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ŞEKER YAT İ RİM MENKUL DEĞERLER ANON İ M Ş IRKETI

li h raçç ı Bilgi Doküman,

Bu ihraçç ı bilgi doküman' Sermaye Piyasas ı Kurulunca . /2017 tarih
say ı ile onaylannu ş t ı r. Bu ihraçç ı bilgi doküman' çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma
araçlar ı na ili şkin ihraç tavan ı 100.000.000 TL olarak belirlenmi ş tir.

Bu ihraçç ı bilgi doküman' çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlar ı , halka arz
yoluyla ihraç edilebileceğ i gibi halk ı' arz edilmeksizin de satışa sunulabilir.

Bu ihraçç ı bilgi doküman', sermaye piyasas ı arac ı not.] ve özet ile birlikte geçerli bir
izahname olu ş turur. Bu nedenle, sermaye piyasas ı araçlar ı na ili ş kin yat ı r ı m kararlar ı ihraçç ı
bilgi doküman', sermaye piyasas ı arac ı notu ve özetin bir bütün olarak de ğerlendirilmesi
sonucu verilmelidir.

İ hraçç ı bilgi doküman ı n ı n ilamndan söz konusu doküman kapsam ı nda halka arı iş lemini
gerçekle ş tirmek için Sermaye Piyasas ı Kuruluna onaylanmak amac ıyla sermaye piyasas ı arac ı
notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraçç ı bilgi dokümanm ı n güncellenmesi
gerekmez.

hraçç ı bilgi dokiiman ı n ı n onaylanmas ı , ihraçç ı bilgi doküman ı nda yer alan bilgilerin
doğru oldu ğunun Ku rulca tekeffülii anlam ı na gelmeyece ği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasas ı
araçlar ı na ili ş kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraçç ı bilgi doküman' çerçevesinde
ihraç edilecek borçlanma araçlar ı na ili ş kin ihraççmm .yat ı r ı mc ı lara karşı olan ödeme
yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulu ş u tarafından garanti alt ı na almmam ış t ı r.

Bu ihraçç ı bilgi doküman] çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlar ı farkl ı
özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ili ş kin ko şullar, ihrac ı n özellikleri, ihraç tutar ı , sat ış
süresi Ve esaslar ı gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasas ı arac ı notu ve
özet arac ı lığıyla kamuya duyurulacakt ı r.

Bu ihraçç ı bilgi doküman' ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasas ı arac ı notu ve
özet, Şeker Yat ı r ı m Menkul De ğerler A.Ş .'nin www.sekeryatirim.com adresli internet sitesi ile
Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yay ımlanm ış t ı r. Ayr ı ca ba şvuru
yerlerinde incelemeye aç ı k tutulmaktad ı r.

Sermaye Piyasas ı Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyar ı nca, izahnameyi olu ş turan
belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanl ış , yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan; ihraçç ı sorumludur. Zarar ı n ihraçç ıdan tazmin edilememesi veya
edilemeyeceğinin aç ı kça belli olmas ı halinde; halka arz edenler, ihraca arac ı l ı k eden lider
yetkili kurulu ş , varsa garantör ve ihraçç ı n ı n yönetim kurulu üyeleri kusurlar ı na ve durumun
gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildi ği ölçüde sorumludur. Ba ğı ms ız denetim,
derecelendirme ve de ğerleme kurulu ş lar ı gibi izahnameyi olu ş turan belgelerde yer almak üzere
haz ı rlanan raporlar' haz ı rlayan ki ş i ve kurumlar da haz ı rlad ı klar ı raporlarda yer alan yanl ış ,
yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

http://www.kap.org.tr
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GELECEGE YONELiK AcIKLAMALAR

Bu Hiram bilgi dokiimant, "diisfiniilmektedir", "planlanmaktadir", "hedeflenmektedir",
"tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen gelecege yonclik
aciklamalar icermektedir. Bu tilt aciklamalar belirsizlik ye risk icermekte olup, sadeee ihracct
bilgi dokiimaninin yaytm tarihindeki ongoruicri ye beklentileri giistermektedir. Bircok faktiir,
ihraccuun geleeege yiinclik 1101:lam:dm-min iingiiriilenden cok daha farkh sonuclanmastna yol
acabilecektir.
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KISALTMA VE TANIMLAR

Kisaltma Tatum

A.5. Anonim $irketi

Borsa Istanbul, MST veya BiA$ Borsa Istanbul A.S.

BSMV Banka ve Sigorta Muamele Vergisi

LABS Devlet Ic Borçlanma Senedi

EUR, EURO Avrupa I3irligi Ortak Para Birimi

GVK 193 Sayth Gelir Vergisi Kanunu

Hazine T.C. B4bakanlik I-1azine Müsteprligt

ISIN Uluslararast Menkul Kiymet Tanimlama Numarasi

IIK 2004 Sayili Icra ye iflas Kanunu

KAP Kamuyu Aydmlatma Platformu (www.kap.org.tr )

, Kurul veya SPK T.C.134)akanlik Scrmaye Piyasast Kurulu

MKK Mcrkezi Kayit Kuruluw A.S.

SGMK Sabit Getirili Menkul Kiymet

Seker Yatirim/Araci Kuruml $eker Yatinm Menkul Degerler A.5.
$irket/Ihracci
Sekerbank, Banka 5ekerbank Türk Anonim $irketi

SGMK Sabit Getirili Menkul Kiymet

SPKn 6362 Sayili Sermaye Piyasasi Kanunu

T.C. Tiirkiye Cumhuriyeti

TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartlan

TI, TUrk Lirasi

TMS Türkiye Muhasebe Standartlan

TMSF Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu

TTK 6102 Sayth Turk Ticaret Kanunu

TTSG Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi

UFRS Uluslararasi Finansal Raporlama Sistemi

USD/ABD Dolan Amerika Birle§ik Devletleri Para Birimi

VIOP Vadeli Ilern ve Opsiyon Piyasasi

VTMK Varlik Teminath Menkul Kiymetler

YK — Yon. Kur. YOnetim Kurulu
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I. BORSA GÖRUSCJ

Borsa Istanbul A.S.'nin Sermaye Piyasasi Kurulu'nu muhatap 21.12.2016 tarihli ye
BIA$-4/11704 sayth yazismda;

"Borsamlz tarafindan $eker Yatzrzm Menkul Degerler A.$. haklanda $irket tarafindan
halka arz yoluyla ve/veya halka arz edilmeksizin ihrag edilecek 100 milyon TL tutara kadar
borçlantna araglarzndan;

a) Halka arz yoluyla satzlacak ;cumin, Kurulunuz tarafindan izahnamenin onaylanmasz
ye satzs sonuglarann Borsamiza ulastzrzlmasz kaydzyla, Yönerge 'nin 18. maddesi (ercevesinde
Borsa kotuna allnarak KAP 'ta yapllacak duyuruyu izleyen ikinci i.,s ganiinden itibaren
Borçlanma Araglarz Piyasasz Kesin Alim Satan Pazarz 'nda 4/em görmeye baslayabilecegi,

b) Halka arz edihneksizin niielikli yatirimcdara ihraç yoluyla satzlacak lasmin ise,
Kurulunuz tarafindan ihrag belgesinin onaylanmasz ve sans sonuclarznzn Borsamaa
ulastirilmasz kaydzyla, Yiinerge 'nin 20. maddesi çergevesinde Borsa kotuna allnarak KAP 'ta
yapilacak duyuruyu izleyen ikinci 4 giiniinden itibaren Borsamzz Borglanma Araçlarz
Piyasasz'nda sadece nitelikli yatiranctlar arasinda 4/em görmeye baslayabilecegi,

hususlarann Kurulunuza bildirilmesi uygun görülmasair."

ifadeleri yer almaktadir.

isbu Borsa Istanbul A.S. Giiriisii, Borsa Istanbul A.$.'nin verecegi onaya diiniik
herhangi bir taahhiit ya da baglaylcihk olusturmamak sartlyla, sadece SPK'nm görfis
talebine cevap vermek amaelyla simrh olmak iizere MCV cut bilgi ye belgeler dikkate
ahnarak hazirlammstir. Isbu Borsa Istanbul A.$. goriisiine dayamlarak ahnacak kararlar
sonnet] dogabilecek zararlar nedeniyle Borsa Istanbul A.S.'nin herhangi bir sorumlulugu
bulunmamaktachr.

Di6ER KURUMLARDAN ALINAN GORe$ VE ONAYLAR

Yoktur.
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eker Yattrim Menkul De

ihraect
Sorumlu Oldugu Ktstm:

1) IHRAccI BiLd DOKUMANININ SORUMLULUOUNU YI:JKLENEN KISILER

Kanuni yetki ye sorumluluklartma dahilinde ye göreyimiz cergevesinde bu ihram bilgi
dokiimant ye eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz lusimlarda bulunan bilgilerin ye verilerin
gerçege uygun oldugunu ye ihracet bilgi dokiimaninda bu bilgilerin anlammi degistirecek
nitelikte bir eksiklik bulunmamast icin her thriü makul ozenin gösterilmis oldugunu hey an
ederiz.

Ramazan OZNACAR Osman GOKTAN
Genel Müdür Yardtmcist Genel

4TIRINA MENKUL DECELEFI A.S.
Gene( Mi.idiiria()0
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IHRACCI BILGI
DOKUMANININ

TAMAMI

19.01.2017

Halka Aria Aractlik Eden Yetkili Kurulus

Seker Yattrun Menkul Degerler A.S.

Ramazan (5ZNACAR Osman GöKTAN
Genel Mildür Yardnuctsi Genel Miidiir

Sorumlu Oldugu Ktsim:
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Bagimstz
Denetim den

Gee mis

Bagimstz Simrlt
Denetimden Denetimden

Gecmis Gem is

(TL)

164.985.743
14.335.293 

107.828.750
42.403.656
23.876.710

1.406.529
21.144.152

188.862.453

147.513.380
33.697.000

111.662.274
1.346.719
1.722.021 

39.627.052
30.000.000

1.456.940
4.955.515
2.099.220

1 8.862.453

:/1/ /?‘E

2. BA6IMSIZ DENETOLER

2.1. Bagimsiz denetim kurulusunun ticaret unvani, adresi ye sorumlu ortak basdenetcinin adi
soyadi:

Unvani : Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
A.S.

Sorumlu Ortak Basdenetci : Orhan Akova (30.06.2016 ye 31.12.2015)
Erdal Tikmak (31.12.2014)

Adresi : Kavacik Rtizgarli Bahce Mah. Kayak Sok. No:29
Beykoz 34805 Istanbul 

2.2. Bagimsa dcnetim kuruluslarmin/sorumlu ortak basdenetvinin giircvdcn alinmasi,
görevden eekilmesi ya da degismesine iliskin bilgi:

2015 yili icinde $irkeein bagimsiz denetim sirketi olan Akis Bagimstz Denetim ye Serbest
Muhasebeci Mali Mifsavirlik A.S. tasarrufu ile sorumlu ortak basdenetci deiikligi yapilmis ancak
bagimsiz denetim kurulusu degisikligi olmamistir. Buna gore 2014 yil sonu itibariyle $irket mali
tablolarma görils bildiren sorumlu ortak bas denetci Erdal Tirtnak, 2015 yilinda görevini sorumlu
ortak bas denetci Orhan Akova'ya devretmistir. Böylelikle 31.12. 2015 ye 30.06.2016 itibariyle mali
tablolara Orhan Akova Off's bildirmistir.

3. SEciLM1S FiNANSAL BiLGILER

3.1. Finansal Durum Tablosu

$irker in 31.12.2014, 31.12.2015 ye 30.06.2016 tarihli finansal durum tablolarindan secilmi§ hesap
kalemlerine iliskin tutar bilgilerine asagida yer verilmektedir:

DOnem 31.12.2014 31.12.2015 30.06.2016

Val-111(1'1r 
Dönen Varliklar 
Nakit ye Nakit Benzerleri 
Finansal Yattrunlar 
Ticari Alacaklar 
Duran Varliklar 
Finansal Yatirimlar 
Maddi Duran Varltklar 
Toplam Varliklar 
Kaynaklar 
Kisa Vadeli 
Kisa Vadeli Borclanmalar 
Ticari Borylar 
Diger Borylar 
Uzun Vadeli 
ôzkavnaklar
Sermaye 
Kardan Ayrtlan KisitIanmi yedekler 
Geymis Yillar Kar/Zararlart Cy_
Net Dönem Kard(Zarart) „
Toplam Kaynaklar '

'`(
.6 \Z:::“41$

\s4s_
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87.027.484 91.245.388
20.508.822 16.666.912
19.411.505 35.516.215 
46.736.268 37.716.481 
25.498.554 25.181.696

1.912.431 1.650.947
21.780.549 21.582.922

112.526.038 116.427.084

71.485.626 73.030.881 
27.000.000 33.000.000
42.799.295 37.717.326

1.345.844 1.271.682
1.892.095 1.828.821 

39.148.317 41.567.382
30.000.000 30.000.000

1.547.263 1.547.263 
6.964.412 6.565.617
-398.795 2.339.831 

112.526.038 116.427.084
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3.2. Gelir Tablosu

Ş irket'in 31.12.2014 ve 31.12.2015 ile 30.06.2015 ve 30.06.2016 tarihli gelir tablolar ı ndan seçilmi ş
hesap kalemlerine ili şkin tutar bilgilerine aşağı da yer verilmektedir:

31.12.2014

Bağı ms ı z

31.12.2015

Bağı ms ı z

30.06.2015

S ı n ı rl ı

30.06.2016

S ı n ı rl ı
(TL) Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden

Geçmiş Geçmi ş Geçmiş Geçmi ş
Sat ış lar 17.033.232.144 13.305.923.105 7.769.562.081 3.934.422.710

Brüt Kar/Zarar 25.103.012 26.987.449

'

13.390.252 18.891.298

Faaliyet Giderleri -22.902.734 -26.228.190 -12.368.031 -15.534.058

Esas Faaliyet Kar/Zarar 2.706.546 1.539.167 1.401.204 3.414.160
Yat ı r ı m Faaliyetlerinden
Gelir/Giderler

2.068.059 1.176.418 81.693 1.041.835

Finansman Giderleri -2.066.945 -2.912.901 -1.323.407 -1.789.276

Dönem Kar/Zarar ı 2.099.220 -398.795 107.331 2.339.831

Ş irketimizin fınansal tablolar ına ve ili şkili bağı ms ı z denetim raporlar ı na www.kap.org..tr
www.sekeryatirim.com adreslerinden ulaşı labilmektedir.

Yat ı r ı mc ı , yat ı r ı m karar ı n ı vermeden önce ihraççmm finansal durum ve faaliyet sonuçlar ı na
ili ş kin ayr ı nt ı l ı bilgilerin yer ald ığı iş bu ihraçç ı bilgi doküman m ı n 13 no% bölümünü de

dikkate almaluhr.

4. R İ SK FAKTÖRLER İ
İş bu ihraçç ı bilgi doküman' çerçevesinde ihrac ı yap ı lacak olan borçlanma araçlar ı na ili ş kin
ihraccm ı n yat ı runc ı lara karşı olan ödeme vükümlülü'gii herhangi bir kamu kuru lu.0 

taraf ı ndan garanti alt ı na al ı nmam ış olup, yat ı r ı m karar ı n ı n. ihraeem ı n finansal durumunun 
analiz edilmesi suretivle verilmesi gerekmektedir. 

4.1. İ hraççm ı n Borçlanma Araçlar ı na ilişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü
Etkileyebilecek Riskler

4.1.1 Kredi Riski:

Kredi riski, kar şı l ı kl ı ili şki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ili şkin olarak yap ı lan
sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülü ğünü yerine getirememesi sonucu di ğer tarafı n fı nansal
aç ı dan zarara uğramas ı riskidir.

Şeker Yat ı r ı m, bireyler ve şirketler ad ı na yat ı r ı m hizmetleri faaliyetlerinde bulunmakta ve
dan ışmanl ı k hizmeti vermektedir. Ş irket faaliyetleri aras ı nda çe şitli menkul k ı ymet al ı m-sat ı m
i ş lemlerini de yapmaktad ı r. Bu faaliyetler s ı ras ı nda Ş irket, karşı tarafı n anlaşmalarda belirlenen
şartları yerine getirmemesi durumunda anla şmada belirlenen menkul k ı ymetin sat ı n al ı nmas ı ndan
veya sat ı lmas ı ndan dolay ı ortaya ç ı kabilecek zarara maruz kalabilmektedir.

Ş irket'in kredi riski ağı rl ı kl ı olarak ticari alacaklar, diğer alacaklar, ters repo i ş lemlerinden alacaklar,
bankalardaki mevduat ve finansal yat ı r ı mlardan olu şmaktad ı r.

