�zin kar��l���  72,912  -
Toplam 1,688,654  1,212,630

K�dem tazminat� 

K�dem tazminat kar��l���, tüm çal��anlar�n emeklilikleri dolay�s�yla ileride do�acak yükümlülük 
tutarlar�n�n net bugünkü de�erine göre hesaplanm�� ve ili�ikteki finansal tablolarda yans�t�lm��t�r.  

K�dem tazminat� kar��l���n�n 31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihlerinde sona eren hesap 
dönemleri içindeki hareketleri a�a��daki gibidir: 

  31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011

Dönem ba�� 1,212,630    921,078 
Hizmet maliyeti 112,998   97,860
Faiz maliyeti 105,249    90,250 
Aktüeryal kay�p/kazanç 308,879  237,343
Ödenen k�dem tazminatlar� (124,014)   (133,901) 
Dönem Sonu 1,615,742   1,212,630
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13 Özkaynaklar 
Sermaye 

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla, �irket’in sermayesi, ihraç edilmi� ve her biri 1 TL nominal de�erde 
30.000.000 adet hisseden meydana gelmi�tir. Hisse senetlerinin tamam� nama yaz�l�d�r. Hisselerin 
21,000,000.- TL’ si (A) Grubu, 9,000,000.- TL’si (B) Grubu’dur. Toplam 6 ki�iden olu�an Yönetim 
Kurulu’nun en az dört üyesi (A) grubu hissedarlar�n önerdi�i adaylar aras�ndan, Genel Kurul 
taraf�ndan seçilir. Ayr�ca denetçilerin en az iki üyesi (A) grubu hissedarlar�n önerdi�i adaylar 
aras�ndan, Genel Kurul taraf�ndan seçilir. �irket kay�tl� sermaye tavan� sistemine tabi de�ildir. 

 31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011 

 

Pay 
Oran� 
(%) Pay Adedi

Pay 
Tutar� TL

Pay 
Oran� 
(%) Pay Adedi 

Pay 
Tutar� 

TL
�ekerbank T.A.�. 
(A Grubu) 70 21.000.000 21,000,000 70 17.500.000 17,500,000
�ekerbank T.A.�. 
(B Grubu) 29 8.711.995 8,711,995 29 7.259.996 7,259,996
Di�er (B Grubu) 1 288.005 288,005 1 240.004 240,004
Toplam 100 30.000.000 30,000,000 100 25.000.000 25,000,000

14 Haziran 2012 tarihinde �irket sermayesinin 5,000,000 TL nakden artt�r�lmas�na karar verilmi� 
olup; 31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla 4,980,800 TL’si, 31 Ocak 2013 tarihi itibar�yla 19,200 TL’si 
ödenmi�tir. 

Finansal varl�klar de�er art�� fonu 

Finansal varl�k de�er art�� fonu sat�lmaya haz�r finansal varl�klar�n gerçe�e uygun de�erleri 
de�erlenmesi ile olu�ur. Gerçe�e uygun de�eriyle de�erlenen bir finansal arac�n elden ç�kar�lmas� 
durumunda, de�er art��/azal�� fonunun sat�lan finansal varl�kla ili�kili parças� do�rudan kar/zararda 
muhasebele�tirilir. 31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, finansal varl�k de�er azal�� 
fonunun detay� a�a��daki gibidir: 

 31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
   
Sat�lmaya haz�r finansal varl�klar de�er azal��� (1,097,494)   (1,016,685)
Özkaynak alt�nda muhasebele�tirilen ertelenmi� vergi 219,499  203,337
 (877,995)   (813,348)

�irket’in finansal varl�klar�ndan olan �eker Finansal Kiralama A.�. �MKB’de i�lem görmekte ve 
borsa rayici ile de�erlenmi� olup endekslenmi� maliyet de�eri ile borsa rayici aras�ndaki brüt 
1,086,898 TL (31 Aral�k 2011: 1,000,423 TL) tutar�ndaki fark�n ve di�er sat�lmaya haz�r finansal 
varl�klar�n rayiç de�erindeki de�i�ikliklerden kaynaklanan 10,596 TL tutar�ndaki fark�n (31 Aral�k 
2011: 16,262 TL) vergi etkisi dü�üldükten sonraki de�eri özsermaye alt�nda finansal varl�k de�er 
art�� fonunda muhasebele�tirilmi�tir. 

Sat�lmaya haz�r menkul k�ymet portföyü içerisinde bulunan hazine bonosu ve devlet tahvillerinin iç 
verim oran� ile hesaplanan de�eri ile piyasa de�eri aras�ndaki fark�n vergi etkisi dü�üldükten sonraki 
de�erini ifade eder. 

79



�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

13 Özkaynaklar (devam�) 
Kardan ayr�lm�� k�s�tlanm�� yedekler 
Yasal yedekler 

Sermaye düzeltme farklar� 

Seri: XI, No: 29 say�l� tebli� uyar�nca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi 
sonucunda “Sermaye”, “Yasal Yedekler” ve “Ola�anüstü Yedekler” bilançoda kay�tl� de�erleri ile 
yans�t�lm��t�r. SPK’n�n 2008/18 say�l� Haftal�k Bülteninde yap�lan duyuruya istinaden söz konusu 
hesap kalemlerine ili�kin düzeltme farklar� sermaye ile ili�kili ise özsermaye grubu içinde “Sermaye 
düzeltme farklar�” hesab�nda; yasal yedekler ve ola�anüstü yedekler ile ilgili ise “Geçmi� y�llar 
karlar�” hesab�nda gösterilmi�tir.  

Tüm özsermaye kalemlerine ili�kin enflasyon düzeltmesi farklar� sadece bedelsiz sermaye art�r�m� 
veya zarar mahsubunda, ola�anüstü yedeklerin kay�tl� de�erleri ise, bedelsiz sermaye art�r�m�; nakit 
kar da��t�m� ya da zarar mahsubunda kullan�labilecektir. �ç kaynaklardan yap�lacak sermaye 
art�r�m�nda, SPK muhasebe uygulamalar� sonucunda bulunan tutarlar ile yasal kay�tlardaki 
tutarlardan hangisi dü�ük ise onun esas al�nmas� gerekmektedir. 

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden 
olu�maktad�r. Birinci tertip yasal yedek akçeler, �irket sermayesinin %20’sine ula��ncaya kadar, 
kanuni dönem kar�n�n %5’i oran�nda ayr�lmaktad�r. �kinci tertip yasal yedek akçeler, �irket 
sermayesinin %5’ini a�an tüm kar pay� da��t�mlar�n�n %10’u oran�nda ayr�lmaktad�r. Birinci ve 
ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini a�mad��� sürece da��t�lamazlar; ancak 
ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararlar�n kar��lanmas�nda kullan�labilirler.  

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla �irket’in kardan ayr�lm�� k�s�tlanm�� yedekler hesab� 1,351,540 
TL’dir (31 Aral�k 2011: 1,311,905 TL). 

Geçmi� y�llar karlar� 

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla, �irket’in 3,158,730 TL tutar�nda geçmi� y�llar karlar� bulunmaktad�r 
(31 Aral�k 2011: 2,312,370 TL). 

Kar da��t�m� 

SPK düzenlemeleri uyar�nca, SPK net da��t�labilir kar üzerinden da��t�lacak tutar�n tamam�, yasal 
defterlerdeki net da��t�labilir kardan kar��lanabiliyorsa, SPK net da��t�labilir tutar�n tamam�n�n, yasal 
defterlerdeki net da��t�labilir kardan kar��lanam�yorsa, yasal kay�tlardaki net da��t�labilir tutar�n 
tamam�n�n kar da��t�m�na konu edilmesi gerekmektedir. SPK finansal tablolar�nda veya yasal 
defterlerde zarar varsa, kar da��t�m� yap�lmamaktad�r. 
22 Mart 2012 tarihinde yap�lan Ola�an Genel Kurul toplant�s� karar�na istinaden �irket’in 2011 y�l� 
net dönem kar�ndan 885,995 TL a�a��da belirtildi�i �ekilde da��t�m yap�lm��t�r:  

 Tutar

A - 1. tertip kanuni yedek akçe 39,635
B - Ola�anüstü yedek  846,360
Toplam 885,995
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14 Esas Faaliyet Gelirleri 
31 Aral�k 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait esas faaliyet gelirleri a�a��daki 
gibidir:  

Sat�� Gelirleri 
1 Ocak -  1 Ocak –

31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011
�� �� ��
Özel sektör tahvili sat��lar� 11,065,870,885 3,591,146,480
Devlet tahvili sat��lar� 5,039,770,669 6,378,774,915
Hizmet gelirleri 19,463,614 20,037,830
Özel sektör finansman bonosu sat��lar�  7,469,425 ��
Hisse senetleri sat��lar� 298,197 4,678,583
Hazine bonosu sat��lar�  - 2,553,952
Toplam Sat�� Gelirleri 16,132,872,790 9,997,191,760

 