30.06.2016
Ş irketin, 30.06.2016 tarihi itibariyle maruz kald ığı azami kredi riski, 79.975.928 TL seviyesindedir.
Bu tutar ı n 37.716.481 TL'si ticari,,.aWrcra-ttlan, , 16.441.222 "I'L'si bankalardaki mevduatlardan,
121.278 TL'si ters repo i şleml,d'i alaCaldarı,nd¥1 ve 25.818.225 TL'si finansal yat ı r ı mlardan

olu şmaktad ı r.
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Sirketin, 31.12.2015 tarihi itibariyle maruz kaldigi azami kredi riski, 86.373.572 TL seviyesindedir.
Bu tutarin 46.736.268 TL'si ticari alacaklardan, 11.039.869 TL'si bankalardaki mevduatlardan,
9.400.027 TL'si ters repo islemleri alacaklarindan ve 19.197.408 TL'si finansal yatinmlardan
olusmaktadir.

31.12.2014
$irketin, 31.12.2014 tarihi itibariyle maruz kaldigi azami kredi riski, 164.777.202 TL seviyesindedir.
Bu tutarin 42.403.656 TL'si ticari alacaklardan, 5.299.736 TL'si bankalardaki mevduatlardan,
9.000.001 TL'si ters repo islemleri alacaklarindan, 107.828.750 TL'si finansal yatinmlardan ye
245.059 TL'si diger alacaklardan olusmaktadir.

4.1.1.1. Kredilendirme riski:

Kredilendirme asamasinda uygun olmayan kredilendirme kararlannin alinmasi riskidir.
Yetersiz istihbarat, mali tahlil veya fizibilite çalismalan sonucu veya ongörülemeyen
sebeplerden dolayi $irket kredilendirme kararlan sonucu zarara ugrayabilir.

4.1.1.2. Teminat Riski

Teminat riski, bir kredinin gtivencesi olarak alinan teminatin, Sirket'in teminati paraya
cevirmesi halinde beklenen degerinin kredi tutanni karsilayamamasi veya dogrudan,
teminatin niteligi ile ilgili olumsuzluklarin bulunmasi durumunda Sirket zarara ugrayabilir.

4.1.1.3. izleme Riski

izleme riski, maruz kalinan riskin yeterince izlenememesinden ya da kötalesen unsurlann
tasfiye edilememesinden kaynaklanir. $irket'in nakit akisi ye teminat tamamlama
ihtiyaglannin karsilanamamasi ya da onemli maliyetlerde karsilanmasi riskidir. Köttiye giden
kredinin etkili bigimde izlenmesi, risk bakiyesinin indirilmesini ya da ilave teminat alinmasim
saglar. Kredi sözlqmesi önemli derecede köttilesme olusmadan harekete geçilmesine engel
teskil edebilir.

4.1.1.4. Portfdy Yogunlama Riski

Portföyde risk/getiri dengesi amindan optimizasyonun saglanamamasi, portföytin
degi§imlerin etkisine maruz kalmast, portlöydeki kiymetlerin dengeli biçimde
ceitlendirilememesi riskidir. Bu risk, Sirket'in aralarinda pozitif korelasyon bulunan yatirim
araçlanna yogunlasmasi nedeniyle finansal piyasalardaki bozulmadan daha fazla
etkilenmesine neden olabilir.

4.1.2 Piyasa Riski

Piyasa riski, piyasa fiyatlarinda meydana gelen degisimler nedeniyle bir finansal aracin ger9ege
uygun degerinde veya gelecekteki nakit akislarinda, bir isletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalannia
olmasi riskidir. Bu risk, faiz oranlannda, kurlarda veya menkul kiymetlerin ye diger finansal
sözlemelerin dep,erinde meydana gelecek ye Sirkeri olumsuz etkileyecek degi§imler sonucu
gergeklemektedir. Sirket, faaliyeti geregi piyasa riskine (kur, faiz ye fiyatlardaki degiirrilere) maruz
kalmaktadir.

4.1.2.1. Doviz Kuru Riski

Döviz kurlarmdaki degisimler nedeniyle bir varlik veya finansal aracin degerinin azalmasi
riskidir. Döviz kurlarindaki degisimler nedeniyle Sirket aktifinde bulunan finansal araçlann
deger degisimleri sonucunda finansal durumu olumsuz etkilenebilecektir.
30 Haziran 2016, 31 Aralik 201 .5,--ve--3.64rs alik 2014 tarihi itibanyla $irket'in yabanci para
cinsinden varliklarin ye yukui1u1uk1 n gekleyen tablo asagida belirtilmistir.
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31 Arabic 2015

TL ABD
Euro Diger

Kars,ligi Dolan

-

-
Toplam Varliklar 7.840.975 1.445.891 1.119.622

Toplam Yiikiimlfiliikler 3.966.705 658.316 645.954

Net Yabanci Para Varlik/(YfikiimliiIiik) Pozisyonu 3.874.270 787.575 473.668

31 Arabic 2014

TL ABD
Euro Diger

Karst110 Dolan

-Toplam Varliklar 4.681.902 700.934 621.442

Toplam Yiikiimliiliikler 1.737.170 438.809 255.120

Net Yabanci Para Varlik/(YiikiimliiIiik) Pozisyonu 2.944.732 262.125 366.322

-60.784
-103.328

\‘ 60.784

A 103.328
ABD Dolan Net Etki

Euro Net Etki

TL ABD
Euro Diger

Karsilig' Dolan

Toplam Varliklar 13.493.826 4.075.235 374.758 141.863

Toplam Yükürnlülükler 2.068.150 206.601 373.794 70.443

Net Yabanei Para Varlik/(Yiikiimliiliik) Pozisyonu 11.425.676 3.868.634 964 71.420

Dtiviz Kuru Duyarhlik Analizi Tablosu

30 Flaziran 2016, 31 Aralik 2015 ye 31 Aralik 2014 tarihleri itibanyla linansal durum tablosu
pozisyonuna gore, Turk Lirasi'mn diger doviz cinsleri karsismda %10 oraninda deger kaybetmesi
ya da kazanmast ye diger Wm degiskenlerin sabit kalmast durumda Sirkerin, yabanci para
binmlerinden olan yarlik ye yükümltiluklerden olusan kur farki kan ya da zaran sonucu donem net
kar ya da zaran asagidaki gibi degisecektir.

30 Haziran 2016 Kar/Zarar
Yabanel Paraffin %10 Deger Yabanci Para= %10 Deger
Kazanmast Kaybetmesi

ABD Dolan Net Etki 1.119.428 -1.119.428
Euro Net Etki 309 -309
Diger diiviz Net Etki 22.829 -22.829

Toplam 1.142.566 -1.142.566

31 Arabi( 2015 Kar/Zarar
Yabanct Paraffin %10 Deger Yabanei Paramn %10 Deger
Kazanmasi Kaybetmesi

ABD Dolan Net Etki 228.995 -228.995
Euro Net Etki 150.513 -150.513

Diger döviz Net Etki

Toplam 379.508 -379.508

31 Arabi( 2015 Kar/Zarar 
Yabanci ranin %10 Deger Yabanet Paranin %10 Deger
Kazazinlasi _ _ Kavbetmesi
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164.112

Di ğer döviz Net Etki 

Toplam 

4.1.2.2. Faiz Oran ı Riski

-164.112

Piyasa faiz oranlar ı ndaki değ i şmelerin finansal araçlar ı n fiyatlar ı nda dalgalanmalara yol
açmas ı faiz oran ı riski olarak tan ı mlanabilir. Diğer bir ifadeyle faiz oran ı riski, faiz oranlar ı nda
meydana gelen dalgalanmalar ın Ş irket' in faize duyarl ı varl ı k lar ı üzerinde meydana
getirebileceğ i değer düşüşüdür. Ş irket'in faiz oran ı riskinc duyarl ı l ığı aktif ve pasif hesaplar ı n
vadelerindeki uyumsuzlu ğu ile ilgilidir.

Faiz Pozisyonu Tablosu (TL)

Sabit Faizli Finansal Araçlar

Finansal Varl ı klar

30 Haziran 2016 31 Aral ı k 2015 31 Aral ı k 2014

Gerçeğe uygun de ğer fark ı kar/zarara
yans ı t ı lan varl ı klar

34.392.369 18.366.734 107.166.169

Sat ı lmaya haz ı r fmansal varl ı klar 1.123.846 1.044.871 662.581

Finansal Yükümlülükler,

Finansal borçlar 33.000.000 27.000.000 33.707.586

Sabit Faizli Finansal Araçlar
(net)

2.516.215 -7.588.395 74.121.164

Değ i ş ken Faizli Finansal Araçlar - - -

Finansal Varl ı klar - - -

Finansal Yükümlülükler - - -

30 Haziran 2016, 31 Aral ı k 2015 ve 31 Aral ı k 2014 tarihleri itibar ı yla TL faizlerde
oran ı nda faiz art ışı veya azal ışı olmas ı durumunda di ğer tüm değ i şkenlerin sabit kaldığı
varsaynnlyla sabit getirili menkul k ıymetlerin rayiç değerinde ve Şirket'in net dönem
kar ı/zarar ı nda meydana gelen etkiler aşağıda sunulmu ştur.

30 Haziran 2016
Risk Dönem Kar/Zarara Etkisi

Risk Türii Oran ı Risk Yönü (TL) Özkaynağa Etkisi (TL)

Faiz Oran ı Riski 1 % A şa ğı 375.133 -42.673

Yukar ı 41.555_ -116.383

31 Aral ı k 2015
Risk Dönem Kar/Zarara Etkisi

Risk Türü Oran ı Risk Yönü (TL) özkaynağa Etkisi (TL)

Faiz Oran ı Riski i % A şağı 554.762 -108.170

Yukar ı -669.067 -179.496

31 Aral ı k 2014

Risk ' - 'DönerdKar/Zarara Etkisi
Risk Türü İ Oran ı Risk (TL) nalia Etkisi
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Faiz Orani Riski 1 %  Asagi 294.489 27.751 

Yukari -343.920 -25.208

4.1.2.3. Pay Fiyat Riski

Sirket, elinde bulundurdugu pay yatinmlan nedeniyle pay fiyatlannda meydana gelebilecek
degisimler sonucu fiyat riskine maruz kalmaktadir.

30 Haziran 2016, 31 Aralik 2015 ye 31 Aralik 2014 tarihleri itibanyla pay fiyatlarinda
%10' luk bir artis/azalis olmast ye diger turn degiskenlerin sabit kaldigt varsayinnyla pay rayiç
degerinde ye $irkee in net dönem kan/zarannda meydana gelen etkiler asagida sunulmustur.

30 Haziran 2016

Risk Tiirii

Pay Fiyat Riski

Dönem Kar/Zarara
Risk Orani Risk Winii Etkisi (TL)

10% Asagi -239.436

Yukari 239.436

31 Arabi: 2015

Risk Tiirii
Pay Fiyat Riski

Risk Oran,
JO%

Risk Yonii

A§ag,1

Donem Kar/Zarara
Etkisi (TL)

-300.045

Yukari 300.045

31 Arahk 2014

Risk Turti

Pay Fiyat Riski

Dönem Kar/Zarara
Risk Orani Risk Yönii Etkisi (TL)

10% Asagi -124.681

Yukari 124.681

4.1.3. Likidite Riski

Likidite riski, Sirkeein net fonlama yUktimhilüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Bu risk, satin
alinan uzun vadeli menkul kiymetlerin, kisa vadeli kaynaklarla fonlanmast sonucunda ortaya gikan
vadc uyumsuzlugundan kaynaklanmaktadtr. Piyasalarda meydana gelen bozultnalar veya kredi
puaninin düstirtilmesi gibi fon kaynaklannin azalmast sonucunu doguran olaylann meydana gelmesi,
likidite riskinin olusmastna sebebiyet vermektedir.

Asagtdaki tablo, Sirkeein nirev niteliginde olmayan finansal yukurnlulUklerinin vade dagthmini
göstermektedir.

30 Haziran 2016

Stizlepneye Dayali
Vadeler

Defter Degeri Nakit
Cikislar Ton!anti

33.000.000
37.7173.26.

.1-;t71:682.

'71.98,9.0.0: •

Nakit
ikislart

Tonlami

33.011.610

3 Aydan
Kisa

3 - 12 Ay
Arasi

1 - 5
Yil
Arasi

5
Yildan
Uzun

Tiirev Olmayan
Finansal
Yiikiimliiiiikler (T
Finansal Borylar 33.011.610

Ticari Borçlar 37.717.326 37.717.326

Diger Borelar "k4.271.682

7L 00.618

1.271.382

Tonlam 72.000.618

!k .
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$irketin 30.06.2016 tarihi itibariyle likidite riskine maruz kalan finansal yiiktimlultiklerinin defter
degeri 71.989.008.TL olup, bu unarm, 33.000.000 TL'si banka kredilerinden, 37.717.326 TL'si ticari
borclardan ve 1.271.682 TL'si diger borclardan olusmaktadir. Likidite riskine maruz kalan kis =
72.000.618 TL'si 3 aydan kisa vadeli olup, 3-12 ay arasi, 1-5 yil arasi ye 5 yildan uzun vadeli likidite
riskine maruz kalan finansal yukumlulugu bulunmamaktadir.

31 Arahk 2015

Nakit 1 - 5 5
Soziesmeye Dayalt Defter Degeri Nakit cikislart 3 Aydan 3 - 12 Ay )(11 Yildan
Vadeler , cikislar Top!atm Toplam' Kisa Aram Aram Uzun
Tiirev Oimayan
Finansal
Yiikümliiiiikier (TL) ....
Finansal Borclar 27.000.000 27.011.420 27.011.420 - - -

' -Ticari Borylar 42.799.295 42.799.295 42.799.295 - -

Diger Borylar 1.345.844, 1.345.844 1.345.844 - - -

Toplam 71.145.139 71.156.559 71.156.559 

$irketin 31.12.2015 tarihi itibariyle likidite riskine maruz kalan finansal ytikiimltiliiklerinin defter
degeri 71.145.139 TL olup, bu tutarm, 27.000.000 TL'si banka kredilerinden, 42.799.295 TL'si ticari
borclardan ye 1.345.844 TL'si diger borglardan olusmaktadir. Likidite riskine maruz kalan kismin
71.156.559 TL'si 3 aydan kisa vadeli olup, 3-12 ay arasi, 1-5 yil arasi ye 5 yildan uzun vadeli likidite
riskine maruz kalan finansal yukumlUlugu bulunmamaktadir.

31 Aralik 2014

Nakit 1 - 5 5
Sözlesmeye Dayalt Defter Degeri Nakit ctiosian 3 Aydan 3 - 12 Ay 11

11 )(titian
Vadeler clkislar Toplanu Toplatm Ktsa Aram Aram Uzun
Törev Oimayan
Finansal
Yfikiimliiliikler (TL)

Finansal Borclar 33.707.586 33.716.025 33.716.025 - -

Ticari Borelar 111.662.274 111.662.274 111.662.274 - -

Diger Borçlar 1.346.719 1.346.719 1.346.719 - - -

Toplam 146.716.579 146.725.018 146.725.018 

Sirketin 31.12.2014 tarihi itibariyle likidite riskine maruz kalan finansal ytikümlültiklerinin defter
degeri 146.716.549 TL olup, bu tutarin, 33.707.586 TL'si banka kredilerinden, 111.662.274 TL'si
ticari borclardan ye 1.346.719 TL'si diger borclardan olusmaktadir. Likidite riskine maruz kalan
kismin tamarrn olan 146.716.549 TL'si 3 aydan kisa vadeli olup, 3-12 ay arasi, 1-5 yil arast ye 5
yildan uzun vadeli likidite riskine maruz kalan finansal yukumlulugu bulunmamaktadir.

4.1.4. Sermaye Riski

Sirkeein amact ortaklarina getiri saglamak ve sermaye maliyetini azaltmak amaciyla en optimal
sermaye yapisim kurmaktir. Bu amac icin faaliyetleri olumsuz etkileyecek finansal risklerden
kacinmak öncelikli hedefler arasindadir.

$irket, sermaye yeterliligini net borc/j gge,:' rarunt kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun
toplam ozsermayeye böltinmesiylei.buluiiity'. Nitboty , rakami, bon; tutarmdan (bilancoda gösterilen
uzun ye kisa vadeli ytikiim1010k1e oplami):ii4kktye r4kit benzerleri ile finansal yattrimlar kalemleri
toplaminin diistilmesiyle
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4.2.2 Maddi Varliklarin Zarara
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Net borç yuktimailtigündeki artisin özsermaye için tehdit olusturur hale gelmesi Sirket için önemli
bir risk unsurudur. Bu riskin ortaya cilcmasi halinde Sirket' in ödemeler dengesinde ye nakit akisinda
sorunlar yasanabilecek ye kisa vadeli borglann odenmesi gOç hale gelecektir.

Diger taraftan, $irket'in SPK düzenlemelen uyannca asgari ödenmis sermaye tutan 25.000.000 TL
olup, artis sonucu bu zorunlulugun yerine getirilememesi halinde Sirket
faaliyetleri olumsuz etkilenebilir, lisanslan SPK tarafindan geçici olarak veya tamamen iptal edileblir,
hatta Sirket faaliyetlerinin tamamen sonlandirilmasi gerekebilir.