31 Aral�k 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait hizmet gelirleri a�a��daki 
gibidir:  

  
1 Ocak – 1 Ocak –

31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011
     
Hisse senedi al�m / sat�m arac�l�k komisyonlar� 10,923,483 16,114,904
Yat�r�m fonu yönetim komisyonlar� 1,990,930 3,544,704
Halka arza arac�l�k -yönetim komisyonlar� 1,289,328 809,454
VOB komisyonlar� 969,170 1,105,855
Halka arza yüklenim komisyonlar� 615,000 -
Saklama komisyonlar� 328,624 870,988
Yabanc� menkul k�ymet arac�l�k komisyonlar� 235,142 515,276
Repo/ters repo arac�l�k komisyonlar� 230,285 229,893
Portföy yönetim komisyonlar� 171,749 45,663
R/H-temettü da��t�m� arac�l�k komisyonlar� 22,376 666,516
Di�er komisyon ve gelirler 104,242 450,241
Hizmet gelirlerinden indirimler �� �
Acentelere ödenen komisyonlar(-) (3,199,347) (8,857,064)
Di�er indirimler(-) (162,831) (517,591)
Mü�terilere komisyon iadeleri(-) (117,857) (44,551)

Esas faaliyetlerinden di�er hizmet gelirleri ��
Kredi faiz gelirleri 5,594,190 4,618,449
Mü�terilerden al�nan di�er faiz gelirleri 469,130 485,093
Toplam Hizmet Gelirleri 19,463,614 20,037,830
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14 Esas Faaliyet Gelirleri (devam�) 
31 Aral�k 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren dönemlere ait sat��lar�n maliyeti a�a��daki gibidir: 

Sat��lar�n Maliyeti 
1 Ocak – 1 Ocak –

31 Aral�k 2012 31 Aral�k  2011
Özel sektör tahvil sat��lar�      (11,065,408,969) (3,590,862,592)
Devlet tahvili sat��lar�     (5,039,368,039)  (6,378,646,391)
Özel sektör finansman bonosu sat��lar� (7,452,928) -
Hisse senedi sat��lar�               (290,954)          (5,017,980)
Hazine bonosu sat��lar�                          -           (2,553,912)
Toplam    (16,112,520,890)  (9,977,080,875)

 
15  Faaliyet Giderleri 

 31 Aral�k 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren dönemlere ait genel yönetim giderleri a�a��daki 
gibidir: 
 

Genel yönetim giderleri  
1 Ocak -  1 Ocak - 

31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011
Personel ücret ve giderleri 9,426,871 8,867,160
Bilgi i�lem giderleri 2,127,281 2,037,344
Denetim ve dan��manl�k giderleri 1,491,532 527,294
Amortisman ve itfa pay� giderleri 1,185,647 911,425
Kira giderleri 680,037 446,635
Vergi, resim harç giderleri 615,016 263,642
Temsil, a��rlama ve seyahat giderleri 554,492 722,582
Posta giderleri 466,328 414,154
Sigorta giderleri 323,099 270,601
Reklam ilan giderleri 317,804 241,451
Telefon giderleri 145,796 157,735
Temizlik giderleri 130,393 137,646
Matbu bas�l� evrak giderleri 125,892 170,312
Harçlar, aidat, gider ve katk� paylar� 108,062 629,549
Di�er 1,475,045 1,791,599
Toplam 19,173,295 17,589,129
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15  Faaliyet Giderleri (devam�) 
31 Aral�k 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren dönemlere ait personel ücret ve giderlerinin detay� 
a�a��daki gibidir: 

 

Personel ücret ve giderleri 
1 Ocak -  1 Ocak - 

31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011
Personel maa� ücretleri 5,851,106 5,665,836
SSK primleri 819,938 774,357
Personel yol giderleri 493,793 418,452
Personel primleri 61,635 87,800
Di�er personel ücret ve giderleri 2,200,399 1,920,715
Toplam 9,426,871 8,867,160

31 Aral�k 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait pazarlama, sat�� ve da��t�m 
giderleri a�a��daki gibidir:  

Pazarlama, sat�� ve da��t�m giderleri 
1 Ocak -  1 Ocak –

31Aral�k 2012 31 Aral�k 2011
Takas ve saklama giderleri 574,855 612,634
SGMK i�lem pay� ve tescil ücreti 436,057 320,407
VOB i�lem paylar� 175,056 199,439
Hisse senedi i�lem pay� ve tescil ücreti 137,652 184,138
Di�er pazarlama giderleri 104,716 46,063
Toplam 1,428,336 1,362,681

16  Niteliklerine Göre Giderler 
�irket, ili�ikteki finansal tablolar�nda giderleri fonksiyon esas�na göre s�n�flam��t�r. 31 Aral�k 2012 
tarihinde sona eren hesap dönemi içinde olu�an amortisman ve itfa giderleri 1,185,647 TL 
tutar�ndad�r (31Aral�k 2011: 911,425 TL). 31 Aral�k 2012 tarihinde sona eren hesap dönemi içinde 
k�dem tazminat� kar��l��� gideri 527,126 TL’dir. �zin kar��l��� gideri 72,912 TL’dir. (31 Aral�k 2011: 
425,453 TL k�dem tazminat� kar��l��� gideri, izin kar��l��� gideri yoktur). 
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17  Di�er Faaliyet Gelirleri ve Giderleri 
31 Aral�k 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait di�er faaliyet gelirleri ve 
giderleri a�a��daki gibidir: 

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011

Di�er faaliyet gelirleri �
Konusu kalmayan kar��l�klar 183,720 155,523
Di�er ola�anüstü gelirler 38,853 75,845
Di�er gelirler ve karlar 12,791 177,890
Toplam 235,364 409,258

Di�er faaliyet giderleri 
Ola�anüstü giderler (617,843) (54,936)
Di�er faaliyet giderleri (45,268) (179,656)
Toplam (663,111) (234,592)

18  Finansal Gelirler/Giderler 
31 Aral�k 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal gelirler ve giderler 
a�a��daki gibidir: 

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011

Finansal Gelirler   
Menkul k�ymet faiz gelirleri 4,027,552 780,119
Mevduat faiz gelirleri 89,670 64,040
Temettü gelirleri 1,400 4,094
Di�er faiz gelirleri - 26
Toplam 4,118,622 848,279

   
Finansal Giderler   
BPP faiz gideri (1,100,948) (132,038)
Finansal kiralama finansman gideri (788,740) -
Teminat mektubu komisyon giderleri (214,632) (72,032)
Bankalara verilen faizler (108,289) (390,079)
Reeskont giderleri - (417,785)
Toplam (2,212,609) (1,011,934)
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19 Vergi Varl�k ve Yükümlülükleri 
21 Haziran 2006 tarih ve 26205 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürürlü�e giren 5520 Say�l� 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesi gere�i olarak kurum kazançlar� %20 oran�nda 
kurumlar vergisine tabidir.  

Türkiye’de bir i�yeri ya da daimi temsilcisi arac�l��� ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerle�ik 
kurumlara yap�lanlar d���ndaki temettü ödemeleri üzerinde %15 oran�nda stopaj uygulan�r. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin transfer fiyatland�rmas� yoluyla “örtülü kazanç 
da��t�m�” ba�l��� alt�nda transfer fiyatland�rmas� konusu i�lenmektedir. 18 Kas�m 2007 tarihinde 
yay�mlanan “Transfer Fiyatland�rmas� Yoluyla Örtülü Kazanç Da��t�m� Hakk�nda Genel Tebli�”de 
uygulamadaki detaylar belirlenmi�tir. 

E�er vergi mükellefleri ilgili kurulu�larla (ki�ilerle), fiyatland�rmalar� emsallere uygunluk ilkesi 
çerçevesinde yap�lmayan ürün, hizmet veya mal al�m ve sat�m i�lemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili 
karlar�n transfer fiyatlamas� yoluyla örtülü bir �ekilde da��t�ld��� kanaatine var�lacakt�r. Bu tarz transfer 
fiyatlamas� yoluyla örtülü kar da��t�mlar� kurumlar vergisi aç�s�ndan vergi matrah�ndan 
indirilemeyecektir. 

�irketler üçer ayl�k mali karlar� üzerinden %20 oran�nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen 
ikinci ay�n 10’uncu gününe kadar beyan edip 17’nci günü ak�am�na kadar öderler. Y�l içinde ödenen 
geçici vergi o hesap dönemine ait olup izleyen y�l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra�men ödenmi� geçici vergi tutar� kalm�� 
ise bu tutar nakden iade al�nabilece�i gibi devlete kar�� olan herhangi bir ba�ka finansal borca da 
mahsup edilebilir. 

Türkiye’de vergi konusunda yetkili makamlar ile nihai mutabakat sa�lamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktad�r. Kurumlar vergisi beyannameleri ilgili olduklar� y�l� takip eden dördüncü ay�n on 
be�inci günü ak�am�na kadar vergi dairelerine teslim edilir. Ancak, vergi incelemesine yetkili 
makamlar geriye dönük olarak be� y�ll�k muhasebe kay�tlar�n� inceleyebilir ve/veya vergi ile ilgili 
görü�lerini de�i�tirebilir. 

Türk vergi mevzuat�na göre beyanname üzerinde gösterilen finansal zararlar 5 y�l� a�mamak kayd�yla 
dönem kurum kazanc�ndan indirilebilir. 