30 Haziran 2016,31 Aralik 2015 ye 31 Aralik 2014 tarihleri itibariyle borç/sermaye orani asagidaki
gibidir:

TL 31.12.2014 31.12.2015 30.06.2016

toplam Borçlar 149.235.401 73.377.721 74.859.702

Nakit ye Nakit Benzerleri lie Finansal Yatirimlar 122.164.043 39.920.327 52.183.127

Net Borç 27.071.358 33.457.394 22.676.575

Toplam Ozkaynak 39.627.052 39.148.317 41.567.382

I3orv/Oz Sermaye Orani 68,3% 85,5% 54,6%

4.1.5. Ana Ortak/Ortaklar se istirak Riski:

istirak riskleri nisindan finansal tablolara konsolidasyon dolayisiyla etkili olan ortakliklardan
portfoy yönetimi faaliyetinde bulunan Seker Portfoy Yonetimi A.$. bulunmaktadir. Bahsi gecen bagli
ortaklik, sermaye piyasasi faaliyetlerinde bulunmaktadirlar. Bu nedenle piyasa hareketlerine
duyarlidir. Sirkeein konsolide karliligina etkisi bulunan bagli ortakliklannin kendi faaliyetlerinden
kaynaklanabilecek riskler incelendiginde, yurtiçi ye yurtdi§i piyasalarda meydana gelebilecek
dalgalanmalara bagh olarak menkul kiymet fiyat ve faiz oranlarindaki degisimlerden
etkilenebilmektedir. Bunun yam sira, komisyon oranlannin sinirlanmasi gibi mevzuatsal gelismeler
de kar/zarar tablosuna olumsuz etki edebilecek risk unsurlarindandir. Bunlann disinda, her sirketin
maruz kalabilecegi sekilde konsolidasyona dahil bag,li ortakliklarimizin faaliyet yetkilerinin
kamu otoritelerince iptal edilmesi de genel bir risk olarak degerlendirilebi lir.

Madde 12'de detaylandinldigi tizere Seker Yatinm bir $ekerbank istirakidir, Madde 7.1 de yer verilen
Sekerbank - i n ortaklik yapisinda olabilecek degisikliklerin veya Sekerbank Grubu ile Sekerbank'in
ana ortaklannm faaliyetlerinde, operasyonlarinda ye finansal durumlarinda yasanabilecek
olumsuzluklar, Sekerbank Grubu'nun ve dolayisiyla Seker Yatirim'in faaliyetlerinin olumsuz yonde
etkilenmesine neden olabilir.

4.2. Diger Riskier

4.2.1. Kiiresel Piyasalardaki Gelismeler Riski

Küresel piyasalar kaynakli ekonomik durgunluk Ulkemiz ekonomisinde de yavaslamaya yo! açabilir.
Bu agidan global ekonomideki yavaslamanin etkisi veya dogrudan Ulkemizde ortaya çikabilecek
olumsuz ekonomik kosullar sebebiyle Sirkee in müsterileri yatinm planlanni erteleme veya iptal etme
yoluna gidebilirler. Bu durum Sirket'ilvisleut,bacmini ye dolayisiyla mali tablolanni olumsuz
etkileme riski bulunmaktadir
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Doğal afetler, yang ı n, terör ve benzeri nedenlerle veya tedbirsizlik sonucu fiziksel varl ı klar ı n zarara
uğramas ı veya kaybolmas ı Ş irket'i zarara uğratabilir.

4.2.3. Mü ş teri Memnuniyetsizli ği ve itibar Riski

Şeker Yat ı r ı m' ı n, mü şteri beklentilerini doğruluk, bütünlük, h ı zl ı l ı k, etkinlik, gizlilik, profesyonellik,
uygunluk ilkeleri ışığı nda karşı lamamas ı ve yasal düzenlemelere uygun davranmamas ı sonucunda
aşağı da belirtilen riskler ile karşı karşı ya kalmas ı , Ş irket'e duyulan güvenin azalmas ı veya itibar ı n ı n
zedelenmesi sonucunda mü şteri kayb ı na yol açabilir.

4.2.3.1. Faaliyetin Kesintiye U ğramas ı Riski

Ş irket'in acil veya daha uzun vadeli yükümlülüklerini kar şı lama kabiliyetini yitirmesine neden olacak
içsel veya d ışsal etmenler dolay ı s ı yla faaliyetlerinin kesintiye u ğramas ı ya da bu faaliyetlerinin
gereğ ince yerine getirilememesi durumunda ortaya ç ı kmaktad ı r. Bu risk, faaliyetlerin uygun olmayan
bir şekilde sürdürülmesi, bilgi i şlem sistemlerinin yetersiz hale gelmesi veya önceden tahmin
edilemeyen do ğa olaylan, ekonomik ve politik faktörler nedeniyle Ş irket'in faaliyetlerini
sürdürememesi durumunda ortaya ç ı kmaktad ı r. Ayr ı ca Ş irket'in tabi olduğu 6362 sayı l ı Sermaye
Piyasas ı Kanunu ve ilgili sermaye piyasas ı mevzuat ı na uyum sağ lanamamas ı halinde SPK tarafı ndan
Ş irket lisanslar ı n ı n geçici veya sürekli olarak iptal edilmesi ve bu yolla faaliyetlerinin geçici olarak
veya tamamen durdurulmas ı riski bulunmaktad ı r.

4.2.3.2. Teknoloji ve ileti ş im Riski

Teknoloji ve İ leti ş im Riski, mevcut ve geli şmekte olan içsel ve d ış sal teknolojilerin i ş letme ihtiyaç
ve hedeflerini kar şı lama konusunda yetersiz, güvenilmez, devaml ı l ığı olmayan, yüksek maliyetli vb.
hale gelmesi nedeniyle ortaya ç ı kan risktir. Bu risk ayn ı zamanda sisteme yetkisiz giri ş ler olmas ı
nedeniyle i ş lem ve ileti ş im güvenli ğ inde meydana gelen riskleri de kapsamaktad ı r. Aksi durumlarda
Ş irket maddi ve manevi zarara u ğrayabilir ve bu risk Ş irket aleyhine yasal müdaheleye yol açabilecek
niteliktedir.

4.2.3.3. Yaz ı l ı m ve Donan ı m Riski

Yaz ı l ı m ve buna uygun donan ı m altyap ı s ı n ı n olu ş turulmas ı sektör için önemli bir unsurdur. Bu
nedenle, Ş irket bünyesinde kullan ı lan yaz ı l ı mlann ve bu yaz ı l ı mlara i ş lerlik sağ layan donan ı mlar ı n
yeterince kolayi, h ı zl ı , hatas ız ve güvenilir bir biçimde çal ışmas ı gerekmektedir. Yaz ı l ı m kaynak
ihtiyac ı n ı n karşı lanamamas ı , hatal ı , yetersiz veya esnek olmayan yaz ı l ı mlar, donan ı m yetersizli ğ i,
donan ı msal sorunlar vb. nedenlerle verimlilik dü şebil ir ve Ş irket maddi ve manevi zarara u ğrayabilir.

4.2.3.4. Operasyonel Risk

Ş irket'in ürün ve hizmetlerini mü şterilerine sunarken ya da faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli
hayati fonksiyonlar ı n ı yerine getirirken dü şük maliyet ve yüksek verimlili ğ i sağ layamamas ı riskidir.
Operasyon riskleri, süreçlerin yerine getirilemez şekilde aksamas ı ya da etkisini yitirmesi, insan
hatalar ı , teknolojik ya da altyap ı yla ilgili aksamalar, faaliyetin kesintiye uğramas ı , süreç değ i şiklikleri
ve hatal ı iç/dış raporlama gibi olaylardan kaynaklanacak potansiyel zararlar ı da içerir.

4.2.3.5. i ş lem Riski

i şlemlerin zaman ı nda, tam ve doğru olarak yap ı lamamas ı , etkin olmayan i ş akış lar ı veya sıkl ı kla
tekrarlanan hatalar, ihmaller, tutars ı zl ı klar sonucu Ş irket'in zarara uğrama olas ı l ığı d ır. Ş irket içi
kontrollerin, i şbirli ğ i içinde olunan ki ş i ya da kurulu ş lar ı n, bilgi sistemlerinin, çal ışanlar ı n ı n yetkinlik
ve uyumunun, i ş lem süreçlerinin elirleyen unsurlar olmaktad ı r.

... 4.
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Finansal veya finansal olmayan iOemlerin kayitlara almmasi veya raporlanmasinda yanhOlk ve
eksiklikler bulunmasi, zamanlamasinda gecikmeler olu*masi halinde Sirket maddi ve manevi zarara
ugrayabilir, bu durum Sirket aleyhine yasal müdahaleye yol açabilir.

4.2.3.7. Muhafaza Riski

M4teri1er tarafindan emanet edilen ktymetler veya Sirkeein sahip bulundugu maddi varliklann,
sözlegne vb. degerli belgelerin, çalipnlarmln korunmasmdaki zafiyet olurnasi durumunda Sirket
maddi ye manevi zarara ugrayabilir, bu durum Sirket aleyhine yasal mödahaleye yol agabilir.

4.2.3.8. islemin Sonuclandirilamamast Riski

Odeme ve takas sistemlerindeki bozulma, durma, çölcme durumunda Sirkeein operasyonlari kesintiye
ugrayabilir ye operasyonlardaki kesintiden dolayi itibar kaybina ugrayabilir, bazi m4teri1erini
kaybedebilir.

4.2.3.9 Spesifik Risk

Olagan piyasa hareketleri duinda, boNlanma aract ihramsinin yönetimlerinden ye mali
bunyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle Icredibilitesinin di4mesi sonucu meydana
gelebilecek zarar olasiligidir.

4.2.3.10 Sirket Sirrimn ihlah Riski

M4teri ve hissedar bilgilerinin gizliliginin zarar görmesi veya zarar gördiigöntin di4tinü1mesinden
kaynaklanmaktadir. Bu risk, Sirkeein itibarimn sarsilmasina. mö§teri kaybina, hakkmda dava
411masina veya yasal mi.idaheleye yol açabilecek niteliktedir.

5. iHRAM HAK1UNDA BiLGiLER

5.1. ihracci hakkmda genel bilgi:

5.1.1. ihramnin ticaret unvam:

SEKER YATIRIM MENKUL DE6ERLER ANONiM SiRKETI

5.1.2. Ihraccmin kayith oldugu ticaret sicili ye ski! numarast:

M erkez Adresi
Böyökdere Caddesi Metro City is Merkezi A
Blok No:171 Kat:4-5 Esentepe / $i§li / Istanbul

Ticaret Sicil Müdürliigfi Istanbul Ticaret Sicil Müdürlügö

Ticaret Sicil Numarast 359210 306792

Ticaret Siciline Tescil Tarihi 30.12.1996 

5.1.3, ihraccmm kurulus tarihi ye sfiresiz degilse, iingörii len siiresi:

Siirch Olarak Kuruldu ise Siiresi : Söresiz
Kurulus (Ticaret Siciline Tescil) Tarihi : 30.12.1996
Tescilin ilanma iliskin TTSG'nin Tarih ye Say's' : 30.12.1996 / 4198

5.1.4. ihraccnum hukuki statiisii, tabi oldugu mevzuat, ihraccuun kuruldugu iilke, kayith
merkezinin ye full yönetim merkezinin adresi, internet adresi ye telefon ve fax numaralari:

A $irket

unlari

Hukuki statiisii

Tabi oldugu mevzuat - TCft, • 

7 '6 %.1 I ‘45

31) Ocak 2 . ,
LK7 YAT1c;',4

Cpci. Ntii - • : ;4er,'` A Blok K:4-::
Esentepe / .. / 8L1L
Tel : 0212 •3 1 33 (pbx)
Ttcaret S' +I No: 359?10-0

?zici Kurum V.D. 8ctt 008 43.$35

A.



ihramnin kuruldugu iilke

Kayith merkezinin adresi

Internet adresi

KEP Kayith Elektronik Posta Adresi

Telefon

Faks

Tiirkiye

Bilytikdere Caddesi Metro City 4 Merkezi A Blok
No: 171 Kat:4-5 Esenteoe / Sisli / Istanbul

www.sekervatirim.com.tr

sekery/Bsekervatirim.conttr

07 12 334 33 33

0212 334 33 34

5.1.5. thramnin ödeme giiciiniin degerlendirilmesi için önemli olan, ihrawya i14kin son
zamanlarda meydana ge1m4 olaylar hakkinda bilgi:

$eker Yanrim uluslararasi kredi derecelendirme kurulusu JCR Eurasia Rating'den derecelendirme
(rating) hizmeti almaktadir. JCR Eurasia Rating son olarak dtizenlenen 27 Aralik 2016 tarihli
raporunda, $eker Yatirim Menkul Degerler A.$.'nin konsolide yapisim yanrim yapilabilir kategori
icerisinde degerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'BBB (Trk)', Ktsa Vadeli Ulusal Notunu 'A-
3 (Irk)' ye söz konusu notlara i1ikin görüntimlerini 'Stabil' olarak belirlemistir. Diger taraftan, Uzun
Vadeli Uluslararasi Yabanci ye Yerel Para NotIan 'BBB-', görüntimleri ise 'Stabil' olarak
degerlendirilmis olup diger notlarla birlikte detaylari asagida gösterilmistir.

Uzun Vadeh Uluslararasi Yabanci Para : BBB-/(Stabil Görüntim)
Uzun Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil Görtintim)
Uzun Vadeli Ulusal Now : BBB (Trk) / (Stabil Görüntim)
Kisa Vadeli Uluslararasi Yabanci Para : A-3 / (Stabil Görtintim)
Kisa Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görtiniim)
Kisa Vadeli Ulusal Now : A-3 (Trk) / (Stabil Görtintim)

5.2. Yatirmilar:

5.2.1. ihram bilgi dokiimanmda yer almasi gereken son finansal tablo tarihinden itibaren
yapilmq olan b4ica yatirunlara iIi kin avklama:

Yoktur.

5.2.2. ihramnin yönetim organ' tarafindan gelecege yönelik önemli yatirimlar hakkinda
ihramyi baglayici olarak alman kararlar, yapilan sözlemeler ye diger gir4iniler hakkinda
bilgi:

Yoktur.

5.2.3. Madde 5.2.2'de belirtilen baglayici taahhiitleri yerine getirmek 1cm gereken finansmanin
phi ii kaynaklarina il4kin bilgi:

Yoktur.

5.2.4. ihramnin borclanma araci sahiplerine kari yfikümliiIiiklerini yerine getirebilmesi
önemli olan ye grubun herhangi bir iiyesini yukiirnlülük altina sokan veya ona haklar tamyan,
olagan ticari faaliyetler dipnda imzalanmi olan tiim iinemli sözlemelerin kisa iizeti:

Yoktur.

6. FAALiYETLER HAKKINDA GENEL BILGILER

6.1. Ana faaliyet
-

6.1.1. thram bilgi dokiimaninda yér
tiriin/hizmet kategorilerini de içerecek§ekildc'*aç

-
'
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$eker Yatinm Menkul Degerler A.$.30 Arabic 1996 tarilande ticaret siciline tescil edilmi§ ye ayni
tarihte Tilrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Ilan edilerek kurulmu§tur. Sirkeein amaci, Sermaye
Piyasasi Kanunu ye ilgili mevzuat hukumlerine uygun olarak menkul kiymetler ye menkul kiymetler
dl§inda kalan laymetli evrak ile finansal degerleri temsil eden veya ihraç edenin finansal
yUkumluluklerini iceren belgeler tizerinde aracilik faaliyetlerinde bulunmakar.

Grup, Yaw-1m Hizmetleri ye Yafinm Kurulu§lan Tebligleri uyannca faaliyet izinlerini yenilemi§ ye
"Geni§ Yetkili Araci Kurum" olarak; Sermaye Piyasasi Kuruhi' nun 13 Kasnn 2015 karar tarihinden
itibaren a§agida yer alan yafinm hizmet ye faaliyetlerde bulunmaya ba§lami§tir.

• I§lem araciligi Faaliyeti
• Portray Araciligi Faaliyeti
• Bireysel Portray Yöneticiligi Faaliyeti
• Yatinm Darn§manligi Faaliyeti
• Aracilik yaklenimi suretiyle Halka Arza Aracilik Faaliyeti
• Small Saklama Hizmeti
• Genel Saklama Hizmeti

Sermaye piyasalannda hizmet veren $eker Yatinm, Borsa Istanbul A.$. Pay Piyasasi, Borclanma
Araçlari Piyasasi, Vadeli i§lem ye Opsiyon Piyasasi ile Kaldirach Mint Salim i§lemlerinde aracilik
hizmeti vermektedir.

Seker Yatinm bireysel ve kurumsal yatinmcilara, ahm-satim araciligann yani sira, yatinm
dani§manligi ye kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadir.

Yatirim Danismanligi: Yam-1m darn§manligi, karoliginda herhangi bir maddi menfaat temin etmek
suretiyle, ma§terilere sermaye piyasasi araclan ile bunlan ihrac eden ortakIlk ye kurulu§lar hakkmda
ve sermaye piyasasi ile ilgili diger konularda yönlendirici nitelikte yazill veya sözlii yorum ye yaw-1m
tavsiyelerinde bulunulmasi faaliyetidir.