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, dönem kar� vergi yükümlülü�ü / (pe�in ödenmi� 
kurumlar vergisi) a�a��daki gibidir: 

  31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011
  
Pe�in ödenen geçici vergi ve fonlar (193,948) (671,865)
Kurumlar vergisi kar��l���           - 269,770
Toplam (193,948) (402,095)

31 Aral�k 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde kapsaml� gelir tablosundaki vergi 
kalemleri a�a��daki gibidir: 

  31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011
  
Ertelenen vergi gideri 403,777 14,321
Cari vergi gideri              - 269,770
Toplam 403,777 284,091
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19 Vergi Varl�k ve Yükümlülükleri (devam�) 
A�a��daki dökümü verilen mutabakat, 31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihlerinde sona eren hesap 
dönemlerinde, toplam vergi provizyonu ile yasal vergi oran�n�n, vergi öncesi kar rakam�na 
uygulanmas�yla hesaplanan miktar aras�ndaki farklar� gösternektedir: 

 
31 Aral�k Oran 31 Aral�k Oran

2012 (%) 2011 (%)
Vergi öncesi kar 1,228,535        1,170,086   
Yasal oran kullan�larak hesaplanan vergi (245,707) (20) (234,017)  (20) 
Kanunen kabul edilmeyen giderler (164,948) (13) (44,306)  (4) 
Di�er kal�c� farklar�n etkisi  6,878  - (5,768)   - 
Vergi gideri (403,777) (33) (284,091)  (24) 

Ertelenen vergi 
Ertelenen vergi yükümlülü�ü veya alaca�� varl�klar�n ve borçlar�n finansal tablolarda gösterilen 
de�erleri ile yasal vergi matrah� hesab�nda dikkate al�nan tutarlar� aras�ndaki vergi etkilerinin 
hesaplanmas�yla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülü�ü veya alaca��, söz konusu geçici 
farkl�l�klar�n ortadan kalkaca�� ilerideki dönemlerde geçerli olaca�� tahmin edilen vergi oranlar� 
dikkate al�narak ili�ikteki finansal tablolara yans�t�lmaktad�rlar. 

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde ertelenmi� vergi 
varl�klar�/(yükümlülükleri) hareket tablosu a�a��daki gibidir: 

  31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011

1 Ocak, aç�l�� bakiyesi 319,410 215,397
Gelir tablosunda muhasebele�tirilen ertelenmi� vergi gideri (403,777) (14,322)
Özkaynak alt�nda muhasebele�tirilen ertelenmi� vergi geliri 
/ (gideri) 16,162 118,335
Kapan�� bakiyesi (68,205)     319,410

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla net ertelenen vergi varl�klar� ve 
yükümlülüklerini olu�turan kalemler a�a��daki gibidir: 

 31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011
Ertelenen vergi varl�klar�  
K�dem tazminat�-�zin kar��l��� 337,730 242,526
Finansal varl�klar de�erleme zarar� 217,380 200,063
Toplam ertelenen vergi varl�klar� 555,110 442,589
Ertelenen vergi yükümlülükleri  
Menkul k�ymet de�erlemeleri (605,362) (21,381)
Maddi ve maddi olmayan duran varl�klar�n ekonomik 
ömür farklar� (17,953) (101,798)
Toplam ertelenen vergi yükümlülü�ü (623,315) (123,179)
Net ertelenen vergi varl��� (68,205) 319,410

20 Hisse Ba��na Kazanç 
Hisse Ba��na Kazanca ili�kin 33 no’lu Türkiye Muhasebe Standard�’n�n (“TMS 33”) ikinci paragraf� 
uyar�nca haz�rlanmam��t�r.  
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21 �li�kili Taraflardan Alacaklar ve �li�kili Taraflara Borçlar 
31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, ili�kili taraflardan alacaklar ve borçlar 
a�a��daki gibidir: 

 
31 Aral�k   

2012 
31 Aral�k 

2011
Nakit ve nakit benzerleri  
�ekerbank T.A.�. ters repo 2,892,000 -
�ekerbank T.A.�. mevduat 2,472,467 685,877
Toplam 5,364,467 685,877
 

  
31 Aral�k 

2012 
31 Aral�k 

2011
�li�kili Taraflardan Ticari Alacaklar 
�ekerbank T.A.�. yat�r�m fonlar� (Fon yönetim ücreti) (not 6) 192,383 283,018
Samruk Kazyna K.V.F.                                                                   34,473 - 
Toplam 226,856 283,018

�li�kili Taraflarla ��lemler  
31 Aral�k 2012 ve 2011 tarihlerinde, sona eren hesap dönemlerine ait ili�kili taraflarla i�lemler 
a�a��daki gibidir: 

31 Aral�k 2012 
Hizmet Giderleri 

(Acente Komisyon 
Gideri)

Faaliyet 
Giderleri 

(Kira Gideri)
Finansal 
Giderler 

Sigorta 
Giderleri�li�kili kurulu� i�lemleri 

�ekerbank T.A.�. 3,199,347 309,571 46,455 -
�ekerbank T.A.� S.S. San. Vak. - 112,350 - -
�eker Finansal Kiralama A.�. - 576,961 211,778 -
Sekar Oto Kiralama A.�. - 168,912 - -
Sbn Sigorta A.�. - - - 297,066
Toplam 3,199,347 1,167,794 258,233 297,066

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Aral�k  

2012 
31 Aral�k 

2011
�li�kili Taraflardan Finansal/Ticari Borçlar  
Finansal kiralama i�lemlerinden borçlar (not 5) 8,109,777 -
�eker Mortgage Finansman A.�. VOB sözle�meleri 1,308,239 -
Toplam 9,418,016 -
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21 �li�kili Taraflardan Alacaklar ve �li�kili Taraflara Borçlar (devam�) 

31 Aral�k 2012 Halka Arz 
Komisyon 

Geliri

Portföy 
Yönetim 
Ücretleri 

Saklama 
Kom. ��lem 

Kom.�li�kili kurulu� i�lemleri (Gelirler) 
�ekerbank T.A.�. 825,000 - 102,489
�ekerbank T.A.� Sos Sigorta Sand��� Vakf� - - 59,155
�ekerbank T.A.� Personel Munzam Sand��� Vakf� - - 17,217
BTA Securities -   29,037
�ekerbank T.A.�.Yat�r�m Fonlar� - 1,854,087 248,952
�eker Finansal Kiralama 700,000 - 8,250
�eker Mortgage Finansman A.�. - - 66,581
Samruk Kazyna - - 34,473
�eker Faktoring Hizmetleri A.�. 350,000 - 500
Toplam 1,875,000 1,854,087 566,654

*�eker bank T.A.�. yap�lan  vadeli mevduat i�lemlerine ili�kin faiz geliri stopaj hariç 75,079 TL’dir. 

31 Aral�k 2011 
Hizmet Giderleri 

(Acente Komisyon 
Gideri)

Faaliyet Giderleri 
(Kira Gideri) 

Finansal 
Giderler�li�kili kurulu� i�lemleri 

�ekerbank T.A.�. 9,299,917 285,060 86,431
�ekerbank T.A.� S.S. San. Vak. - 84,120 -
Toplam 9,299,917 369,180 86,431

31 Aral�k 2012 tarihinde sona eren hesap döneminde �irket üst yönetimine ödenen ücret ve benzeri 
menfaatlerin brüt toplam� 2,230,216 TL’dir (31 Aral�k 2011: 2,125,419 TL). 

22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi 
�irket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK taraf�ndan yay�mlanm�� Seri: V 
No: 34 say�l� “Arac� Kurumlar�n Sermayelerine ve Sermaye Yeterlili�ine �li�kin Esaslar Tebli�i” 
(“Tebli� 34”) kapsam�nda yapmaktad�r. �irket Tebli� 34 kapsam�nda periyodik olarak Risk kar��l���, 
Sermaye yeterlili�i taban� ve Likidite yükümlülü�ü hesaplama tablolar�n� haz�rlay�p SPK’ya 
göndermekle yükümlüdür. 

22.1 Kredi riski 
�irket, bireyler ve �irketler ad�na çe�itli arac�l�k faaliyetlerinde bulunmakta ve dan��manl�k hizmeti 
vermektedir. �irket faaliyetleri aras�nda çe�itli menkul k�ymet al�m-sat�m i�lemlerini de yapmaktad�r. 
Bu faaliyetler s�ras�nda �irket, kar�� taraf�n anla�malarda belirlenen �artlar� yerine getirmemesi 
durumunda anla�mada belirlenen menkul k�ymetin sat�n al�nmas�ndan veya sat�lmas�ndan dolay� 
ortaya ç�kabilecek zarara maruz kalabilmektedir. Böyle bir i�lem zarar�n� kontrol etmek veya 
azaltmak amac�yla �irket, mü�terilerinden hesaplar�nda nakit veya nakde e�de�er varl�klar� 
bulundurmalar�n� istemektedir. Kredi risk izleme, günlük kredi bakiyeleri üzerinden teminatlar�n 
(örne�in hisse senetleri) likidite ve de�erinin izlenmesi yoluyla, kar�� taraf risklerine günlük limit 
getirilmesiyle ve kredi için al�nan teminat�n yeterlili�inin izlenmesiyle gerçekle�tirilmektedir. �irket, 
emanet olarak tuttu�u teminat�, mü�terinin kredi marj�n� önceden belirlenen limit dahilinde tutmak 
�art�n� yerine getirmemesi durumunda satmaktad�r.  
Finansal yat�r�mlar piyasa de�erleri ile finansal durum tablosuna yans�t�lm��lard�r. Di�er finansal 
araçlar�n vadelerinin bir aydan uzun olmamas� sebebiyle kay�tl� de�erleri gerçe�e uygun de�erleri 
olarak kabul edilmi�tir.  
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22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi (devam�) 
22.1 Kredi riski (devam�) 

Cari Dönem – 31 Aral�k 2012 

Alacaklar 

Bankalardaki 
Mevduat 

Finansal 
Yat�r�mlar(*) 

Ticari Alacaklar Di�er Alacaklar 

�li�kili 
Taraf Di�er Taraf 

�li�kili 
Taraf 

Di�er 
Taraf 

Raporlama tarihi itibar�yla maruz kal�nan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) 226,856 42,123,138 

  
- 298,088 3,764,227 107,435,774 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt�na al�nm�� k�sm� - 32,605,861             -  - - 106,085,055 

A Vadesi geçmemi� ya da de�er dü�üklü�üne u�ramam�� finansal 
varl�klar net defter de�eri 226,856 42,123,138 

  
-   298,088 3,764,227 107,435,774 

B Ko�ullar� yeniden görü�ülmü� bulunan, aksi takdirde vadesi 
geçmi� veya de�er dü�üklü�üne u�ram�� say�lacak finansal 
varl�klar�n net defter de�eri - - - - - - 

C Vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne u�ramam�� varl�klar�n 
net defter de�eri - - - - - - 

- Teminat, vs ile güvence alt�na al�nm�� k�sm� - - - - - - 

D De�er dü�üklü�üne u�rayan varl�klar�n net defter de�eri - - - - - - 

E Bilanço d��� kredi riski içeren unsurlar - - - - - - 

 

Önceki Dönem – 31 Aral�k 2011 

Alacaklar 

Bankalardaki 
Mevduat 

Finansal 
Yat�r�mlar 

Ticari Alacaklar Di�er Alacaklar 

�li�kili 
Taraf Di�er Taraf 

�li�kili 
Taraf 

Di�er 
Taraf 

Raporlama tarihi itibar�yla maruz kal�nan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) 283,018 36,689,038 

  
- 125,180 2,147,743 49,797,117 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt�na al�nm�� k�sm� - 30,078,773 
  

- - - 48,359,814 

A Vadesi geçmemi� ya da de�er dü�üklü�üne u�ramam�� finansal 
varl�klar net defter de�eri 283,018 36,689,038 

  
-   125,180 2,147,743 49,797,117 

B Ko�ullar� yeniden görü�ülmü� bulunan, aksi takdirde vadesi 
geçmi� veya de�er dü�üklü�üne u�ram�� say�lacak finansal 
varl�klar�n net defter de�eri - - - - - - 

C Vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne u�ramam�� varl�klar�n 
net defter de�eri - - - - - - 

- Teminat, vs ile güvence alt�na al�nm�� k�sm� - - - - - - 

D De�er dü�üklü�üne u�rayan varl�klar�n net defter de�eri - - - - - - 

E Bilanço d��� kredi riski içeren unsurlar - - - - - - 
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22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi (devam�) 
22.2 Likidite riski 

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vadelerine göre profili 
a�a��daki tablodaki gibidir:  

Sözle�meye Dayal� Vadeler  
Defter 
De�eri 

Beklenen nakit 
ç�k��lar toplam� 

3 aydan k�sa 3-12 ay 
aras� 

1-5 y�l 
aras� 

5 y�ldan 
uzun 

Türev Olmayan Finansal 
Yükümlülükler 140,797,401 143,942,412 133,187,755 1,500,393 7,115,728 2,138,536 
Finansal borçlar 22,109,777 25,254,788 14,500,131 1,500,393 7,115,728 2,138,536 
Ticari borçlar 117,531,849 117,531,849 117,531,849 - - - 
Di�er borçlar 1,155,775 1,155,775 1,155,775 - - - 
Toplam 140,797,401 143,942,412 133,187,755 1,500,393 7,115,728 2,138,536 

31 Aral�k 2011 tarihi itibar�yla türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vadelerine göre profili 
a�a��daki tablodaki gibidir:  

Sözle�meye Dayal� Vadeler  
Defter 
De�eri 

Beklenen nakit 
ç�k��lar toplam� 

3 aydan 
k�sa 

3-12 ay 
aras� 

1-5 y�l 
aras� 

5 y�ldan 
uzun 

Türev Olmayan Finansal 
Yükümlülükler 61,238,179 61,269,280 61,269,280 - - - 
Finansal borçlar 5,400,000 5,405,730 5,405,730    
Ticari borçlar 54,519,175 54,544,546 54,544,546 - - - 
Di�er borçlar 1,319,004 1,319,004 1,319,004 - - - 
Toplam 61,238,179 61,269,280 61,269,280 - - - 

 

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla �irket’in Tebli� 34 kapsam�nda likidite 
yükümlülü�ü a�a��daki gibidir: 

31 Aral�k 2012  31 Aral�k 2011
Dönen Varl�klar (A) 42,807,664  38,722,425
K�sa Vadeli Borçlar (B) 24,851,176  13,538,093
Dönen Varl�klar/ K�sa Vadeli Borçlar (A/B) 1.72  2.86

�irket, k�sa vadeli varl�klar�n�n k�sa vadeli borçlar�ndan daha fazla olmas� nedeniyle likidite riskine 
maruz kalmamaktad�r. 

22.3 Piyasa riski 

Piyasa riski faiz oranlar�nda, kurlarda veya menkul k�ymetlerin ve di�er finansal sözle�melerin 
de�erinde meydana gelecek ve �irket’i olumsuz etkileyecek de�i�imlerdir. �irket için esas önemli 
riskler kurdaki ve faizdeki de�i�imlerdir.  

Kur riski 

�irket, yabanc� para cinsinden varl�klar�n� TL’ye çevirirken i�lem tarihindeki kur ile raporlama 
tarihindeki kur oranlar�ndaki de�i�iklikler nedeniyle kur riskine maruz kalmaktad�r. 

90



�e
ke

r 
Y

at
�r

�m
 M

en
ku

l D
e�

er
le

r 
A

no
ni

m
 �

ir
ke

ti 
 

31
 A

ra
l�k

 2
01

2 
Ta

ri
hi

nd
e 

So
na

 E
re

n 
D

ön
em

e 
Ai

t F
in

an
sa

l T
ab

lo
la

r�
 T

am
am

la
y�

c�
 D

ip
no

tla
r 

(P
ar

a 
Bi

ri
m

i: 
Tü

rk
 L

ir
as

� (
“T

L”
))

 
22

 
Fi

na
ns

al
 A

ra
çl

ar
da

n 
K

ay
na

kl
an

an
 R

is
kl

er
in

 N
ite

li�
i v

e 
D

üz
ey

i (
de

va
m

�) 
22

.3
 

Pi
ya

sa
 ri

sk
i (

de
va

m
�) 

 
K

ur
 ri

sk
i (

de
va

m
�) 

31
 A

ra
l�k

 2
01

2 
ve

 3
1 

A
ra

l�k
 2

01
1 

ta
rih

le
ri 

iti
ba

r�y
la

, �
irk

et
’in

 y
ab

an
c�

 p
ar

a 
po

zi
sy

on
u 

a�
a�

�d
ak

i g
ib

id
ir:

 
D

Ö
V

�Z
 P

O
Z�

SY
O

N
U

 T
A

B
LO

SU
 

  
31

 A
ra

l�k
 2

01
2 

31
 A

ra
l�k

 2
01

1 
  

T
L 

K
ar

��
l��

� 
A

BD
 D

ol
ar

� 
A

vr
o 

T
L

 K
ar

��
l��

� 
A

B
D

 D
ol

ar
� 

A
vr

o 
 1

.T
ic

ar
i A

la
ca

kl
ar

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 2

a.
 P

ar
as

al
 F

in
an

sa
l V

ar
l�k

la
r (

K
as

a,
 B

an
ka

 h
es

ap
la

r� 
da

hi
l) 

2,
23

2,
26

6 
50

,2
29

 
91

1,
14

0 
2,

00
8,

99
7 

19
1,

67
7 

67
3,

92
5 

 2
b.

Pa
ra

sa
l O

lm
ay

an
 F

in
an

sa
l V

ar
l�k

la
r 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 3
.D

i�
er

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 4

.D
ön

en
 V

ar
l�k

la
r(

1+
2+

3)
 

2,
23

2,
26

6 
50

,2
29

 
91

1,
14

0 
2,

00
8,

99
7 

19
1,

67
7 

67
3,

92
5 

 5
.T

ic
ar

i A
la

ca
kl

ar
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 6
a.

 P
ar

as
al

 F
in

an
sa

l V
ar

l�k
la

r 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 6

b.
 P

ar
as

al
 O

lm
ay

an
 F

in
an

sa
l V

ar
l�k

la
r 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 7
.D

i�
er

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 8

.D
ur

an
 V

ar
l�k

la
r 

(5
+6

+7
) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 9
.T

op
la

m
 V

ar
l�k

la
r 

(4
+8

) 
2,

23
2,

26
6 

50
,2

29
 

91
1,

14
0 

2,
00

8,
99

7 
19

1,
67

7 
67

3,
92

5 
 1

0.
Ti

ca
ri 

Bo
rç

la
r 

1,
08

4,
28

6 
38

,5
68

 
43

1,
83

0 
1,

36
9,

71
0 

19
1,

67
7 

41
2,

33
0 

 1
1.

Fi
na

ns
al

 Y
ük

üm
lü

lü
kl

er
 

1,
08

9,
95

7 
61

1,
44

2 
- 

- 
- 

- 
12

a.
Pa

ra
sa

l O
la

n 
D

i�
er

 Y
ük

üm
lü

lü
kl

er
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 1
2b

.P
ar

as
al

 O
lm

ay
an

 D
i�

er
 Y

ük
.le

r 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 1

3.
K

�s
a 

V
ad

el
i Y

ük
üm

lü
lü

kl
er

 (1
0+

11
+1

2)
 

2,
17

4,
24

3 
65

0,
01

0 
43

1,
83

0 
1,

36
9,

71
0 

19
1,

67
7 

41
2,

33
0 

 1
4.