Kurumsal Finansman: Seker Yattrim Kurumsal Finansman alaninda, halka arzlar ye borsa di§mda
nitelikli yafinmcilara sati§ (pay, borclanma araci ye diger sermaye piyasasi araylan), birle§me ye
devralmalar, yeniden yapilanrna ve stratejik planlama konulanni da i9eren ozel sektör dam§manligi
ile geni§ bir hizmet yelpazesine sahiptir.

Araeilik Hizmetleri: Sermaye piyasasinda aracilik, sermaye piyasasi araglannin yetkili kurulu§lar
tarafindan kendi nam ye hesabina, ba§kasi nam ye hesabinda, kendi namina ba§kasi hesabina ticari
amnia ahm satimidir. Seker Yafinm, yurtici ye uluslararasi sermaye piyasalannda pay, sabit getirili
menkul kiymet, vadeli i§lem sözlegneleri ye diger sermaye piyasasi araylannin ahm-satimma aracilik
yapmaktachr.

Kaldiragli Alan Satim islemleri: Seker \Tau= SPK'dan almi§ oldugu yetki çerçevesinde
Kalchrach Alim Sam (Foreks) piyasalannda piyasa yapici ye ahm-satima aracilik i§lemleri
gerceklestinnektedin

Diger yandan Seker Yatinm, Yurtdisi Borsalar alim satun platformu olan SWEET (Seker \Tau =
Worldwide Exchanges and Electronic Trading) ile 28 Mart 2006 tarihinden bu yana interne
azerinden danyamn onde gelen borsalannda i§lem gören menkul kiymetlere ula§mayi saglamaktadir.
islem yapilabilecek borsa listesine (ha ..t/W

—NW-6.-Riéleryatirim.com/hizmetlerlsweet.aspx)  adresinden
ula§mak mümkundür. /
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Şeker Yat ı r ı m ayr ı ca konsolidasyona dahil edilen ba ğ l ı ortakl ığın ı n detaylar ı aşağı daki gibidir:

Şeker Yat ı r ı m

Şeker Portfoy
Yönetimi A. Ş .

(%100,0)

Şeker Portföy Yönetimi A. Ş .: Bağ l ı ortakl ı k, 7 Ağustos 2015 tarihinde İ stanbul Ticaret Siciline
tescil ve 13 Ağustos 2015 tarih ve 8883 say ı l ı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmu ş tur.
Bağ l ı ortakl ığın amac ı , Sermaye Piyasas ı Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ana
sözle şmesinde belirtilen sermaye piyasas ı faaliyetlerinde bulunmakt ı r. Bağ l ı ortakl ı k, sermaye
piyasas ı faaliyetleri aras ı nda sadece kurumsal yat ı r ı mc ı lara portföy yönetimi ve yat ı rı m danışmanl ığı
hizmeti sunmaktad ı r.

Şeker Yat ı r ı m' ı n satış gelirleri üç ana gruptan oluşmaktad ı r.
1-Devlet ve özel sektör tahvil ile pay Al ı m Sat ı m Gelirleri: Bu grup sat ış gelirleri Ş irketin
portföyünde bulunan sermaye piyasas ı araçlar ı n ı n al ı m-sat ı m ı , repoya konu edilmesi
i ş lemlerden kaynakl ı sermaye kazançlar ı ndan olu şmaktad ı r. Ş irket'in bu gelirleri toplam
gelirlerinin 30.06.2016 itibariyle %4.7'sini olu şturmaktad ı r.
2-Hizmet Gelirleri: Ş irketin bu gelirleri kurumsal finansman ve arac ı l ı k hizmetleri
kapsam ı nda verilen hizmetlerden elde edilen komisyon gelirlerinden olu şmaktad ı r. Ş irket'in
bu gelirleri toplam gelirler içinde en büyük paya sahip gelirleridir, 30.06.2016 itibariyle
toplam net gelirlerin °/049.0'unu olu şturmaktad ı r.
3-Faiz Gelirleri: Şeker Yat ı r ı m' ı n faiz gelirleri, portföyünde bulunan menkul k ı ymetlerin
veya müşterilere kulland ı r ı lan kredili i ş lemlerden elde edilen faiz gelirlerinden olu şmaktad ı r.
Ş irket'in faiz gelirleri 30.06.2016 itibariyle toplam net gelirlerin %46.4'ünü olu şturmaktad ı r.

Şeker Yat ı rı m' ı n 2014 ve 2015 y ı l sonları ile 2015/09 ve 2016/09 ara dönemlerine ait D İ BS ve pay
alim/sat ı m tutar ı aşağıdaki tabloda gösterilmi ştir.

D İ BS ve Pay Sat ış lar ı (TL) 2014/12 2015/12 2015/06 2016/06
Devlet Tahvili Sat ış lar ı 6.460.899.126 9.870.084.111 2.719.240.134 2.271.036.753
Özel Sektör Finansman Bonosu Sat ış lar ı 143.962.299 31.486.027 13.420.375 970.173.471
Özel Sektör Tahvili Sat ış lar ı 10.401.148.068 3.377.409.509 5.023.257.155 674.504.1 88
Yat ır ı m Fonlar' Sat ış lar ı O O O O
Pay Sat ış lar ı 3.070.630 1.421.976 961.399 824.066
Toplam Sat ış lar 17.009.080.123 13.280.401.622 7.756.879.063 3.916.538.478

DIM ve Pay Al ış kı n (TL) 2014/12 2015/12 2015/06 2016/06
Devlet Tahvili Al ış (6.460.531.717) (9.869.243.962) (5.022.808.661) (2.270.485.158)
Özel Sektör Finansman Bonosu Al ış ları (143.945.160) (31.324.916) (13.389.897) (969.915.465)
Özel Sektör Tahvili Al ış lar ı (10.400.658.727) (3.376.954.300) (2.719.016.386) (674.314.790)
Yat ı r ı m Fonlar] Al ış lar ı O O
Pay Al ış lar ı (2.993.529) (1.412.478) (956.885) (815.999)
Toplam Al ış lar (sat ış lar ı n maliyeti) (17.008.129.132) (13.278.935.656) (7.756.171.829) (3.915.531.412)

Şeker Yat ı r ı m' ı n 2014 ve 2015 y ı l s,onlar ı Ile 291 0;
olduğu gelirler aşağıdaki tabloda öetlennyıştir.
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2014/12 ( %) 2015/12 ( %) 2015/06 ( %) 2016/06 ("/0)

DiBS se Pay Alim Satim Net Gelirleri
Devlet tahvili AIim Swim Geliri 367.410 1,3% 840.150 2,7% 223.748 1,4% 551.595 2,6%
Ozel Sektör Fin. Bon. Alirn/Satim Geliri 17.139 0,1% 161.111 0,5% 30.478 0,2% 258.006 1,2%
Ozel sektör tahvili Alim/Satim Geliri 489.341 1,7% 455.209 1,4% 448.494 2,8% 189.398 0,9%
Pay Alim/Satim Geliri 77.101 0,3% 9.497 0.0% 4.514 0.0% 8.067 0,0%
Toplam DiBS se Pay Alm Satin)
Gelirleri 950.991 3,2% 1.465.966 4,7% 707.234 4,5% 1.007.066 4,7%

Hizmet Gelirleri
Pay Alim/Satim Aracilik Komisyonlari 11.129.706 37,9% 14.105.954 44,9% 7.666.639 48,6% 7.231.648 33,6%
Halka Arz Yonetim Komisyon Gelirleri 5.610.114 19,1% 3.640.750 11,6% 1.721.250 10,9% 1.613.699 7,5%
Vadeli islemler Komisyonu 1.140.708 3,9% 1.634.000 5,2% 642.545 4,1% 804.706 3,7%
Diger Komisyon Gelirleri 262.583 0,9% 1.324.706 4,2% 385.486 2,4% 405.378 1,9%
Yatirim Fonu Yönetim Komisyonlari 1.588.950 5,4% 1.440.149 4,6% 761.747 4,8% 249.211 1,2%
Saklama Komisyonlari 436.100 1,5% 452.397 1,4% 166.725 1,1 % 150.371 0,7%
RepolTers Repo Aracilik Komisyonlari 155.982 0,5% 123.561 0,4% 62.572 0,4% 71.571 0,3%
Yabanci Menkul Kty. Alim/Satim Kom.Gel. 87.432 0,3% 58.252 0,2% 33.727 0,2% 26.356 0,1%
Toplam Ilizmet Gelirleri 20.411.575 69,5% 22.779.769 72,5% 11.440.691 72,5% 10.552.940
Faiz Gelirleri

Kalchragh Alim/Satim islem Faiz Gelir. 3.259.311 11,1% 1.942.472 6,2% 1.044.679 6,6% 6.833.636 31,7%

Kredili Menkul Klymet lslem.Faiz Gelirleri 4.140.840 14,1% 4.569.925 14,5% 2.281.591 14,5% 2.609.367 12,1%
Müsterilerden Milan Diger Faiz Gelirleri 620.279 2,1% 660.167 2,1% 308.099 2,0% 547.642 2,5%
Toplam Faiz Gelirleri 8.020.430 27,3% 7.172.564 22,8% 3.634.369 23,0% 9.990.645 46.4%
Toplam Gelir 29.382.996 100,0% 31.418.299 100% 15.782.294 100% 21.550.651 100%

Toplam 1ndirimler* -4.279.984 -4.430.850 -2.392.042 -2.659.353

Toplam Net Gelir (Brat Kar) 25.103.012 I 26.987.449 I 13.390.252 I 18.891.298

*Toplam indirimler; Acente komisyon giderleri. Mösterilere komisyon iadeleri ye Diger indirimler kaleminden olusmaktadir.

6.1.2. Arastirma ye gelistirme stireci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile stiz
konusu ürun ye hizmetlere i1i kin arastirma ve gelistirme siirecinde gelinen asama hakkmda
ticari sum actga cikarmayacak nitelikte kamuya duyurulmus bilgi:

Yoktur.

6.2. Bashca sektörler/pazarlar:
6.2.1. Faaliyet gösterilen sektiirler/pazarlar ye ihrammn bu sektörlerdeki/pazarlardaki yen i ile
avantaj ye dezavantajlari hakkmda bilgi:

Seker Yarn-1m, istanbuFda bulunan Gene! Mudurlugu, Izmir ye Ankara'da bulunan 2 §ubesi ye
Sekerbank ile imzaladigi emir iletimine aracilik sözlesmesi çerçevesinde Sekerbank'm Ttirkiye
geneline yayilmi 273 ubesi ile Turk sermaye piyasalarmda faaliyet gostermektedir. Sekerbank'in
bu ubelerinin 56 adedinde scans salonu bulunmaktadir. (https://uys.tspb.on2.tr/uys-
kunve/anv?id----A00085&memberTvpe=AK&sMemberTvpe=AK&type=2etMemberInfo)

Sirket, Ttirkiye Sermaye Piyasalan Birligi (TSPB)'nin http://www.tspb.org.tr/veriler/  (Erisim tarihi:
18 Kasim 2016) adresinde yayinladigi Araci Kurumlarin Karilastirmall 2016 yili 9 aylik solo verilere
gore, toplam 70 araci kurum arasinda ozsermayeye gore 26' inci sirada yer alirken, iidenmis sermaye
açisindan 21'nci sirada yer almaktadir.

Ödenmis sermaye bOyiiklügiine gore araci kurumlar (2016/09 verilerine gore)

1 is Yattrun Menkul Degerler A.S. - Ls. 355.000.000

2 Deniz Yatirtrn Menkul Kiymetler A.S. :',/7 •4:\ IA150.000.000
3 Yapi Kredi Yattrim Menkul Degerler.A4f, 	98.918.083
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0,20%
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1.02%

1 Garanti Yatinm Menkul Degerler A $ 128.686
2 is Yattrim Menkul Degerler A.$. 120.715
3 Yapt Kredi Yatinm Menkul Degerler A.$. 114.143
4 Gedik Yatinm Menkul Degerler A.$. 101.958
5 TEB Yatinm Menkul Degerler A.$. 80.288
6 Merrill Lynch Menkul Degerler A.$ 80.194
7 Ak Yatirim Menkul Degerler A.$. 79.054
8
9

Deniz Yatinm Menkul Degerler A.$,
Finans Yatinm Menkul Degeder A.$.

61.263
54.196

10 Yatirim Finansman Menkul Degerler A.$.

/ 7
30 $eker Yatinm Menkul Degerler A. 15.646

TOP LAM 1.538.285
) 1:2

ce•

1 ASP:s 4
MI

:J O Ocak 'cid/

8,37%
7,85%
7,42%
6,63%
5,22%
5,21%
5,14%
3,98%
3,52%
3.50%

4 Halk Yatirim Menkul Degerler A.S. 82.000.000
5 Tacirler Yatirim Menkul Degerler A.$. 75.000.000
6 Gedik Yatirim Menkul Degerler A.$. 67.392.000
7 Yatirim Finansman Menkul Degerler A.$. 63.500.000
8 Ziraat Yatirim Menkul Degerler A.S. 60.000.000
9 Oyak Yattrim Menkul Degerler A.$. 58.330.000
10 Finans Yatirim Menkul Degerler A.$. 50.000.000 

21 Seker Yatnim Menkul Degerler A.5. 30.000.000

ôzkaynak buyüklügiine gore arael kurumlar (2016/09 verilerine giire)

1 I Yatirim Menkul Degerler A.$. 470.346.389
2 Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.$. 451.846.273
3 Ak Yatirim Menkul Degerler A.$. 188.898.993
4 Deniz Yatirim Menkul Kiymetler A.$. 145.410.854
5 Tacirler Yatirim Menkul Degerler A.S. 139.965.117
6 Finans Yatirim Menkul Degerler A.S. 136.141.779
7 Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler A.$. 134.938.740
8 Vakif Yatirim Menkul Degerler A.$. 107.807.035
9 Halk Yatirim Menkul Degerler A.$. 103.781.176
10 Ziraat Yattrim Menkul Degerler A.$. 93.165.422 

26 $eker Yatirim Menkul Degerler A.$. 43.118.639

Pay Piyasasinda Seker Vatirim Pazar Payi (Eyliil 2016)

Seker Yatinm Pay Piyasasi (41m Hacmi -Pazar Pay°

25.000 1.44%
1,27%

20.000

15.000

1000005 00 11 I

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ey1.16

How 10em llacmi (Mn TL) -Pazar Pay( (%)

Pay Piyasasinda 30.09.2016 itibariyle 15.646 milyon TL islem hacmi ye %1.02 pazar payina sahip
olan $eker Yalinm sektorde 30. smada bulunmaktachr.
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ViOP Wemlerinde Seker Yatirim (Eyliil 2016)

ViOP (41em Hacmi -Pazar Pap)

9 000
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0,8%

- 0,7%
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0,5%
0,4%

0,2%
0,1%
0,0%

Ey1.16

wino 15Iem Hacmi (Milyon TL) -Pazar Payi (%)

ViOP Piyasasmda 30.09.2016 itibariyle 6.582 milyon TL islem hacmi ye %0.8 pazar payma sahip
olan $eker Yatmm sektörde 26. sirada bulunmaktadir.