Ti
ca

ri 
Bo

rç
la

r  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 1

5.
Fi

na
ns

al
 Y

ük
üm

lü
lü

kl
er

 
7,

01
9,

82
0 

3,
93

7,
96

7 
- 

- 
- 

- 
16

a.
 P

ar
as

al
 O

la
n 

D
i�

er
 Y

ük
üm

lü
lü

kl
er

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 1

6b
.P

ar
as

al
 O

lm
ay

an
 D

i�
er

 Y
ük

.le
r 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 1
7.

U
zu

n 
V

ad
el

i Y
ük

üm
lü

lü
kl

er
 (1

4+
15

+1
6)

 
7,

01
9,

82
0 

3,
93

7,
96

7 
- 

- 
- 

- 
 1

8.
T

op
la

m
 Y

ük
üm

lü
lü

kl
er

(1
3+

17
)  

9,
19

4,
06

3 
4,

58
7,

97
7 

43
1,

83
0 

1,
36

9,
71

0 
19

1,
67

7 
41

2,
33

0 
 1

9.
B

ila
nç

o 
D

��
� T

ür
ev

 A
ra

çl
ar

�n
 n

et
 V

ar
l�k

 / 
(Y

ük
üm

lü
lü

k)
 P

oz
is

yo
nu

 (1
9a

-1
9b

) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 1

9a
.H

ed
ge

 E
di

le
n 

To
pl

am
 V

ar
l�k

 T
ut

ar
�*

* 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 1

9b
.H

ed
ge

 E
di

ni
le

n 
To

pl
am

 Y
ük

üm
lü

lü
k 

Tu
ta

r�*
**

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 2

0.
N

et
 Y

ab
an

c�
 P

ar
a 

V
ar

l�k
 / 

(Y
ük

üm
lü

lü
k)

 P
oz

is
yo

nu
 (9

-1
8+

19
) 

(6
,9

61
,7

97
) 

(4
,5

37
,7

48
) 

47
9,

31
0 

63
9,

28
7 

- 
26

1,
59

5 
 2

1.
Pa

ra
sa

l K
al

em
le

r 
N

et
 Y

ab
an

c�
 P

ar
a 

V
ar

l�k
 / 

(Y
ük

üm
lü

lü
k)

 P
oz

is
yo

nu
 (=

1+
2a

+5
+6

a-
10

-1
1-

12
a-

14
-1

5-
16

a)
 

(6
,9

61
,7

97
) 

(4
,5

37
, 7

48
) 

47
9,

31
0 

63
9,

28
7 

- 
26

1,
59

5 
 2

2.
D

öv
iz

 H
ed

ge
`i 

�ç
in

 K
ul

la
n�

la
n 

Fi
na

ns
al

 A
ra

çl
ar

�n
 T

op
la

m
 G

er
çe

�e
 U

yg
un

 D
e�

er
i 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

N
ak

it 
ve

 n
ak

it 
be

nz
er

le
ri”

 iç
er

is
in

de
 g

ös
te

ril
en

 y
ab

an
c�

 p
ar

a 
m

ü�
te

ri 
va

rl�
kl

ar
� i

le
 “

Ti
ca

ri 
bo

rç
la

r”
 iç

er
is

in
de

 g
ös

te
ril

en
 y

ab
an

c�
 p

ar
a 

m
ü�

te
ri 

va
rl�

kl
ar

�n
a 

ili
�k

in
 

yü
kü

m
lü

lü
kl

er
, d

öv
iz

 p
oz

is
yo

nu
 ta

bl
os

un
a 

da
hi

l e
di

lm
i�

tir
.

91



�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi (devam�) 
22.3 Piyasa riski (devam�) 

Kur riski (devam�) 

Döviz kuru duyarl�l�k analizi tablosu 

31 Aral�k 2012 
 Kar/Zarar Özkaynaklar 

  

Yabanc� 
paran�n 

de�er 
kazanmas� 

Yabanc� 
paran�n 

de�er 
kaybetmesi 

Yabanc� 
paran�n 

de�er 
kazanmas�  

Yabanc� 
paran�n 

de�er 
kaybetmesi

         
Döviz kurunun %10 de�i�mesi halinde   
1-Döviz net varl�k/yükümlülü�ü (696,180) 696,180 (696,180) 696,180
2-Yabanc� para riskinden korunan k�s�m (-) - - - -
   
3-Net etki (1+2) (696,180) 696,180 (696,180) 696,180
   
Toplam  (696,180) 696,180 (696,180) 696,180
 
31 Aral�k 2011 
 Kar/Zarar Özkaynaklar 

  

Yabanc� 
paran�n 

de�er 
kazanmas� 

Yabanc� 
paran�n 

de�er 
kaybetmesi 

Yabanc� 
paran�n  

de�er 
kazanmas�  

Yabanc� 
paran�n 

de�er 
kaybetmesi

         
Döviz kurunun %10 de�i�mesi halinde   
1-Döviz net varl�k/yükümlülü�ü 63,929 (63,929) 63,929  (63,929) 
2-Yabanc� para riskinden korunan k�s�m (-) - - - -
   
3-Net etki (1+2) 63,929 (63,929)  63,929   (63,929) 
   
Toplam  63,929 (63,929) 63,929   (63,929) 
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�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi (devam�) 
22.3 Piyasa riski (devam�) 

Faiz oran� riski 

Piyasa faiz oranlar�ndaki de�i�melerin finansal araçlar�n fiyatlar�nda dalgalanmalara yol açmas�, 
�irket’in faiz oran� riskini yönetme gereklili�ini do�urur. �irket’in faiz oran� riskine duyarl�l��� aktif 
ve pasif hesaplar�n vadelerindeki uyumsuzlu�u ile ilgilidir. Bu risk faiz de�i�imlerinden etkilenen 
varl�klar� ayn� tipte yükümlülüklerle kar��lamak suretiyle yönetilmektedir. 

�irket, menkul k�ymet yat�r�mlar� nedeniyle faiz oran� ve fiyat riskine maruz kalmaktad�r.

    31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011 
    
Sabit faizli finansal araçlar    
Finansal varl�klar Gerçe�e uygun de�er farkl� 

kar/zarara yans�t�lan varl�klar 106,189,958 47,670,431 
    

 
Sat�lmaya haz�r finansal 
varl�klar 1,245,816 689,383 

 Ticari alacaklar 42,349,994 36,972,056

Finansal yükümlülükler Finansal borçlar 22,109,777 5,400,000 

 Ticari borçlar 117,531,849 54,519,175
    
De�i�ken faizli finansal 
araçlar    
Finansal varl�klar  - -
Finansal yükümlülükler  - - 

Faiz oran� duyarl�l�k analizi  

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, faiz oranlar�nda %1’lik dü�ü� veya yükseli� 
olmas� ve bu de�i�ikli�in gerçe�e uygun de�erleriyle de�erlenen finansal varl�k üzerindeki etkisinin 
yans�t�lmas� ve di�er tüm de�i�kenlerin sabit tutulmas� durumunda; 

Cari dönem Önceki dönem 
 Gelir tablosu Özkaynak Gelir tablosu Özkaynak
   
Faiz oranlar�n�n %1 art��� (506,580) (6,808) (293,258) (4,106)
Faiz oranlar�n�n %1 azal��� 516,515 6,480 204,882               4,536 

Di�er fiyat riskleri 

�irket, elinde bulundurdu�u hisse senedi yat�r�mlar� nedeniyle hisse senedi fiyat riskine maruz 
kalmaktad�r. �irket’in finansal varl���, ticari amaçlardan ziyade stratejik amaçlar için elde 
tutulmaktad�r. �irket taraf�ndan bu yat�r�m�n faal olarak al�m-sat�m� söz konusu de�ildir. 
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�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi (devam�) 
22.3 Piyasa Riski (devam�)  

Di�er fiyat riskleri (devam�)  

A�a��daki duyarl�l�k analizleri raporlama tarihinde maruz kal�nan hisse senedi fiyat risklerine göre 
belirlenmi�tir. 

31 Aral�k 2012 tarihi itibariyle, di�er tüm de�i�kenlerin sabit ve piyasa fiyatlar�n�n %10 oran�nda 
fazla/az olmas� durumunda hisse senedi yat�r�mlar�, sat�lmaya haz�r varl�klar olarak s�n�fland�r�ld��� 
ve elden ç�kar�lmad��� ya da de�er dü�üklü�üne u�ramad��� sürece, net kar/zarar etkilenmeyecektir. 
Sat�lmaya haz�r hisse senetlerinde 135,071 TL art��/azal�� özkaynak etkisi olacakt�r (31 Aral�k 
2011:Al�m-Sat�m amaçl� hisse senetleri bulunmamaktad�r, sat�lmaya haz�r hisse senetlerinde 114,984 
TL özkaynak etkisi). 

22.4 Sermaye Yönetimi 

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla, �irket’in, Tebli� 34 kapsam�nda portföy 
yöneticili�i, yat�r�m dan��manl���, menkul k�ymetlerin geri alma (repo) veya satma (ters repo) 
taahhüdü ile al�m sat�m�, kredili menkul k�ymet, aç��a sat�� ve menkul k�ymetlerin ödünç alma ve 
verme i�lemleri, halka arza arac�l�k, al�m sat�m arac�l��� ve Vadeli ��lem ve Opsiyon Borsas� A.�.’de 
türev araçlar�n al�m sat�m�na arac�l�k için sahip olmas� gereken asgari özsermaye yükümlülü�ü 
s�ras�yla 2,087,000 TL ve 2,045,000 TL olmal�d�r.  