VIOP Nem hacmi ye Pazar pap (2016/09 verilerine gore)

1 Teb Yannm Menkul Degerler A.$. 117.112 14,2%
2 is Yataltn Menkul Degerler A.$. 89.121 10,8%
3 Garanti Yatinm Menkul Ktymetler A.$. 79.084 9,6%
4 Ak Yatirim Menkul Degerler A.$. 55.711 6,7%
5 Sanko Van= Menkul Degerler A.$. 47.408 5,7%
6 Gedik Yatinm Menkul Degerler A.$. 45.514 5,5%
7 Yapi Kredi Yatinm Menkul Degerler A.$. 37.298 4,5%
8 Al Capital Yatinm Menkul Degerler A.$. 31.597 3,8%
9 Deniz Yatinm Menkul Klymetler A.S. 25.939 3,1%

10 Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler A.$. 24.628 3,0%

26 Seker Yaturim Menkul Degerler A.$. 6.581 0,8%

13orçlanma Araclan Piyasasi Seker Yatirnn Pazar Pay' (Eyliil 2016)

Borcla n ma Araçlart Piyasasl KesinAhm/Satim
(10em Hacmi -Pazar Pap)
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n 151em I lacmi (Milyon TL) -Pazar Pay' (%)

Borçlanma araglari kesin ah urns
r- 	\0m/sa azatit4413.0. .2016 itibariyle 15.989 milyon TL islem hacmi

_
...., :.,.. • ,..,,,„,q- '`.n,

ye %1.4 pazar payma sahip olan $eker Ya Rtu skti)1 e 11. siradabulunmaktadir.
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Borçlanma araçlar ı kesinal ı m/sat ı m pazar ı işlem hacmi ve Pazar pay ı (2016/09 verilerine göre)

1 Halk Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş . 216.314 18,7%
2 Yap ı Kredi Yat ır ı m Menkul Degerler A. Ş . 179.939 15,6°/0
3 Ak Yat ı r ım Menkul Değerler A. Ş . 165.547 14,3%
4 Vak ı f Yat ı r ı m Menkul Değerler A.$. 162.156 14,0%
5 İş Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş . 74.443 6,4%
6 Hsbc Yat ırım Menkul Değerler A. Ş . 74.361 6,4%
7 Ziraat Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş . 57.320 5,0%
8 Deniz Yat ı r ı m Menkul K ı ymetler A. Ş . 41.311 3,6%
9 Finans Yat ı r ı m Menkul Deerler A. Ş . 33.571 2,9%
10 Oyak Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş . 20.017 1,7%
11 Şeker Yat ı r ı m Menkul Değerler A.Ş . 15.989 1,4%

tiald ı racl ı Al ı m Sat ı m iş lemlerinde Şeker Yat ı rım (Eylül 2016)

Kald ı raçl ı Al ı m/Sat ı m i ş lemleri
(i ş lem Hacmi -Pazar Pay ı )

lıemı i ş lem Hacmi (Milyon TL) -Pazar Pay ı (%)

Şeker Yat ı rı m 2013 y ı l ı ndan bu yana kald ı raçl ı al ı m/sat ı m i ş lemlerinde faaliyet göstermektedir. 2015
y ı l ı nda 48.568 milyon TL i ş lem hacmi ile %0.3 pazar pay ı na sahip olan Şeker Yat ı r ı m' ı n kald ı raçl ı
al ı m/sat ı m i ş lem hacmi 30.09.2016 itibariyle 295.248 milyon TL seviyesine yükselmi ştir. Ş irket,
30.09.2016 itibariyle %1,9 pazar pay ı ile sektörde 14. s ı rada yer almaktad ı r.

1 I şık Menkul Değerler A. Ş . 1.538.037 10,0%
2 Sanko Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş . 1.268.345 8,2%
3 Gcm Menkul K ıymetler A. Ş . 1.226.813 8,0%
4 İş Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş . 1.193.559 7,7%

5 Invest - Az Yat ır ı m Menkul Değerler A. Ş . 1 .164.052 7,5%
6 Gedik Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş . 1.110.429 7,2%
7 Destek Yat ır ı m Menkul Değerler A. Ş . 912.541 5,9%
8 At ı g Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş . 719.850 4,7%
9 Alb Menkul Değerler A. Ş . 698.656 4,5%

10 Al Capital Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş . 554.860 3,6%

14 Şeker Yat ı r ı m Menkul De ğerler A. Ş . 295.248 1,9%

..-..,".:-'<-7"Şeker Yat ı r ı m' ın Sektördeki Avant,aj' ye Dezavantajlar'
i

Şeker Yat ı r ı m, 20 y ı ld ı r Sermayel'iyasas ı --.Meyzuattna göre faaliyet gösteren Sermaye Piyasas ı
Kurulun tarafı ndan "geni ş yetkili” n yat ırıt urnlit)udnt. Güçlü izsermayesi il e bank i ştiraki arac ı
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kurum sirketlerinde oldugu gibi ana ortagi olan Sekerbank T.A.S.'nin dagitim kanallanm
kullanmaktadir. A§agidaki tablodan da görülecegi üzere $irket ube agi bakmundan sektorde
(2016/09 verilerine gore) 6. sirada yer almaktadir. (https://uys.tspb.org.tr/uys-
kunye/any?id=A00085&memberType=AK&sMemberType=AK&type=getMemberInfo)

I Yatnim Menkul Degerler A.S. 1.369
2 Yapi Kredi Yatirun Menkul Degerler A.$. 974
3 Vakif Yatirun Menkul Degerler A.$. 932
4 Ak Yatulm Menkul Degerler A.$. 892
5 Teb Yatnim Menkul Degerler A.$. 571
6 $eker Yatirun MenkulDegerler A.$. 275
7 Hsbc Yatirun Menkul Degerler A.S. 191
8 Gedik Yatirim Menkul Degerler A.$. 101
9 Deniz Yattrun Menkul Kiymetler A.S. 47
10 Garanti Yatnam Menkul Ktvmetler A.S. 34

$ekerbank'm yurt capma yayilmi§ $ube agmm bulundugu yerlerde sermaye piyasasi araclarim
kullanmak isteyen yafirimei olmasi halinde, irket pazarlama yetkilisinin, bu talebi olan yafirimciya
hizh bir eki1de ula§arak taleplerini kar§ilamast, sirket için avantaj olu§turmaktadir.

Ancak, $irket veya Sekerbank ubesi bulunmayan yerlerdeki yafinmel taleplerine ula§mak
wwvv.sekervafirun.com.tr adresi ile rnUmkün olmakla birlikte, yafirtmcilara ulasilmasi dezavantaj
olarak görülmektedir.

$eker Yattrim 2011 plinda b4ayan Ozel sektor borglanma araclan ihraclarmda araci kurumlar
arasinda en aktif oyunculardan birisi konumundadif. $eker Yatmm, grup ici sirketleri ($ekerbank
T.A.S., $eker Finansal Kiralama A.$. ye 5eker Faktoring A.$.) yarn sira grup dii özel sektör
§irketlerinin borclanma araci ihraclarim da gerceklestirmektedir. Ancak, $eker Yatirim tarafindan
ihracina aracilik edilen grup ici sirketlerin özel sektör borclanma araclannm toplam iOemlere olan
oranlarmm 31.12.2014, 31.12.2015 ye 31.12.2016 tarihleri itibanyla sirasiyla %92,3, %95,8 ye
%91,2 seviyelerinde gerceklqtigi dikkate ahndiginda, bu durumun müsteri mitlendirmesi acismdan
Sirket icin bir dezavantaj te$kil ettigi degerlendirilebilir. Bununla beraber, grup irketlerinin musteri
sadakati acismda avantajh olarak degerlendirilmesi de mOmkondur.

(MN TL)
Seker Yatiron'm Borçlanma Araçlan ihraçllan (Milyon TL)
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Ote yandan, özellikle pay piyasasi ye VIOP iOemleri bazinda Seker Yattrim'in banka kökenli aract
kurumlar arasinda düük pazar paylarina sahip oldugu ye özkaynak baytikhigii açisinda da banka
kökenli araci kurumlar arasinda alt stralarda kaldigt görtilmektedir.

Bunlarla birlikte, Sirket'in ye Araci Kurum sektörtintin seçili karlilik ye kaldiraç oranlarina apgidaki
tabloda yer verilmektedir (Kaynak: Ttirkiye Sermaye Piyasalar Birligi — Araci Kurumlarin toplu
inansal verileri (2013-2016: https://www.tspb.orpr/tr/veriler/ - Er4im Tarihi: 13 Aralik 2016).

Seker Yatinni - Rasyo Analizi 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2016,
Kat-lilik Oranlan
Aktif Karliligi %1,19 -%0,26 %2,19
Ozkaynak Karl]ligr %5,43 -%1,01 %6,81
Briit Kar Marjt %o1,47 %o2,03 %03,92
Esas Faaliyet Karliligi %00,16 %o0,12 %o0,52
Net Karl'Ilk 96o0,12 %o-0,03 %00,43
Finansman Giderleri/Esas Faaliyet Kari -0.76 -1.89 -0,84

Aktif Kalitesi ye Kaldiraç OranIan
Pasif / Ozkaynak 4.77 2.87 3.25
Finansal Bor9/Ozkaynak

,
0.85 0.69 0.91

Yabanct Kaynaklar/Aktif Toplaim 0.79 0.65 0.69

Araci Kururn — Sektör 31.12.2014, 31.12.2015 39.06.2016
Karlillk Oranlan
Aktif Karliligi %2,55 %2,84 %2,03
özkaynak Karliligi , %10,63 %11,29 %8,88
Brut Kar Mad' %08,26 %o10,82 %012,46
Esas Faaliyet Karliligr ,

,
%01,46 , %01,64 %o1,30

Net Karlilik %01,93 %02,34 %02,23
Finansman Giderleri/Esas Faaliyet Kari 0.56 0.60 1.04

Aktif Kalitesi ve Kaldiraç Oranlan
Pasif / Özkaynak 4.14 3.82 4.97
Finansal Borg/Ozkaynak 2.06, 1.71 , 2.54
Yabanci Kaynaklar/Aktif Toplann 0.76 0.74 0.80

Seker Yatirim'in aktif karliligi 2016/09 itibariyle %2,03 seviyesinde bulunan araci kurum sektörtintin
aktifkarlilik oramnin tizerinde gerceklemi, ancak aym dönem itibariyle %8,88 seviyesinde bulunan
sektor özkaynak karlilik °ram = alunda kalmitir. Ote yandan, Sirker in 31.12.2014, 31.12.2015 ye
30.09.2016 tarihleri itibanyla brilt kar marji, esas faaliyet ye net karldig,i sektor ortalamasmin oldukça
altinda bir seviyede gerçeklqmistir. Sektöre kiyasla halihazirda di4iik seviyede olan esas faaliyet
karliligina ek olarak 2015 yilinda ytiksek finansman giderlerine maruz kalinmasi net karliligi da
iinemli 6101de etki1em4tir. Finansman giderlerinin esas faaliyet karlarma olan °rani 2014 yil sonunda
%-76, 2015 yil sonunda %-189 ve 2016/09 döneminde %-84 seviyelerinde oluvnu, sektörde ise bu
oranlar pozitif yönde gereeklqmitir. Finansman giderlerinin sektörtin tizerinde görünmesinin nedeni
sektörtin genelinden farkli olarak öST ye DIBS faiz gelirlerini yattrim faaliyetlerinden gelirler kalemi
altinda göstermesinden kaynaklanmaktadir.

2014 yil sonu itibariyle 0.85 seviyesinde gerçekleen Finansal Borç/Ozkaynak orani 2015/12 dönemi
itibariyle azalan kisa vadeli finansal bot04amma bagli olarak 0.69 seviyesine gerilemi, ancak

c
"2016/09 döneminde ytikselen fin sakb6r '=q1.,,ialf.a%kria bagli olarak 0.91 seviyesine ytikselmitir.

Bununla beraber, bu oran 2016/ 9r dönetni—isibariyk aract kurum sektör bilançosuna gore 2.54
seviyesinde bulunan sektör ortala6tasitup(olduitqkaltmda kali:di-4 ( ----...

1\ \\
3U Ocak 2017 .,,,, ivy,..,,,..c.)'

\ .1
\z._ li 1

7". !

'42 YATIP!^4 ..c.(117

ere CP.d. No: Blok K:4-5
st

,
mepe / : .1ANBUL

el
.
 0212 3- ipbx)

icatet Sc!ii : 259 11)--0
. 80 008 4395



2016/09 itibariyle 2015
Kaynaklar/Aktif Toplami
Kaynaklar/Aktif Toplami
bulunmaktadir.

sonuna gore hafif artan ticari ye finansal bowlar sonrasi Yabanct
)rani 0.69 seviyesinde ytikselmi§tir. Seker Yatinm'in Yabanci
)16109 itibariyle sektör ortalamasi olan 0.80 seviyesinin altinda

Artan toplam net gelirlere bagh olarak $eker Yatinm'in 2015/09 döneminde %o1,87 olan brut kar
marji 2016/09 itibariylc °/003,92 seviyesine ytikselmi§tir. Ancak, $eker Yatinm'in brüt kar
sekt8r ortalamasimn altinda seyretti'gi görülmektedir. 2016/09 dönemi itibariyle araci kurum sektör
brut kar marji %012,46 seviyesinde bulunurken, $eker Yatirim'in brut kar man! %03,92 seviyesinde
bulunmaktadir.

Artan esas faaliyet kar rakamina paralel Sirket'in 2015/09 doneminde %00,14 seviyesinde bulunan
esas faaliyet kar marji, 2016/09 döneminde %00,52 seviyesine yükselmi§tir. Sirkeein esas faaliyet
karliligini sektör ortalamasi ile kar§ila§tirildiginda sektörtin altinda kaldigi görtilmektedir. 2016/09
dönemi itibariyle Sirket'in esas faaliyet kar marji %00,52 seviyesinde bulunmasma kar§in sektör
ortalamasi %01,30 seviyesinde bulunmaktadir.

6.3. Ibramnin rekabet konumuna iIikin olarak yaptigi aciklamalarm dayanagr

Piyasa bilgilerinc i I i 1<in yukanda verilen gra ft ye tablolar resmi kurum ye kurulu§lar (Borsa Istanbul
Pay Piyasast Verileri (http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-pivasasi-
verileri/piyasa-verileri - Eri§im tarihi 15 Aralik 2016) ile meslek örgütlerinin (Türkiye Sermaye
Piyasalan Birligi (https://www.tspb.org.tr/tr/veriler/ - Eri§im tarihi:15 Aralik 2016) yayinlami§
olduklan kamuya aeik bilgilerden olu§maktadir.

$eker Yatirim hakkindaki veriler ise Kamuyu Aydinlatma Platformunda (KAP) (www.kap.onz.tr ) yer
alan finansal tablolar böltimünde Seker Yatirim'in 30.06.2016, 31.12.2015 ye 31.12.2014 mali tablo
ye dipnotlanndan hazirlanmi§tir.

7. GRUP HAKKINDA BILGiLER

7.1. ihrammn dahil oldugu grup hakkinda tizet bilgi, grup irketlerinin faaliyet konularl,
ihramyla olan iIikikri ve ihraccunn grup icindeki yen:

Seker Yatinm Menkul Degerler A.$., $ekerbank grubunun finansal i§tirakleri arasinda yer
almaktadir. $eker Yatinm istanburda bulunan genel merkezi, Izmir ye Ankara'da bulunan
subelerinin yamnda Sekerbank ile imzaladigi emir iletimine aracilik sözle§mesi 9er9evesinde
$ekerbank'm Türkiye geneline yayilrm§ 273 §ubesinden sermaye piyasalan faaliyetlerini
stirdürmektedir.

Ana Ortak Sekerbank T.A.S. Hakkmda Bilgi

Sekerbank, 1953 yilinda §eker pancan Ureticisinin finansal ihtiyaelarim kar§ilamak amaciyla Pancar
Kooperatifleri Bankasi Anonim Sirketi adi altinda Eski§ehir'de kurulmu§tur. Seker pancan
Ureticilerinin, Pancar Kooperatifleri*ndeki birikimlerinden olu§an sermaye ile faaliyetlerine ba§layan
banka, 1956 yilinda Ankara'ya ta§marak Sekerbank Turk Anonim $irketi adini almi§tir. 1993 yilinda
özel banka stattisii kazanmi§ ye 1997 yilinda paylan halka arz ediltni§tir. $ekerbank, 2004 yilinda

Istanbul'stanbul'a ta§imi§tir.

Geni§ bin sermaye tabanina sahip olan $ekerbank'm ortaklik yamsi a§agidaki tabloda verilmektedir.

Ortaklik Yapisi

Ortagm Ticaret Unvam / Ach

30 Ocak

Sermaycdeki
Payi (TL) 

' iz 1 $P4!
^. j

\lo73/ — 1

(25,/
,

Sermayedeki Pay
Oram ( %)

/
YATIn''

Cep,
re Cp.d. No . ' , A Blok K:4-:.
tsc-ntepe / / I ' -t UL

Tel: 0212 ..,i . di; x)
Ttcarot Sicil o: 3-51210-0
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http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-pivasasi-verileri/piyasa-verileri


Ticaret Unvan ı

Şeker Yat ı r ı m
Menkul Değerler
A. Ş .

Faaliyet
Konusu

Sermaye
Piyasas ı
Arac ı l ı k

Hizmetleri

Ödenmi ş/
Ç ı kar ı lm ış
Sermayesi

30.000.000,00

Şekerbank' ı n
Sermayedek ı

.

Pay ı

1
29.711.995,00

Para.

Birimi

1 TL

Şeker Finansal
Kiralama A. Ş .

Finansal
Kiralama

45.000.000,00 24.357.739,00 TL

Şeker Faktoring
A. Ş .

Faktorina 50.000.000,00 49.999.966,65 TL

Şekerbank K ı br ı s
Ltd.

Bankac ı l ı k 21.550.000,00 20.712.402,90 TL

Şekerbank
International
Banking Unit Ltd.

Off Shore
Bankac ı l ı k 5.000.000,00 4.789.700,00 1 USD

Şeker Finansman
A. Ş . Mortgage 26.000.000,00 16.199.996,10 1 Tl.