Ayr�ca, �irket’in sahip olmas� gereken sermaye yeterlili�i taban�, Tebli� 34’de getirilen de�erleme 
hükümleri çerçevesinde, de�erleme günü itibar�yla haz�rlanm�� finansal tablolar�nda yer alan ve 
�irket’in net aktif toplam�n�n ortakl�k taraf�ndan kar��lanan k�sm�n� ifade eden özsermayelerinden 
a�a��da say�lan varl�k kalemlerinin indirilmesi suretiyle bulunan tutar� ifade eder. 

a) Duran varl�klar; 

1) Maddi duran varl�klar (net), 

2) Maddi olmayan duran varl�klar (net), 

3) Borsalarda ve te�kilatlanm�� di�er piyasalarda i�lem görenler hariç olmak üzere, de�er dü�üklü�ü 
kar��l��� ve sermaye taahhütleri dü�üldükten sonra kalan finansal duran varl�klar, 

4) Di�er duran varl�klar, 

b) Mü�teri s�fat� ile olsa dahi, personelden, ortaklardan, i�tiraklerden, ba�l� ortakl�klardan ve 
sermaye, yönetim ve denetim aç�s�ndan do�rudan veya dolayl� olarak ili�kili bulunulan ki�i ve 
kurumlardan olan teminats�z alacaklar ile bu ki�i ve kurumlar taraf�ndan ihraç edilmi� ve borsalarda 
ve te�kilatlanm�� di�er piyasalarda i�lem görmeyen sermaye piyasas� araçlar�. 
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�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi (devam�) 
22.4 Sermaye Yönetimi (devam�) 

�irket’in 31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla sahip oldu�u sermaye yeterlili�i taban� 15,450,287 TL (31 
Aral�k 2011: 26,872,308 TL)’ dir. Sermaye yeterlili�i taban� yükümlülü�ü a�a��da belirtilen 
kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. 

a) Sahip olduklar� yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, 

b) Risk kar��l���, 

c) De�erleme gününden önceki son üç ayda olu�an faaliyet giderleri 

31 Aral�k 2012 tarihi itibar�yla �irket’in sahip oldu�u sermaye yeterlili�i taban� yukar�daki 
kalemlerin üzerindedir. 

Risk kar��l��� 

�irket gerek finansal durum tablosunda gerekse finansal durum tablosu d���nda izlenen kalemler ile 
ilgili olarak Tebli� 34’de belirtilen oranlar çerçevesinde risk kar��l��� hesaplamaktad�r. Risk 
kar��l���, pozisyon riski, kar�� taraf riski, yo�unla�ma riski ve döviz kuru riski olarak Tebli� 34 
hükümleri çerçevesinde hesaplanan tutarlar�n toplam�n� ifade eder. 

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihi itibar�yla Tebli� 34 hükümleri çerçevesinde hesaplanan risk 
kar��l��� a�a��daki gibidir: 

 31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011
Pozisyon riski  4,381,838 5,840,866 
Kar�� taraf riski 334,292 236,265 
Yo�unla�ma riski - - 
Toplam risk kar��l��� 4,716,130 6,077,131 

22.5  Gerçe�e uygun de�er aç�klamalar� 

�irket, finansal araçlar�n tahmini rayiç de�erlerini hali haz�rda mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
de�erleme yöntemlerini kullanarak belirlemi�tir. 

Nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, ticari borçlar ve finansal borçlar�n (k�sa vadeli k�sm�) k�sa 
vadeli olmalar� nedeniyle gerçe�e uygun de�erine yak�n oldu�u varsay�lm��t�r. Finansal yat�r�mlar 
gerçe�e uygun de�erleri ile mali tablolara yans�t�lm��t�r. Finansal borçlar (uzun vadeli k�sm�) ise 
benzer finansal araçlar�n faiz oran� kullan�larak gerçe�e uygun de�eri hesaplanm��t�r. 

31 Aral�k 2012 ve 31 Aral�k 2011 tarihleri itibar�yla �irket’in finansal varl�k ve yükümlülüklerinin 
defter ve gerçe�e uygun de�eri a�a��daki gibidir: 

 

 

 

 31 Aral�k 2012 31 Aral�k 2011 

 
Defter 
de�eri 

Gerçe�e 
uygun 
de�er 

Defter 
de�eri 

Gerçe�e 
uygun 
de�er 

   
Finansal borçlar (uzun vadeli k�sm�) 7,019,820 7,019,820 - -
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�eker Yat�r�m Menkul De�erler Anonim �irketi  
31 Aral�k 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar� Tamamlay�c� Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras� (“TL”)) 

22 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi (devam�) 
22.5  Gerçe�e uygun de�er aç�klamalar� (devam�) 

Gerçe�e uygun de�er ölçümünün s�n�fland�r�lmas� 

A�a��daki tabloda gerçe�e uygun de�er ile de�erlenen finansal araçlar�n, de�erleme yöntemleri 
verilmi�tir. Seviyelere göre de�erleme yöntemleri �u �ekilde tan�mlanm��t�r: 

Seviye 1: Özde� varl�klar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kay�tl� (düzeltilmemi�) fiyatlar; 

Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kay�tl� fiyatlar d���nda kalan ve varl�klar ya da borçlar aç�s�ndan 
do�rudan (fiyatlar arac�l���yla) ya da dolayl� olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir 
nitelikteki veriler; 

Seviye 3: Varl�k ya da borçlara ili�kin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler 
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler). 

31 Aral�k 2012 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam
   
Finansal yat�r�mlar 108,786,493 - - 108,786,493
 108,786,493 - - 108,786,493

 

31 Aral�k 2011 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam
   
Finansal yat�r�mlar 49,797,117 - - 49,797,117
 49,797,117 - - 49,797,117

23 Raporlama döneminden sonra ortaya ç�kan hususlar 
�eker Finansal Kiralama A.�. ile yap�lan finansal kiralama sözle�me bedelinin 5,000 Amerikan 
Dolar� hariç k�sm� için ödeme yap�lm�� olup, y�l içerisinde tamam�n�n ödenerek kapat�lmas� 
planlanmaktad�r. 
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Müdür�:�Lale�POYRAZ 0312�3091488 Müdür�:�Mahmut�ÖZDO	AN 0272�2152426 ORDU
Yetkili�:�Bahar�BA� 0312�3096738 Yetkili�:�Mine�TAKTAK 0272�2139072 Müdür�:�Melih�Arif�SAK 0452�2250198