Zahlungsdienste Finansal
GmbH Der Ödeme 250.000,00 250.000,00 1 EURO I
Şekerbank T.A. Ş . Hizmeti
Seltur Turistik
i ş letmeleri Turizm 55.372.220 6.268.500 1 TL
Yat ı r ı m A. Ş .
Şeker Portföy
Yönetimi A. Ş . Portftiy

Yönetim
3.000.000

Sekar Oto
Kiralama Turizm Oto

Şekerba ı l k
$ekerbank' ı n İ le Olan
Sermayedeki ili ş kininPay ı ( %)

Niteli ğ i

99,04

54,13

99,999

96,11

95,79

62,31

100,00

11,32

Ba ğ l ı
Ortakl ı k

Bağ l ı
Ortakl ı k

Bağ l ı
Ortakl ı k

Bağ l ı
Ortakl ı k

Bağ l ı
Ortakl ı k

Bağ l ı
Ortakl ı k

Bağ l ı
Ortakl ı k

Bağ l ı
Ortakl ı k

Dolayl ı
Bağ l ı

Ortakl ı k
Dolayl ı
Bağ l ı

Ortakl ı k

AT! İ "
"

: Ced. . . A Blok K:4 .
ı •' NnLL

Tat: 02 1
' • 3l3 3:3 (pbx)

Ticaret No: 3.5)?16-0
Kuru. V.D. 801 0n8 420.r-;

Şekerbank T.A. Ş . Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yard ı mla şma Sand ığı Vakfı 410.388.833,70 35,44

Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varl ı k Fonu 224.353.416,50 19,37

Şekerbank T.A. Ş . 109.211.666,24 9,43
Şekerbank T.A. Ş . Personel Sosyal Sigorta Sand ı k
Vakfı 105.807.646,00 9,14

Konya Şeker Sanayii ve Ticaret Anonim
Ş irketi

79.943.915,86 6,9

International Finance Corporation 70.287.124,88 6,07
Di ğer 158.007.396.83 13,64

Toplam 1.158.000.000,00 100,00

Şekerbank' ın mevcut durum itibarı yla, Türkiye çap ı nda 273 şubesi, 2'si Istanbul ve 7'si Anadolu'da
olmak üzere 9 bölge müdürlüğü bulunmaktad ı r. Bankan ı n iştirakleri aras ı nda Şeker Yat ı r ı m Menkul
Değerler A. Ş ., Şeker Finansal Kiralama A. Ş ., Şeker Faktoring A. Ş ., Şekerbank International Banking
Unit Ltd., Şeker Finansman A. Ş . ve Şekerbarık K ı br ı s Ltd yer almaktad ı r.

Şekerbank T.A. Ş . Grup Ş irketleri

Ltd. Ş ti. İ mra ıama ı
I ,

ı', ,, `.. <:',
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2000 yilinda kurulan Seker Faktoring - i n
yseri, 9aijp ye Antalya 'da top141p yedi

yAT; •
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.
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s
.t d. No:

Esritepe
Tel: 0212 a:
Ticaret Sicil

...z2 P. A. A.

' v A Sick K:4-5

(pbx)

801 VOII 4385

$eker Yatirim Menkul Degerler A.$. ($eker Yatirim)

$eker Yatirim, 125 bin TL sermaye ile Sermaye Piyasasi Kurulu . nun 1996 yilinda almis oldugu ilke
karari geregince kurulmustur. 24 Aralik 1996 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilerek 1997 yili
basinda faaliyetlerine baslamistir. Mevcut sermayesi 30 milyon TL'dir. $irket, Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun . BIST, VIOP ye Kaldirach Islemler icin verdigi yetki belgelerine sahiptir. Gene!
mtidürltigti Istanbul'da bulunan $eker Yatirim'in bin i Ankara'da digeri Izmiede olmak tizere iki
subesi bulunmaktadir. Ayrica, $ekerbank'in yurt capina yayilmis 273 subesinden $eker Yatirim ile
imzalarnis oldugu emir iletimine aracilik kapsaminda hizmet verilmektedir. Tiirkiye geneline
yayilmis ttim $ekerbank subelerinden (56 tanesinde scans salonu bulunmaktadir) yatirim hesabi
acilarak yatirim islemleri yapilmasina olanak saglanmaktadir. Seker Leasing sermayesindeki
pay orani %7 olan Seker Yatinin %99,04 pay ile Sekerbank T.A.S'nin bagli ortakligidir. $eker
Yatirim'in konsolidasyonuna dahil edilen tek bagli ortakligi $eker Portföy Yonetimi A.S.'dir.

Seker Portfiiv Yönetimi A.S. : Seker Yatirim'in bagli ortakligi olan $eker Portföy, sermaye piyasasi
faaliyetleri arasinda sadece kurumsal yatirimcilara portfoy yönetimi ve yatirim danismanligi hizmeti
sunmaktir. $eker Portföy, aracilik hizmetlerini Seker Yatirim'dan almaktadir. $eker Porträy
Yönetimi A.$. 7 Agustos 2015 tarihinde Seker Portföy Yönetimi A.$. adiyla $eker Yatirim'in %100
bagli ortakligi olarak kurulmus olup, 13 Agustos 2015 tarihinde 8883 Sayili Thrkiye Ticari Sicil
Gazetesinde tescil ye ilan edilmistir. 11.11.2015 tarihi itibanyla $eker Portföy Yonetimi SPK
tarafmdan faaliyet yetki belgesini almistir.

Son durum itibanyla $eker Portföy Yönetimi A.$.'nin ortaklik yapisi asagida verildigi gibidir

Ortagm Ad! Soyadi/Ticaret Cnvam Pay Adedi tOrak Tutan (TL) 4tirak Oram ( %)

$eker \T annin Menkul Degerler A.S. 3.000.000 3.000.000 100

Toplam 3.000.000 3.000.000 100

Seker Finansal Kiralama A.5. (Seker Leasing)

Her türlü finansal kiralama faaliyetinde bulunmak tizere 1997 yilinda kurulan $eker Leasing farkli
sektörlerde faaliyet gosteren cok sayida sirketten olusan yaygin bir musteri portföytine sahiptir.
Ankara, Gaziantep ye Izmir'de tic subesi bulunan Seker Leasing'in paylari 21 Temmuz 2004
tarihinden ben i Borsa Istanbul A.S.'de islem görmektedir. $eker Finansal Kiralama A.$.'nin ortaklik
yapisi asagidaki gibidir.

Sermayedeki Sermayedeki
Payi(TL) Pay Oram(°/0)

24.357.719 54,13

7.148.855 15,89

3.651.387 , 8,11

3.209.170 7,13

3.150.003 7,00

3.482.846 7.74

45.000.000 100,00

Ortagm Ad' Soyadi/Ticaret thwart'

$ekerbank T.A.$.
$ekerbank T.A.S. personeli Munzam Sosyal Gtivenlik ye
Yardimlama Sandigi Vakfi
Sekerbank T.A.$. personeli Sos)al Siaorta Sandigi Vakfi

Seker Finansal Kiralama A.S.

Seker Yatirim Menkul Degerler A.$

Diger

Toplam

Seker Faktoring A.5. (Seker Faktorina.,,„,,,

Yurt id i ve yurt disi faktoring hizrOileisuiiii)ak`4-,
merkezi istanburdadir. Ankara, Izmir, apr§k-1-2kenizli:

ti +,2 fl"?
...-"\ ...n '.!_

1 "; 14,
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3 0 Ocak 2017 \ ,-• %'is .:----"-',-, -.



Ortagm Ad' Soyadt/Ticaret lpnvani
Sermayedeki I Sermayedeki
Payi(USD) I Pay °ram(%)

2011 yilinin Haziran ayina kadar finansal
-bank T.A.$. Köln, bu tarihten itibaren
lie hizmeryermektedir. *ket, %100

\ TI

C
Ced. N A Blok K:4-5
s:-N-itepe / 1BUL
rev 0212 !pbx)
f:car . rs ' o: 35 '10-0

-r V.D 80 CC8 4385

§ubesi bulunmaktadir. $eker Faktoring, $ekerbank T.A.$' nin grup irketi olup $ekerbank T.A.$'nin
irket sermayesindeki payi %99,999'dur.

Sekerbank (Kibris) Ltd.

Tek §ubeli olarak 1996 yilinda Lefko§a'da Medbank Ltd. unvaniyla kurulan bankanin cogunluk
hisseleri 2000 yilinda Sekerbank tarafindan satin alinmi$ ve unvani $ubat 2001 'de $ekerbank (Kibris)
Ltd. olarak degitiri1mitir. $ekerbank (Kibris) Ltd. bugtin Lefkop Merkez, Gazimagosa, Girne,
Iskele ye Akdogan ubeleri olmak tizere toplam be ube lie özel sermayeli yerel mevduat bankasi
stattistinde faaliyetlerini stirdtirmektedir. $ekerbank Kibris, $ekerbank T.A.$' nin grup irketi olup
$ekerbank T.A.$"nin irket sermayesindeki payi %96,11'dir.

Sekerbank International Banking Unit Ltd.

$ekerbank Offshore Ltd. unvaniyla 1994 yilinda Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Lefko§a'da kurulan
Bankamn unvani, 2009 yilinda $ekerbank International Banking Unit Ltd. olarak
Sekerbank International Banking Unit Ltd. kip bankaciligi alaninda faaliyetlerini stirdtirmekteclir.
$ekerbank International Banking Unit Ltd, $ekerbank T.A.$' nin grup irketi olup $ekerbank
T.A.$2nin irket sermayesindeki payi % 95,8'dir. Sekerbank International Banking Unit Ltd'in
ortaklik yapisi apgidaki gibidir.

k T.A. 4.789.700 95,8

Diger 210.300 4,1

Toplam 5.000.000 100,00

Seker Finansman A.$. ($eker Finans)

2008 yilinda Istanbul Mortgage Finansman A.5. unvaniyla mortgage sisteminin &tine uygun olarak
fonlama yapmak ve menkul kiymetlestirmeye uygun nitclikte konut kredileri vermek tizere kurulmu§
olup, 2010 yihnda bir Sekerbank istiraki olmus ve unvani, Seker Mortgage Finansman A.$. olarak

Ulusal ye uluslararasi uzmanhga sahip kadrosu ile mortgage sektörtintin Oncii
kuruluslanndan birisi olarak faaliyetlerini stirdarmekte olan Seker Finans, Sekerbank T.A.$' nin grup
sirketi olup Sekerbank T.A.$' nin sirket sermayesindeki payi %62,31'dir. $eker Mortgage Finansman
A.$. olan firma tinvam 27.04.2016 tarihinde $eker Finansman A.$ olarak degistiri hnistir. $eker
Finansman A.$.'nin ortakhk yapisi asagidaki gibidir.

Sermayedeki Sermayedeki
Ortagin Ad' Soyadi/Ticaret Unvatu Payi(TL) Pay Orane/o)

Sekerbank T.A.S. 16.199.996 62,31

Ipotek Financing S.A. 9.800.000 37,69

$eker Faktoring 
A.S.

1,30 0,00

$eker Finansal Kiralama A.$. 1,30 0,00

$eker Yatirim Menkul Degerler A.$. 1,30 0,00

Toplam 26.000.000 100,00 

Zahlungsdienste GmbH der Sekerbank T.A.S.

1973 yihndan 1998 pima kadar temsilei1il-c7998'P
hizmetler $ubesi olarak Köln'de faáliyet 'gösteteri
Zahlungsdienste GmbH der $ekeyban1i7f6AT:$0

;;..2 1 N.",
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Sekerbank i*tiraki olarak Alman yasalanna gore kurulmu olup yalmzca finansal transfer hizmeti
(havale ilemleri hizmeti) vermek suretiyle faaliyetlerini sUrdürmektedir. Sekerbank T.A.$ nin grup
irketi olup $ekerbank T.A.$.'nin irket sermayesindeki payi %100'diir.

7.2. ihraeemin grup ieerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin faaliyetlerinden önemli
tilçiide etkilenmesi durumunda bu husus hakkinda bilgi:

$ekerbank T.A.S. ye grubuna ait irketlerden bini olan $eker Yatirim, bankanin yurt ici §ubelerinde
emir iletimine aracilik kapsaminda hizmet vermektedir. Türkiye geneline yayilmis turn Sekerbank
ubelerinden (56 tanesinde seans salonu bulunmaktadir) yatirim hesabi açilarak yatirim iOemleri

yapilmasina olanak saglanmaktadir. Bu durum $eker Yatirim'in i$lem hacminin artmasina katkida
bulunmaktadir. Dolayisiyla, Sekerbank T.A.$.'nin mali durumu ye $ube agi Seker Yatirim'in
faaliyetlerini etkileyebilmektedir. Seker Yatirim, Sekerbank ye Seker Yatirim'in kurdugu toplam 6
adet yatiriin fonunu, Aralik 2015'te $eker Portföy'e devredilmi§tir. Seker Yatirim, Seker Portföy'ti
%100 konsolide etmesi nedeniyle $eker Portföy'iin mali durumu $eker Yatirim'in faaliyetlerini
etk i lemektedir.

8. E6ILIM BILGiLERI

8.1. Ra'gunstz denetimden geemis son finansal tablo doneminden itibaren ihraeemin finansal
durumu lie faaliyetlerinde olumsuz bir degisiklik olmadigina iliskin beyan:

Sirketin 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait bagimsiz denetimden geçmi finansal tablo ye dipnotlar
27.02.2016 tarihinde, 01.01.2016-30.06.2016 dönemine ait sinirli incelemeden gecrni finansal tablo
ye dipnotlar 18.08.2016 tarihinde KAP'ta ye Sirketin internet sitesinde yayinlanmitir. Seker Yatirim
olarak, en son bagimsiz denetimden geçmi$ son finansal tablo tarihi olan 30.06.2016'dan itibaren
$irker in finansal durumu ye faaliyetlerinde olumsuz bir degi§iklik olmadigini beyan ederiz.

8.2. Ihramnin beklentilerini önemii 810ide etkileyebileeek egilimler, belirsiziikler, talepler,
taahhiitler veya olaylar hakkinda bilgiler:

Yoktur.

9. KÁR TAHM1NLER1 VE BEKLENTILERI

Yoktur.

10. IDARI YAP!, YONETIM ORGANLARI YE UST DUEY YONETICILER

10.1. ihramnin gene! organizasyon semasi:

Sirket'in organizasyon yapist a§agidaki gibidir;
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10.2. idari yapi:

10.2.1. Ihraçcinin yonetim kurulu uyeleri liakkmda bilgi:

31.03.2016 tarihinde yapilan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Oyeleri 3 yilhk sure ile se9ilmislerdir.
Yönetim Kurulu Uyelerine iliskin bilgiler asagidaki gibidir:

Son 5 Yi lda Görev Siiresi Sermaye
Adi Soyadi Görevi ihramda estlendigi / Ka lan Görev Pay'

Görevler Stiresi (TL) (°/0)

Dr. Hasan Basri
GOKTAN

Yönetim Kurulu Baskani
Yönetim Kurulu

Baskani
3 yil / 2 yil 3

- -
ay

Halit Haydar Yönetim Kurulu Baskan Yönetim Kurulu 3 yil / 2 yil 3 _ _
YILDIZ Vekili Oyesi ay

Erdal I3ATMAZ Y.:i ntim Kurillu Oyesi
Yönetim Kurulu

Oyesi
3 yil / 2 yil 3

- -
ay

Sinan CAM Yonetim Kurulu Oyesi
Yönetim Kurulu

eyesi
3 yil /2 yil 3

- -
ay

Osman GOKTAN
Yönetim Kurulu Oyesi —

Gene! Mild&
Yönetim Kurulu

Oyesi — Gene! Müdür
3 yil / 2 yil 3

- -
ay

Ramazan
OZNACAR

Yönetim Kurulu
Yonetim Kurulu eyesi —

eyesi — Genel Mild&
Gene! Malik Yardimicis

Yardimcisi

3 yil / 2 yil 3
ay - -

Yönetim Kurulu eyelerinin Son 5 Yilda Ortaklik Dismda Ustlendigi Görevler

Son 5 Yilda Ortakhk Disinda estlendigi Görevler
Ad' Soyadi

Halit Haydar YILDIZ

Dr. Hasan Basri
GOKTAN

GöreN Siiresi

2008-Devam Ediyor

1997-Devam Ediyor

1994-Devam Ediyor

2014-Devam Ediyor

2010-Devam Ediyor

2009-Devam Ediyor

2009-2015 

2009-2015

2009-Mart 2016

2003-Mart 2016 

2010-Mayis 2016 

2016-Devam Edi n or
2014-2016 

2014-Devam Ediyor

Görevi

Sekerbank T.A.S. Yonetim Kurulu Baskani

$eker Finansal Kiralama A.S. Yönetim Kurulu Bk.

Sekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim
Kurulu Bk. 

Sekerbank Kibris Ltd.$ti. Yönetim Kurulu Baskani

Promesa Ins. Yat. ye Yon. A.5. Yon.Kur.Bsk

Desmer Gövenlik Hiz.Tic.A.S. Yon.Kur.Bsk.

SK Danube A.G. Yon.Kur.Bsk.

Ulus Vadi Ins.San.A.S. Yön.Kur.Bsk.

Desmer Bilgi ye iletisim Hizmetleri Ticaret A.S.
Yön.Kur.Bsk. 
Seker Faktoring .A.$. Yönetim Kurulu Bk.

Metis Yatirim Holding A.S. Yön.Kur.Bsk.

$ekerbank T.A. Yneti Kurulu eyesi 
ekerbank Genel MO<Itir 

Seker Mort6ge Finausrhan A. Yönetim Kurulu
Baskani

• -1
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Adi Soyadi
Sinan CAM

30 Ocak 2017

Sekerbank T.A.S. Yonetim Kurulu eyesi 2003-Devam Ediyor
Erdal BATMAZ Istanbul Mtilkiyeliler Vakft Yönetim Kurulu Oyesi 1991-1997

TESEV Yönetim Kurulu Oyesi 2015-Devam Ediyor

Sinan CAM -

Osman GOKTAN Seker Finansal Kiralama Yönetirn Kurulu Oyesi 1997-Devam Ediyor

Ramazan OZNACAR -

10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkinda bilgi:

Son 5 Yilda thraeelda Sermaye Pap
AdiSoyadi Görevi

Dstlendigi Görevler (TL) (/0)
Yönetim Kurulu Oyesi — Genel Yiinetitn Kurulu eyesi —

Osman GOKTAN -
Mildtir Gene! Mad&

Ramazan Yönetim Kurulu eyesi-Genel Yönetim Kurulu Oyesi-Genel _
OZNACAR Miidtir Yarduncisi Maltir Yardimeist

Hazine ye Portray Araciligt Grup Hazine ye Portray Araciligi
Necati SIMER

Baskani Miidtirti

Banu YARGILI Operasyon Grup Baskam Operasyon Mildürti - -

Funda KULU Mali ve idari isler Grup Baskani Mali ve idari tier Miidtirti -

Hasan AYDIN lc Denetim Grup Baskani iç Denetim Mikltiril - -

Arastirma, Yati rim Danismanligi Arastirma ye Kurumsal
Kadir TEZELLER -

ve Kurumsal Entails Grup Baskani Entails Mildinu
Pay Piyasast, Pazarlama ye Satis

Batuhan ALPMAN Yurtdisi Satis Mtidtirti -
Grup Baskani 

10.3. Son 5 yilda, ihraccmin yönetim kurulu iiyeleri ile yonetimde yetkili olan personelden
alinan, ilgili kiiler hakkinda sermaye piyasasi mevzuati, 5411 sayili Bankaellik Kanunu
ve/veya Turk Ceza Kanununun 53 iincii maddesinde belirtilen Order gecmis olsa bile; kasten
islenen bir suctan dolayi be yil veya daha fazla siireyle hapis cezasma ya da zimmet,
rfisvet, hirsizhk, dolandiricilik, sahtecilik, giiveni kötiiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
kanstirma, verileri yok etme veya degistirme, banka veya kredi kartlarmin kötiiye

kacakcilik, vergi kacakciligi veya haksrz mat edinme suclarindan dolayi almmis
cezai kovusturma ve/veya hiikiimliiiiigiiniin ve ortaklik isleri ile ilgili olarak taraf olunan dava
konusu hukuki uyusmazlik ve/veya kesinlesmis hiikiim bulunup bulunmadigma dair bilgi:

Yoktur.

10.4. Yönetim kurulu iiyeleri lie yiinetimde soz sahibi personelin ihracciya kart görevleri lie
sahsi cikarlari veya diger görevleri arasinda bulunan °Iasi cikar catismalan hakkmda bilgi:

Yoktur.

11. YÔNETiM KURULU UYGULAMALARI

11.1. ihrammn denetimden sorumlu komite uyeleri ile diger komite Uyelerinin adt, soyadi ye
bu komitelerin giirev tammlari:

Ic Kontrolden Sorumlu Yiinetim

.Yönetim Kurulu

\ I ? cl)
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Görevi
i — Ic Kontrolden Sorumlu
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0,961

0,00

100,00

Görevi

Kurumun muhasebe sistemi, fınansal bilgilerin kamuya aç ı klanmas ı, bağı ms ı z denetim ve
ortakl ığı n iç kontrol sisteminin i ş leyi ş inin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

11.2. İ braçç ı n ı n Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşıs ı ndaki durumunun değerlendirilmesi
hakk ı nda aç ı klama:.

Ş irket Sermaye Piyasas ı Kurulu tarafı ndan yay ı mlanan kurumsal yönetim ilkelerine uymakla
yükümlü değ ildir. Buna rağmen uyulmas ı zorunlu ilkelerin uygunlanmas ı na ve geli ştirilmesine azami
özen göstermektedir.

12. ANA PAY SAH İ PLER İ
12.1. Son genel kurul toplant ı s ı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakk ı
içindeki paylar ı doğrudan veya dolayl ı olarak °A 5 ve fazlas ı olan gerçek ve tüzel ki ş iler ayr ı
olarak gösterilmek kayd ıyla ortakl ı k yap ı s ı :

Tablo:! Do ğrudan Pay Sahipli ğ ine iliş kin Bilgi

Sermay e Pay ı / Oy Hakk ı

31.03.2016 19.01.2017
(Son genel kurul itibariyle) (Son durum) 

(TL) (%) (TL) (`'İo)

Ortağı n;

Ticaret Unvan ı/
Ad ı Soyad ı

Ş ekerbank T.A. Ş .

Şeker Faktoring A. Ş .

Şekerbank Int.Bnk.Unitd.

TOPLAM

I29.711.995,00 99,04

288.002,50

2,50

30.000.000

29.711.995,00 99,04

288.002,501 0,96

2,50 I 0,00

30.000.0001 100,00

Tablo:2 Dolayl ı Pay. Sahipligine İ liskin Bilgi 

Ortağı n; Sermaye Pay ı / Oy Hakk ı 
Ticaret Unvam/ 31.03.2016 19.01.2017

Ad ı Soyad ı (Son genel kurul itibariyle) (Son durum)

(TL)
Sermaye
içindeki (TL)
pa y ı ((0)

Sermaye
içindeki

( %)

Ş ekerbank T.A. Ş . Personeli Munzam Sosyal 10.631.835
Güvenlik ve Yard ı mla ş ma Sand ığı Vakfı 35,41 10.631.8351 35,4

Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varl ı k
5.812.265

Fonu
19,4 5.812.265 19,4

BTA Sec ıı rities 3.271.892 1(),9 O 0,0

Şekerbank T.A. Ş . O 0,0 2.829.318 9,4

Şekerbank T.A. Ş . Personel Sosyal Sigorta
Sand ı k Vakfı 2.741.678 9.1 2.741.131 9,1

k' nrıı •,ı T;rar,,t A nem in ı

Ş irketi
2.071.086 6,9 2.071.086 6,9

International Finance Corporation /r- 1.82(Y.94.) 6,1 1.820.910 6,1

Diğer 3;650.33 12,2 4.093.456 13,6

TOPLAM ',30.000.000 100,0 30.000.000 100,0

ii Ocak c-ct<
YATIr-

' end. N Blok K:4-L.
ışi '2!

021 "
;carot O



12.2. Sermayedeki veya toplam oy hakki icindeki paylari %5 ye fazlasi olan gercek kisi
ortaklarm birbiriyle akrabahk

%5 ye fazlasi olan gercek kii ortak yoktur.

12.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkmda bilgi:

Bir Payi II Toplam
Nama/Hamilinc Mevcut Durumdaki Nominal Nominal Sermayeye

Groin' Oldugu imtiyaz Tiirii Degeri (TL) Deer (TL) Oram CYO 

Yok Nama Yok 1,00 30.000.000 100,0

1 30.000.000 _ 100,0 
-

Sirketin ödenmi sermayesi 30.000.00011, olup, her bini 1.- TL. (birTürkl,irasi) nominal degerde
nama yazili 30.000.000 adet paya böltinmtitür.

12.4. ihrammn ytinetim hakimiyetine sahip olanlarm adi, soyadi, ticaret unvam, ytinetim
hakimiyetinin kaynagi ye bu giiciin kiitiiye kullamlmasim engellemek icin ahnan tedbirler: 

Adl-Soyach/ Sermayedeki Pay'
Ticaret Unvam

Sekerbank T.A.S.

Tutar (TL) I

29.711.995

Oran ( /0)

99,04

Kontroliin Kavnab

Sahip Olunan Paylar

Tedbirler

Almmi bir tedbirs
yoktur.

Sirkeein ana ortagi Sekerbank T.A.S.'dir. Kontroltin kaynagi sahip olunan paylardan ileri
gehnektedir. Yonetimdeki hakimiyet ana ortakta oldugundan yönetimin köttlye kullanilmasini
engellemek iein TTK ve SPKn huktimleri diinda alinan ayrica bir tedbir bulunmamaktadir.

12.5. ihracomn yonetim
hakkmda bilgi:

Yoktur.

hakimiyetinde degisiklige yol acabilecek anlasmalar/diizenlemeler

13. IHRAccININ FiNANSAL DURUMU YE FAALiYET SONUcLARI HAKKINDA
BiLGILER
13.1. ihrammn Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartlart uyarinca hazirlanan ye
ihracci bilgi dokiimaninda yer alms' gereken finansal tablolart lie bunlara diskin bagimsiz
denetim raporlari:

Sirkeein bagimsiz denetimden geerni* 31.12.2014 tarihli solo ye 31.12.2015 tarihli konsolide ile
bagirnsiz denetimden gecrnemi 30.09.2016 tarihli konsolide finansal tablolarmdan secilmi bilanco
verileri apgidaki tabloda yer almaktadir.

Don em 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2016

Bagimsiz Baaimsiz Bagimsiz

(TL) Denetimclen Denetimden Denetimden
Gecmis Gecmis Gememis

(Solo) (Konsolide) (Konsolide)
Diinen Varliklar 164.985.743 87.027.484 110.898.130
Nakit ye Nakit BenzerIcri 14.335.293 20.508.822 24.509.758
Finansal Yattrtmlar 107.828.750 19.411.505 42.498.768
Ticari Alacaklar , 4O3 65 46.736.268 42.761.738
Dier Dönen Varltklar / 418.044',. 370.889 1.128.165
Duran Varliklar 23.876.710 25.498.554 25.346.730
Finansal Yattrtmlar 1.406.529 1.912.431 2.222.408
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Diger Alacaklar 245.058 412.273 474.581
Maddi Duran Varliklar 21.144.152 21.780.549 21.499.966
Maddi Olmayan Duran Varliklar 570.364 1.058.790 777.330
Ertelenmi§ Vergi Varligi 510.607 334.511 372.445
Toplam Varliklar 188.862.453 112.526.038 136.244.860
Kisa Vadeli Yfikiimlfiliikler 147.513.380 71.485.626 92.609.309
Kisa Vadeli Borçlaninalar  33.697.000

,
27.000.000 38.000.000

Uzun Vadeli BoNlanmalarin Kisa Vadeli
Kismi 10.586 - -

"Licari Borylar 111.662.274 42.799.295 52.410.757
Diger Borclar 1.346.719 1.345.844 1.340.064
Dönem Kari Vergi Yfiktimitiltigii 543.974  - 484.208
Diger Kisa Vadeli Ytiktimlülfikler
cali§anlara Saglanan Faydalara tliskin
Kisa Vadeli Kar§iliklar

96.924 ,

155.903
.

74.767

265.720

52.910

321.369

Uzun Vadeli Yfikiimlfiliikler
cali§anlara Saglanan Faydalara Ili kin
Uzun Vadeli Kar§iliklar

1.722.021

1.722.021

1.892.095

1.887.805

1.752.423

1.752.423

Ertelenmi§ Vergi YtiktimItiltigti - 4.290  -
özkaynaklar 39.627.052 39.148.317 41.883.129
Sermaye 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Sermaye Dtizeltmesi Farklari  1.195.125 1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden
Smillandirilacak Birikmi§ Diger -42.741 -127.113 -60.849
Kapsamli alirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden
Similandirtlinayacak Birikini§ Diger -37.007 -32.575 -39.255
Kapsamli Gelirler veya Giderler
Kardan Ayrilan Kisitlanmi yedekler 1.456.940  1.547.263 1.547.263
Gectni§ Yillar Kar/Zararlari 4.955.515 6.964.412 6.565.617
Net Dönein Kari/(Zarari) 2.099.220 -398.795 2.675.227
Toplam Kaynaklar 188.862.453 _ 112.526.038 136.244.860

Sirketin 2014 yil sonunda 188.6 milyon TL seviyesinde bulunan aktif bilytiklügti 2015 yil sonunda
%40,4 oraninda azali§ ile 112.5 milyon TL seviyesine gerilemi§tir. Bu gerileme 2014 yil sonunda
107.2 milyon TL seviyesinde bulunan ye finansal yatirimlar kalemi altinda yer alan alien-satim amacli
finansal yatirimlar kaleminin 2015 yil sonunda 18.4 milyon TL seviyesine gerilemesinden
kaynaklanmi§tir. Bu kalem agirlikli olarak Seker Yatinin'in aracilik ettigi, grup §irketlerinin
($ekerbank, $eker Leasing ve Seker Faktoring) ve grup di§i §irketlerin halka arz ettigi borclanma
araglannin ikinci elini desteklemek ye operasyonel olarak kar elde etme amaciyla gercekle§tirilen
ozel sektor borclanma araclari alimlanndan (OST) olumaktadir. 2014 yilinda repo i§lemine konu
olan grup §irketlerinin OST payi %94.3, 2015 yilinda %97.1 ye 2016/09'da ise %78.2 seviyesinde
gercekle§mi§tir. 2015 yil sonunda ise bu kalemin bilyük kismini olu§turan Sekerbank'm ihrac ettigi
borylanma araglanmn tutarinin azalmasi ye SPK'nin 11-31.1 sayili Borclanma Araçlari Tebligi
cercevesinde erken itfa sonucu dogurmayacak §ekilde yeniden satilmak §artiyla geri aliminin
$ekerbank tarafindan yapilmasi sonucu bu tutar gerilemi§tir. 2016/09 doneminde ise finansal
yatirimlar kalemi 2015 yilsonuna gore OST portfoyündeki arti§ nedeniyle %118 arti§ ile 42.5 milyon
TL seviyesine yükselmi§tir. Sonuc olarak Seker Yatirim'in 2015 yil sonunda 112.5 milyon TL
seviyesinde gercekle§en aktif bi.iyOklügü 2016/09 dönemi itibariyle %21,1 arti§la 136.2 milyon TL
seviyesine ytikselmi§tir. Seker Yatirim, hignetgeli4ri icinde önemli bir payi olan Kurumsal Finans,.. •• --,,
faaliyetlerini artirma hedefindedir. Bu bOglamda'KuruMsal Finans faaliyetlerinin dolayisiyla aracilik
edilen OST ihraclarinin artmasiyla
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finansal yattrimlar altinda yer alan OST'lerin artmasmin ye bu yolla $eker Yatirim'in aktif
buyuklugunun geni§letilmesinin saglanmast beklenmektedir.

Pasif tarafta ise 2014 yil sonunda 111.7 milyon TL seviyesinde bulunan kisa vadeli ticari borglar
kalemi, Sirketin kurum portföytinde ta§idigi ye agirlikli olarak repo ve borsa para piyasasindan
fonlanan özel sektör borçlanma araçlan portföyündeki daralmanm, $eker Yatinm'in fonlama
ihtiyacint di1§iirmesinin etkisiyle 2015 yil sonunda %61,7 oraninda azalarak 42,8 milyon TL
seviyesine gerilemi§tir. $irketin 2014 yil sonunda 33,7 milyon TL seviyesinde bulunan kisa vadeli
borç kalemi ise 2015 yil sonunda 27 milyon TL seviyesine gerilemi§tir. 2016/09 doneminde ise
Sirketin ticari borçlar kalemi %22,5 ant§ ile 52,4 milyon TL seviyesine, finansal borglar kalemi ise
%40,7 ant§ ile 38 milyon TL seviyesine yakselmi§tir. Seker Yatirim'in 2014/12 dönemi itibariyle
39.6 milyon TL seviyesinde bulunan özkaynak rakami 2015/12 itibariyle bu donemde kaydedilen
zarar (398,8 bin TL) nedeniyle 39,1 milyon TL seviyesine gerilemi§, ancak 2016/09 doneminde net
kardaki amp bagli olarak (2019/09: 2.7 milyon TL net kar) 41.8 milyon TL seviyesine ytikselmi§tir.

$irket'in bagimsiz denetimden gemi§ 31.12.2014 tarilili solo ve 31.12.2015 tarihli konsolide ile
bagimsiz denetimden gememi§ 30.09.2016 ye 30.09.2015 tarihli konsolide finansal tablolanndan
seçilmi§ gel ir tablosu verileri a§agidaki tabloda yer almaktadir.