ANTAKYA�/�HATAY Yetkili�:� 0452�2252906
�STANBUL�SEANS�SALONLARI Müdür�:�Sacit��ERBETÇ�� 0326�2251970 OSMAN�YE
AKSARAY Yetkili�:�Mustafa�YAKAR 0326�2251980 Müdür�:�Erman�D�KEÇ 0328�8130647
Müdür�:�Kubilay�RENKL�YÜZ 0212�5307343 BURDUR Yetkili:�Emine�POLAT 0328�8146085
Yetkili�:�Esra�KÜÇÜKD�LEK 0212�6332539 Müdür�:�Mehmet�KUTLU 0248�2331956 PORSUK�/�ESK��EH�R
ALTUN�ZADE Yetkili�:�Feyzan�KEÇEC� 0248�2339636 Müdür�:�Dilber�PEKDEM�R 0222�2211733
Müdür�:�Fahrettin�ÖZCAN 0216�6513241 BURSA� Yetkili�:�Tamay�GÜLLÜ 0222�2305530
Yetkili�:�Beyhan��ANER 0216�4740917 Müdür�:�Fevzi�Alp�BANAZ 0224�2241592 R�ZE
BAYRAMPA�A Yetkili�:��ener�AKAY���Önder�DO	AN 0224�2202160 Müdür�:�Demet�KANBERO	LU 0464�2130025
Müdür�:�Orhan�ÇOLAKO	LU 0212�6128949 BODRUM�/MU�LA Yetkili�:� 0464�2130582
Yetkili�:�Ayhan�S.�ARVAY������������ 0212�4800010 Müdür�:�Petek�ATALAY 0252�3135461 SAMSUN
BEYL�KDÜZÜ Yetkili�:�Seniha�YOKARIBA� 0252�3135468 Müdür�:�Engin�ATAR 0362�4317040
Müdür�:�Z.�Bahar�ÇERKE�O	LU 0212�8721319 BORNOVA/�ZM�R Yetkili�:�Sonay�L�KO	LU�MERC�MEK 0362�4353160
Yetkili�:�Mehmet�S.�KI�LIO	LU� 0212�8734799 Müdür�:�Tu�rulTURGUT 0232�3746692 SOMA�/�MAN�SA
BEYO�LU Yetkili�:�Murat�KAHVEC� 0232�3393066 Müdür�:�Ha�im�GÜMÜ� 0236�6131357
Müdür�:�Mehtap�KARAN�S 0212�2926477 ÇORUM Yetkili�:��lknur�ÖZLER 0236�6125713
Yetkili�:�Ruhat�HAT�PO	LU 0212�3616211 Müdür�:�Fikri�EYM�RL� 0364�2125706 SÖKE�/�AYDIN
FENERYOLU Yetkili�:�Ozan�ADSAN���Bircan��ÇBUDAK� 0364�2248807 Müdür�:�Bekir�AYDO	DU 0256�5181613
Müdür�:�Do�an�BATUR 0216�4148611 DEN�ZL� Yetkili�:�Murat�TELL� 0256�5181613
Yetkili�:��erife�Nalan�KALKAN 0216�4140348 Müdür�:�Nadir�YILDIRIM 0258�2648727 SUSURLUK�/�BALIKES�R
GAZ�OSMANPA�A Yetkili�:��smail�AKPINAR 0258�2416810 Müdür�:�Ergin�GÜDÜCÜ 0266�8651890
Müdür�:� 0212�5636357 DÜZCE Yetkili�:�Ünsal�KULA 0266�8651782
Yetkili�:�Murat�YILMAZ 0212�5639577 Müdür�:� 0380�5240709 �EH�TKAM�L�/�GAZ�ANTEP
KARTAL Yetkili�:��ükran�KIRIKO	LU 0380�5143590 Müdür�:�Mustafa�Kemal�ÇELEB� 0342�2152671
Müdür�:�Tamer�AYHAN 0216�3066200 ED�RNE Yetkili�:�Mehmet�Bak���TATLICI 0342�2152675
Yetkili�:�Funda�ALTUNTA� 0216�4882630 Müdür�:�Hülya�ALTU	 0284�2122290 ��R�NYER�/��ZM�R
KOZYATA�I Yetkili�:�Nafiz�YILMAZ���Nilgün�DUVAN 0284�2132867 Müdür�:�Kerem�AKYAZI 0232�4384733
Müdür�:�Erol�ASMA 0216�3029770 ERE�L��/�KONYA Yetkili�:�Sevtap�ORAKÇI 0232�4526509
Yetkili�:�N.Ba�nu�BAKIR 0216�3685892 Müdür�:�Özlem�ÇET�N 0332�7131532 TARSUS�/�MERS�N
MEC�D�YEKÖY Yetkili�:�Adem�GÖRGÜLÜ 0322�7120490 Müdür�:� 0324�6141751
Müdür�:�Osman�OKTAY 0212�2887470 FETH�YE�/�MU�LA Yetkili�:�Polat�KAYHAN 0324�6139531
Yetkili�:� 0212�2885553 Müdür�:� 0252�6120602 TEK�RDA�
4.LEVENT Yetkili�:�Süleyman�KOCA 0252�4612177 Müdür�:�Tevfik�Fikret�D�LAVER 0282�2630865
Müdür�:�Ahmet�GENCER 0212�2683596 GAZ�PA�A�/�ADANA Yetkili�:�Sevinç�DEM�RTÜRK 0282�2613562
Yetkili�:� 0212�2833962 Müdür�:�Hikmet�Erol�AKÇA 0322�4585858 TRABZON
SULTANHAMAM Yetkili�:�Dilek�ARIKAN 0322�4584737 Müdür�:�Murat�ERO	LU 0462�3266571
Müdür�:�Ya��nkut�ERENO	LU� 0212�5121623 GEBZE�/�KOCAEL� Yetkili�:�Hasibe�PEKER 0462�3265549
Yetkili�:�Gülay�TOPARSLAN� 0212�5201869 Müdür�:�Selahadtin�EGE 0262�6415874 ULUDA��/�BURSA
��R�NEVLER Yetkili�:�Nihal�YILMAZ 0262�6469282 Müdür�:�Muzaffer�BES�MO	LU 0224�2733073
Müdür�:�Zafer�YILDIRIM 0212�5513991 ISPARTA Yetkili�:�Hatice�Selma�DO	AN 0224�2737030
Yetkili�:�Ercan�D�KMEN� 0212�6539608 Müdür�:�Meltem�Can�ERGENÇ�ÇE	� 0246�2322178 YALOVA
PEND�K Yetkili�:�Erkan�GÜRLER 0246�2329446 Müdür�:�Gönül�B�TMEZ 0226�8126601
Müdür�:�Gülden�BATAR 0216�3908700 �SKENDERUN�/�HATAY Yetkili�:�Bülent�KARAKU� 0226�8115112
Yetkili�:�Ahmet�Önder�ERTÜRK 0216�3908577 Müdür�:�Mehmet�C�NGÖZ�� 0326�6131580
KADIKÖY Yetkili�:�Serkan�ARBAÇ 0326�6131581
Müdür�:��ükrü�Ali�ALDEM�R 0216�3462224 KARABÜK
Yetkili�:�Derya�ÖZER 0216�3477370 Müdür�:�Tunay�BALABAN 0370�4127579
MEGACENTER Yetkili�:��Nurhan�KOCAMAN 0372�4124913
Müdür�:�Mehmet�Remzi���NGAR 0212�4372098 �ZM�T�/�KOCAEL�
Yetkili�:�Bar���ASLAN 0212�4372327 Müdür�:�Ferhat�DEN�Z 0262�3221080
ÜSKÜDAR Yetkili�:�Erol�ÖNDER 0262�3217471
Müdür�:��lsu�KARAHAN 0216�3915644
Yetkili�:�Birgül�USUL 0216�3915644
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ADANA�� HOPA �STANBUL KIRIKKALE
CEYHAN�� EM�NE�SEMRA�DEM�REL 0466�3515948 LEYLA�ERTÜZ 0212�2515880 A.�ALPER�GED�K 0318�2244115
OKAN�ÜNAL 0322�6137535 AYDIN AVCILAR KIR�EH�R
KOZAN 0256�2254930 BO	AÇ�ÖZKAL 0212�5098484 HAL�T�DENER 0386�2139014
ÜNAL�BURSAL 0322�5165533 �NC�RL�OVA BA�CILAR KIRKLAREL�
TOROS�� 0256�5851926 ABDURRAHMAN�KAYA 0212�4360488 ALPULLU��
HÜSEY�N�AYYILDIZ 0322�2323664 BALIKES�R BAKIRKÖY�� HASAN�HÜSEY�N�GÜLERYÜZ 0288�5231051
YÜRE��R BERR�N�ÖKSÜZO	LU�� 0266�2458900 SAD�YE�ERTÜRK 0212�5427646 BABAESK���
NERM�N�ERGEÇ�YO	UN 0322�3214422 BANDIRMA�� BE��KTA��� C�HAN�YIKILMAZ 0288�5121152
ADAPAZARI HACI��.�BIÇAK 0266�7146664 BEKTA��DÜ�MEZ 0212�2587980 LÜLEBURGAZ��
AKYAZI�� EDREM�T ÇA�LAYAN HAKAN�DEN�Z 0288�4171112
AKIN�CURO	LU 0264�4182465 B�LGE�KA	AN�BARBAROS 0266�3735255 0212�2335613 K�L�S
AFYON GÖNEN ÇEMBERL�TA��� YAKUP�CAN� 0348�8222208
ÇAY�� HASAN�KIRLI 0266�7631691 N�HAN�BA�ARAN 0212�5165450 KONYA

0272�6324049 BATMAN ELMADA� YÜCEL��ENDA	 0332�3227466
D�NAR�� BAYRAM�MURAT�ALTÜRK 0488�2150072 FUNDA�SEVG��TUNAL 0212�2962049 BÜSAN
SULTAN�SOYDEM�R� 0272�3536052 BAYBURT ESENYURT 0332�3453356
EM�RDA��� 0458�2119691 AL��ARSLAN 0212�4501749 SEYD��EH�R��
HAL�L�TOPÇU 0272�4427201 B�LEC�K ET�LER YAKUP�ASAN 0332�5825737
SANDIKLI�� BOZÜYÜK�� F�GEN�BOYACIO	LU 0212�3583365 AK�EH�R��
YUNUS�DEM�RATAN 0272�5151205 HAT�CE�BA�KAYA 0228�3140140 GÖZTEPE 0332�8137752
SULTANDA�I�� BOLU�� BELMA�CURO	LU 0216�3633377 BEY�EH�R��
ETHEM�TUNA�DURMU� 0272�6564557 0374�2136263 GÜMÜ�SUYU B�LAL�BOLAT 0332�5124950
�UHUT�� BURSA�� AL��ERDO	AN 0212�2931876 ILGIN
�LHAN�AYKANAT 0272�7183429 ANKARA�CADDES� GÜNE�L��� 0332�8812082
A�RI MET�N�BAYRAKCI 0224�3624154 HÜSEY�N�ÜST 0212�6577452 KARATAY�SANAY�

0472�2159251 BE�EVLER HADIMKÖY MUSTAFA�YILDIZ 0332�2362021
AKSARAY 0224�4436384 0212�8863397 KÜTAHYA
VEDAT�KAHRAMAN 0382�2125284 �NEGÖL KAVACIK����������������������� FERHAT�DEM�RHAN 0274�2236431
AMASYA T�JEN�UYSAL 0224�7111737 0216�6801620 MALATYA

�0358�2185085 KARACABEY�� KAZASKER MEHMET�KÖSEBALABAN 0422�3246611
MERZ�FON�� SEDAT��NAL 0224�6761308 ÜM�T�HÜROL��ENER 0216�4632182 MAN�SA
ZEYNEL�TOPUZ �0358�5131330 MUSTAFAKEMALPA�A KURTKÖY HALUK�DEMETO	LU 0236�2315511
ANKARA 0224�6141802 SEVG��KARACA 0216�3786617 AKH�SAR��
ANAFARTALAR�� YEN��EH�R�� KÜÇÜKBAKKALKÖY BERNA�YAMANEL 0236�4129655
N�HAL�TA�OLUK 0312�3106017 HÜSEY�N�YILMAZ 0224�7730159 0216�5762595 ALA�EH�R
BAHÇEL�EVLER�� BURDUR KÜÇÜKYALI�� 0236�6542054
NER�MAN�BÜYÜKKILIÇ� 0312�2159635 BUCAK �ÜKRÜ�TAÇALAN 0216�4890741 SAL�HL�
BALGAT LEVENT�D�RL�K 0248�3250220 LEVENT�ÇAR�I SERVET�VURAL 0236�7147875
AYFER�ÇET�N 0312�2855807 TEFENN� F.�BERNA�TURGUT 0212�2793789 TURGUTLU
BA�KENT KUB�LAY�SOLMAZ 0248�4912903 MALTEPE�� AL�YE�MEM��O	LU 0236�3120006
BURCU�SEZ�C� 0312�4422035 ÇANKIRI�� ALPER�YÜKSEL 0216�4412381 MARD�N
BEYPAZARI OYA�YAKIN 0376�2131368 MALTEPE�E�5 NAZM�YE�BORAN� 0482�2124134
TOLGA�OKTAY 0312�7636013 ÇANAKKALE ZAFER�SARIKAYA 0216�5183121 MERS�N
ÇANKAYA BÜLENT�SEÇG�N 0286�2176040 MASLAK ANAMUR
GÖKNUR�SERDAR� 0312�4406039 B�GA SELMA�ÇAGILTAY� 0212�2866681 FÜSUN�GÖK 0324�8148851
ÇUBUK M EROL KOCABIYIK 0286 3174504 MEC�D�YEKÖY HAL
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ÇUBUK M.EROL�KOCABIYIK 0286�3174504 MEC�D�YEKÖY HAL
AYKAN�ÇEL�K 0312�8379263 ÇORUM OSMAN�OKTAY 0212�2887470 �BRAH�M�GÜLCAN 0324�2355315
DEMETEVLER�� SUNGURLU MERTER�� S�L�FKE
�LKNUR�KACAR 0312�3320574 AT�LLA�CESUR 0364�3110084 ESER�CANTA� 0212�6378060 SUAT�AKDO	AN 0324�7140096
D�KMEN�� DEN�ZL��� N��ANTA�I�� MU�LA
EMRAH�ÖZDEM�R 0312�4782585 Ç�VR�L�� KAM�L�KÖKMAN 0212�2314452 CAN�KOLAT 0252�2126998
ETL�K 0258�7131056 SARIGAZ� M�LAS
MURAT�TOPÇU 0312�3223834 D�YARBAKIR�� HAL�L�ERDEM 0216�6226875 0252�5137725
ET�MESGUT AK�F�B�NGÖL 0412�2287081 SEFAKÖY MARMAR�S
DERYA�D�L�BAL 0312�2455694 ED�RNE�� BARI��ÇANTA 0212�5802427 SERAP�DEM�REL 0252�4137740
G.O.PA�A�� UZUNKÖPRÜ SUAD�YE�� ORTACA
LEYLA�YALÇIN 0312�4468196 RIDVAN�KESK�N 0284�5132909 NURPINAR�YAZICIO	ULLARI 0216�3687760 MURAT�GÖLYER� 0252�2828650
GÖLBA�I KE�AN SULTANBEYL� ORDU
E.�SERDAR�D�KMEN 0312�4845701 C�HAT�AVCI 0284�7147929 �SMET�ERTÜRK 0216�4989940 ÜNYE
�VED�K�OSB. ELAZI� S�L�VR� GÜVEN�G�RAL 0452�3234223
LEVENT�ÜSTÜN �0312�3943771 ERMAN�D�KEÇ�� 0424�2181006 GÜLER�KARAKA� 0212�7290193 FATSA
KAZIMKARABEK�R�� ERZ�NCAN �ST�NYE AL��KARA 0452�4236256�
�ENEL�GÜNEN 0312�3843054 MUSTAFA�OKUR 0446�2238432 C.�SUBUTAY�ÖNCEL 0212�2291710 SAMSUN
KEÇ�ÖREN ERZURUM �MES BAFRA��
RESUL�KOÇ 0312�3811224 H.�ERDEM�TÜKENMEZ 0442�2357481 Y.�C�VAN�ONUK�TOMA 0216�4996300 MURAT�DEM�RB�LEK 0362�5433754
KIZILAY�� ESK��EH�R TOPÇULAR ÇAR�AMBA
YAKUP�GÖKHAN�PULAK 0312�4359936 ERTAN�BAYBÖRÜ 0222�2219646 RECEP�BORA�D�NÇ 0212�6743378 0362�8336828
MALTEPE�� TA�BA�I�� TUZLA ELL�ALTILAR
G�ZEM�TOSUN 0312�2320092 0222�2206143 GAZ��SÜRÜCÜ 0216�3948483 �LVAN�KABATA� 0362�2010086
MAMAK GAZ�ANTEP ÜMRAN�YE S�VAS��
SERAP��MREN 0312�3656301 ABDULLAH�KARTAL 0342�2310024 AZ�Z�HAKAN�AYDO	MU� 0216�4433164 Z�HN��KARSU 0346�2248410
MERKEZ�� N�Z�P YE��LKÖY YEN�ÇUBUK��
YILMAZ�B�LGEN 0312�2319148 H.SERP�L�ÖZTÜRK 0342�5171432 AYL�N�OKUR 0212�6638915 MUSTAFA�DALGIÇ 0346�6548885
RE��TGAL�P�� G�RESUN �K�TELL� �ANLIURFA
SÜLEYMAN�KUTLU 0312�4460778 SEMA�YÜKSEL 0454�2124040 ATALAY�GÖKÇE 0212�6716071 VAHAP�TA� 0414�3132840
S�NCAN�� I�DIR ZEYT�NBURNU TEK�RDA�
HÜSEY�N�POLAT 0312�2707568 0476�2276813 GÖKHAN�EMEK 0212�6795460 ÇORLU��
�A�MAZ ISPARTA Z�VERBEY HÜSAMETT�N�ERYILMAZ 0282�6526684
AL��MENEK�E 0312�2782253 �.KARAA�AÇ�� ZUHAL�ÜST 0216�4186138 ÇERKEZKÖY
ÜM�TKÖY�� 0246�4113968 KAHRAMANMARA� ESRA�YALÇIN 0282�7269401

0312�2361040 YALVAÇ�� 0344�2230032 TOKAT
YEN��EH�R�� AL��ARABACI 0246�4415093 AF��N�� ABDULLAH�SARI 0356�2141563
M.�GÖKHAN�KOYUNPINAR 0312�4333560 �ZM�R MÜMTAZ�AKBULUT 0344�5114372 ERBAA
YILDIZEVLER�� HAKAN�KA�ARCIO	LU 0232�4414816 ELB�STAN�� BÜLENT�AÇIKGÖZ 0356�7157424
NURAY�GÜLEN 0312�4404130 AYRANCILAR �SMA�L�T.�KAVAFO	LU 0344�4131091 TURHAL��
POLATLI�� ERDAL�GÜNE� 0232�8548184 KARAMAN�� MEHMET�BODUR 0356�2751356
�BRAH�M�ÇAKIRO	LU 0312�6220825 GAZ��BULVARI 0338�2131551 TRABZON
ANTALYA ALEV�ARSLANDA	 0232�4838741 KARS AKÇAABAT
AKDEN�Z�SANAY��S�TES� HATAY�� EROL�ÜNAL 0474�2120335 N�HAN�CAMADAN 0462�2284445
BORAN�ESER�KAVAZ 0242�2215040 AHMET�ÇEV�K 0232�2504363 KASTAMONU U�AK
MANAVGAT�� �ZM�R�GIDA�ÇAR�ISI LÜTF��HELVACI 0366�2141419 HAKAN�ÖZKAN 0276�2151520

0242�7421925 AL��SA�D�O	UZLU 0232�4576263 TA�KÖPRÜ�� BANAZ��
HAL KARABA�LAR�� CÜNEY�T�KARATA� 0366�4171127 MÜN�RE�SÜMERCAN 0276�3153400
Z�YA�SAVA� 0242�3397348 M.�KÜR�AD�����K 0232�2641664 TOSYA�� VAN��
SER�K KAR�IYAKA ABDULLAH�SARIAYDIN 0366�3135590 AD�L�YILMAZ 0432�2161625

0242�7229503 0232�3682105 KAYSER� ERC���
LARA MENEMEN ERC�YES�� 0432�3511148
BARI��TOLGA�YETK�N 0242�3163874 0232�8327878 ORHAN�ANGIN 0352�3207480 YOZGAT
KUMLUCA ÖDEM�� DEVEL� BO�AZLIYAN��
S.�KURTAR��LHAN 0242�8890841 HAKAN�B�LG�N 0232�5450012 ERTU	RUL�ALKAN 0352�6218277 YAD�GAR�KESK�N 0354�6451122
KINIK PINARBA�I �NCESU ZONGULDAK��

0242�8454900 BARI��URAL 0232�4786520 KAZIM�FIRAT� 0352�6912626 0372�2531469
KEPEZ T�RE YEN��SANAY� KARADEN�Z�ERE�L�
HÜSEY�N�ÇAYLAK 0242�3457282 ÖZLEM�ÖZSARI 0232�5112132 M.LEVENT�ÖZBAKKAL 0352�3363383 0372�3162940
ARTV�N S�VAS�CADDES��
TUNCAY�KESK�N 0466�2127025 GAMZE�ZOR 0352�3115155
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Genel Müdürlük
Büyükdere Cad. No: 171 MetroCity
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