31.12.2014 31.12.2015 30.09.2015 30.09.2016

Bagimstz Bagimstz Bagimsiz Bagimstz

(TL) Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Gecmis (Solo) Gecmis Gememis Gecmemis

Sanslar 17.033.232.144
(Konsolide)

13.305.923.105
( Konsolide) ,

10.506.895.408
(Konsolide)

6.254.448.913
Brut Kar/Zarar 25.103.012 26.987.449 19.621.070 24.537.115

Faaliyet Giderleri -22.902.734 -26.228.190 -18.992.436 -21.826.231
Esas Faaliyetlerden Diger
Gelir/Giderler

506.268 779.908 871.343 522.049

Esas Faaliyet Kar/Zarar 2.706.546 1.539.167 1.499.977 3.232.934
Yatirun Faaliyetlerinden
Gelir/Giderler

2.068.059 1.176.418 110.634 2.599.023

Finansman Giderleri -2.066.945 -2.912.901 -2.028.860 -2.729.641

Vergi Oncesi Kar/Zarar 2.707.660 -197.316 -418.249 3.102.316

Vergi Gelir/Gideri -608.440 -201.479 -60.058 -427.088

i Diinem Kar/Zaran 2.099.220 -398.795 -478.307 2.675.227

$eker Yatirim'in toplam net gelirleri (Brut Kar) 2015 yilinda 2014 pima gore yillik bazda %7.5
arti§la 26.9 milyon TL seviyesine ytikselmi§tir. Bu ytikseli§te toplam hizmet gelirlerinin 2015 yilinda
2014 yilina gore %11,6 arti§la 22.8 milyon TL seviyesine yilkselmesi etkili olmu§tur. Hizmet
gelirlerinin arti§inda ise 2014 yilina gore %26,7 arti§ gösteren ve 14.1 milyon TL seviyesine yilkselen
pay alim/satim aracilik komisyonlanndaki arti§ etkili olmu§tur. 2015 yilinda DIBS ve pay alim/satim
gelirlerindeki arti§ yillik bazda %54,2 ile 1.4 milyon TL seviyesine yukselirken, toplam faiz gelirleri
ise 2014 yilina gore %10,6 azah§la 7.2 milyon TL seviyesine gerilemi§tir. Bu geligneler sonrasmda
$irket'in 2014/12 donemi itibariyle %0,15 seviyesinde bulunan bnit kar marji 2015/12 dönetni
itibariyle %0,20 seviyesine yakselmi§tir.

$eker Yatinm'in net toplam net gelirleri 2016/09 dönemi itibariyle ise 2015/09 dönemine gore %25,1
ytikseli§le 19,6 milyon TL seviyesinden 24.5 milyon TL seviyesine ula§rm§nr. Bu yilkseli§te toplam
faiz gelirlerinin 2016/09 döneminde yillik bazdatZol 17,1 ytikseli§le 11.6 milyon TL seviyesine ant§
gostermesi etkili olmu§tur. Toplam/falz .geliifeliThcleki arti§ta kaldiraçli alim/satim i§lem faiz
gelirlerinin aym dönemler icinde 1.6i:mi1Yon_TX -seviyinden 7.0 milyon TL seviypsine yiikselmesi
etkili olmu§tur. Ote yandan 2016/017dötétritiide4O-plaminzmet . - • rleri özellikle 2015/09 dönemine
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gore halka arz yonetim komisyon ye yat ► r ►►  fonu yonetim komisyon gelirlerindeki bagli
olarak bazda 9,6% aza ► *la 14.9 milyon TL seviyesinde gerçekle§mitir. DIBS ye pay
al ►► /sat ► m gelirleri ise 2016/09 döneminde 2015/09 donemine gore %48,2 art ► la 1.0 milyon TL
seviyesinden 1,5 milyon TL seviyesine

$irket'in 2014/12 doneminde 22,9 milyon TL seviyesinde bulunan faaliyet giderleri 2015/12 donemi
itibariyle personel ye acret giderleri yam s ► ra pazarlama giderlcrindeki art ► §a paralel bazda %15
art ► *la 26,2 milyon TL seviyesinde Artan faaliyet giderleri $irket'in esas faaliyet
karl ► l ► gini 2015 yilinda negatif etkilemi tir. 2014/12 doneminde 2,7 milyon TL seviyesinde
gerçekleFn esas faaliyet kar rakam ► 2015/12 doneminde y ► l ► k bazda %43.1 azali la 1,5 milyon TL
seviyesine gerilemi§tir. Dolay ► s ► yla 2014/12 döneminde %0,02 seviyesinde bulunan esas faaliyet kar
marj ► 2015/12 itibariyle %0,01 seviyesine $eker Yat ► r ► m' ► n 2015/12 y ►► ba§ ► nda 90 olan
personel sayis ► 2016/09 donemi sonu itibariyle 77 seviyesine genlemi§tin 2016  itibariyle
personele odenen k ► dem tazminat ► giderleri sonras ► artan personel giderleri, $irket'in faaliyet
giderlerinin 2016/09 doneminde 2015/09 donemine gore %14,9 art ► §la 21,8 milyon TL seviyesine
yukselmesine neden olm4ur. Faaliyet giderlerindeki bu art ► p kar§ ► l ► k gelirlerde ya§anan %25.1'lik
art ►  etkisiyle $irket'in 2015/09 donemi sonunda 1,5 milyon TL olan esas faaliyet kar rakam ► ,
2016/09 doneminde 3,2 milyon TL seviyesine yukselmi tir. Ote yandan, $eker Yat ►► m'in 2014/12
doneminde 2,1 milyon TL seviyesinde bulunan net yatinm faaliyetlerinden gelirler kalemi, 2015/12
doneminde kaydedilen 717 bin TL finansal varlik degerleme farki zara ► nedeniyle y ► l ► k bazda %43,1
aza ► §la 1,2 milyon TL seviyesine gerilemi§tin

$irketin fonlama ihtiyac ► ndaki azalmaya bagli olarak 2014 yilinda 33.7 milyon TL olan kisa vadeli
finansal borg miktan 2015 yilinda 27 milyon TL seviyesinde gerçeklevnitir. Ancak y ► l icerisinde
kullan ► lan tutarlar ihtiyaca gore &nem dönem ytikselip azalabilmektedir. Sirket fonlamasi ► repo ve
borsa para piyasas ► ndan saglamaktad ► . 2015 yilinda ortalama faizin 2014 y ► l ► na gore yilksek olmas ►
nedeniyle irketin 2014 sonunda 2.1 milyon TL olan finansman gideri 2015 y ► lsonunda 2.9 milyon
TL seviyesine yüksc ►ni§tir (Sektortin genelinden farkl ► olarak OST ve DIBS faiz gelirleri finansman
gelirleri yerine yat ►► m faaliyetlerinden gelirler kalemi altmda gostcrilmektedir). Artan faaliyet
giderleri, finansman giderleri ye azalan net yati ► m faaliyetlerinden gelirler kalemi, $irket'in net kar
rakam ► n ► 2015/12 döneminde olumsuz etkilemitir. 2014/12 itibariyle 2,1 milyon TL net kar
aç ► klayan Sirket, 2015 y ► hn ► 398.8 bin TL net zarar ile tamamlamitir. Ayrica, $irket'in %100 i§tiraki
olan Agustos 2015'te tescil olan ve Kas ► m 2015'te SPK'dan faaliyet izni alan $eker Portfoy'tin
kurulq maliyetleri de karl ► l ► ga olumsuz etki yapmt§ ►r.

$eker Yat ►► m 2016/09 doneminde 2,7 milyon TL net kar (2015/09: 478.3 bin TL net
zarar). Pay aracilik ye halka arz komisyon gelirlerinde yapnan hafif capli gerilemelere ka ► n,
kald ► rac ► a ► m/sat ► m faiz gelirlerinde ya*anan yiiksek ()ran ► art ► (2015/09: 1.6 milyon TL, 2016/09:
7.0 milyon TL) irketin gelir tarafin ► olumlu etkilerken faaliyet giderlerindeki arti§m, gelir art ►► un
alt ► nda kalmasi da faaliyet kar marjla ► n ► olumlu Ayrica, $irket'in 2015/09 donemi
itibariyle 110.6 bin TL seviyesinde bulunan net yat ►► m faaliyetlerinden diger gelirlerinin, 2016/09
doneminde 2.6 milyon TL seviyesine (finansal varlik degerleme farki kart) yiikselmesi net kar
rakam ►► n artiina pozitif katk ► saglamwir. 2016 yilmda aldigi tasarruf tedbirlerinin yaninda arac ► l ► k
komisyon gelirlerinin yaninda kurumsal finans ye kaldn-41 41em gelirleri art ►rma yontindeki
cabalar ► n ► 2017 yilinda da stirdtirerek karl ►►gmi art ► rmayi hedeflemektedir.

$eker Yatinm Menkul Degerler A.S.'nin bagimsiz denetimden gegmi 01.01.2014-31.12.2014
donemine ait konsolide finansal tablolari ye bagimsiz denetim raporla ► 25.02.2015 tarihinde,
01.01.2015-31.12.2015 donemine ait bagimsiz denetimden geçmi finansal tablola ► 27.02.2016
tarihinde, 01.01.2016-30.06.2016 donerriirif:. -a- it-balkknsiz denetimden geçmi finansal tablolan ise
18.08.2016 tarihinde www.kap.gov .trinterner gitesin*ve w-ww.sekeryatirim.com internet sitesinde
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Ş irket, bağı ms ız s ı n ı rl ı denetimden geçmi ş son finansal tablo dönemi olan 30.06.201 6'den itibaren
ş irket finansal durumu ile faaliyetlerinde önemli olumsuz de ğ i ş iklikler olmad ığı n ı beyan etmektedir.
Öte yandan 30.09.2016 tarihli ba ğı ms ı z denetim/s ı n ı rl ı incelemeden geçirilmemi ş fı nansal tablolar
31.10.2016 tarihinde KAIr ta yay ı mlanm ış t ı r.
13.2. İ hraçç ı bilgi dokiiman ı nda yer almas ı gereken fmansal tablo dönemlerinde ba ğı ms ız
denetimi gerçekle ş tiren kurulu ş lar ı n unvanlar ı , bağıms ız denetim görü ş ü ve denetim
kurulu ş unun/sorumlu ortak ba ş denetçinin değ iş miş olmas ı halinde nedenleri hakk ı nda bilgi:

Denetim
Dönemi

Ba ğı ms ız Denetim Kurumu
13a ğı iıı s ı z
Denetçi
Görü ş ü

Sorumlu Ortak
Baş Denetçi

01/01/20 14-
31/12/2014

Akis Bağı ms ı z Denetim ve SMMM
A. Ş . (KPMG)

Olumlu Erdal TIKMAK

01/01/2015- Akis Bağı ms ı z Denetim ve SMMM Olumlu Orhan AKOVA
31/12/2015 A. Ş . (KPMG)
01/01/2016- Akis Bağı ms ı z Denetim ve SMMM Olumlu Orhan AKOVA
30/06/2016 A. Ş . (KPMG)

2015 y ı l ı içinde Ş irket'in bağı ms ız denetim ş irketi olan Akis Bağı ms ız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Mü şavirlik A. Ş .'nin tasarrufu ile ortak başdenetçi değ i ş ikliği olmu ş ancak bağı ms ı z
denetim kurulu şu değ i ş ikli ğ i olmam ışt ı r. Buna göre 2014 y ı l sonu itibariyle Ş irket mali tablolar ı na
görüş bildiren sorumlu ortak baş denetçi Erdal T ı rmak, 2015 y ı l ı nda görevini sorumlu ortak baş
denetçi Orhan Akova . ya devretmi ştir. Böylelikle 31 Aral ı k 2015 itibariyle mali tablolara Orhan
Akova görü ş bildirmi ştir.

13.3. Son 12 ayda ihraçç ı n ı n ve/veya grubun finansal durumu veya karl ı l ığı üzerinde önemli
etkisi olmu ş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim
i ş lemleri:

Şeker Yat ı r ı m' ın hukuki durumuna ili şkin olarak bağıms ı z bir kurum veya kurulu ş tarafı ndan
haz ı rlanan bağı ms ız hukukçu raporu bulunmamaktad ı r. Şeker Yat ı r ı m' ı n taraf olduğu davalar ve
yarg ı merciine intikal eden diğer uyuşmazl ı klar, d ışardan sağ lanan hizmet kapsam ı nda sözle şmeli
hukuk dan ışmanlar ı tarafı ndan takip edilmektedir.

İ hraçç ı Lehine Aç ı lm ış Davalar ve Yap ı lan Takipleri

Ş irket'in son 12 ayda açm ış olduğu fı nansal durumu veya karl ı l ı g ı üzerinde önemli etkisi olan davas ı
bulunmamaktad ı r.

Aşağı da tabloda verilen söz konusu davalar ı n aç ı lma tarihi geçmi ş y ı llara dayanmaktad ı r. Halen
devam eden bu dava ve takiplerin son durumlar ı tabloda belirtilmi ştir.

İ hraçç ı mn Taraf Oldu ğu Davalar Ve Takipler

İ hraçç ı Tarafı ndan Aç ı lm ış Davalar ve Yap ı lan Takipler

Davac ı
Taraf

Daval ı
Taraf

Mahkeme
Dosya No Y ı l

Konusu
Risk Tutar ı

(TL)
Gelinen Aşama

21.05.2009 tarihliİ st. 3. Sulh
Şeker Huk.Mah.Dosy 4.9,5£L,,-,- TL'

Ruhi Akyol
:-

4.050 TL
Yat ı r ı m a No:2008 / hintahsrfl

duruşmada itiraz ı n iptaline
ve takibin devam ı na karar
verilmi ştir. Alacag ı m ı z ı n

1129 E. tahsili bak ı m ı ndan icra takip
•
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islemlerine devam
edilmektedir.

02.06.2010 tarihli
durusmada davamizm

kabulü ile 29.598 TL asil
alacak ve 54.365 TL faiz

olmak üzere toplam 83.963
TL alacagimizin davalidan

Istanbul 2. almmasma, asil alacaga dava
tarihinden itibaren avans

faizi isletilmesine karar
verildi. 205.244,29 IL

üzerinden takibe geçilen
dosya, haciz islemlerinden

sonug almamamasi
nedeniyle aciz vesikasma

baglanarak infaz edilecektir
14.03.2013 tarihli celsede

davamn kabulu ile itirazin
iptaline karar verilmi, karar

temyiz incelemesinden
gegerek onanmistir.Onur

&Alec aleyhine Istanbul 31
icra Mud&Riga nezdinde

127.938,05 TL bedelli icra
takibine giriilmi, maasmin

1 haczedilmistir
08.11.2016 tarihli

durusmada dosyanm
bilirkisiden döntistinün

beklenmesine karar
verilerek, durusma

27/12/2016 tarihine
birakihnistir.

15.12.2015 tarihinde son
kapak hesabi olan 3.032.167

TL'nin tahsili bakimindan
borcluya muhtira

gönderilmistir. Borçlunun
mal verligi arasurmasi

devam etmektedir.

Damstay tarafindan onanan
yerel mahkeme kararma

kart, karar düzeltme yoluna
basvurulmustur. Dosya

Damstay incelemesindedir

$eker ATM Dosya 29.598- TL'
Yaurim No:2000 /1409 nin tahsili

Zeki 205.244 TL

$eker Onur Istanbul 13. Zarar 127.938,05 TI.
Yatirim ATMDosya tazmini

No:2007 / 321 davastdir.
E.

$eker Sernur

Berk ihsan

Berfe
Coskun

Yatirim Co
Fazlaya dair

skun,
Istanbul 11. haklar sakh
ATMDosya kalmak

No:2012 / 370 kaythyla
Basak

E. 200.000

Coskun, 200.000 TL

TL'nin tahsili

Seker
Yatinm

Istanbul 23.
IcraDosya
No:2012 /

10313

2.785.525,05
Arzu Alpsu TL'nin 3.032.167 TI.

tahsili

Seker Davall
Istanbul 4.

Yatirim Mecidiyek tarafin
Vergi

öy Vergi 26.04.201 I
MahkemesiDos

Dairesi tarihli
ya No:2011 /

MüdürlUiO islcmitain
1173 E. -

iptali
- •

TOPLAN1 3.569.399 IL
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thraeei Aleyhine Aci1mi Davalar ye YamIan Takipleri

Son 12 ayda Sirket aleyhine açflmis finansal durumu veya karldigi üzerinde önemli etkisi olmus bir
dava bulunmamaktadir.

Bununla birlikte son 12 ayda, Sirkeeten aynlan 3 personel tarafindan ise jade davasi açilmisur, i§
Mahkemesi tarafmdan "On Inceleme Tensip Tutanagt" iletilmistir. Bu davalann finansal durumu
veya karliligt tizerinde önemli etkisi olmayacakttr.

Asagida tabloda verilen söz konusu davalann açilma tarihi gecmi yillara dayanmaktadir. Halen
devam eden bu dava ve takiplerin son durumlan tabloda belirtilmistir

ihraesi Aleyhine Aeilmi§ Davalar ye Yamlan Takipleri 

Davao Davali Mahkeme Risk Tutan
Taraf Taraf Dosva No Vii Konusu (TL) Gelinen Asama

Seda Seker Istanbul 24. 6400 LOT
Ozdogan Yannm ATMDosya DOHAL hisse

No:2011/ 8 E. senedi ladesi
veya 172.800
TL'nin tahsili

123.200 TL 07.06.2016 tarihli
durusmada bozma karanna
uyulmasina karar verilmi§ ve
bu çerçevede Davaci'mn
esas davasmin kismen
kabultine ye 5.946,52 TL'nin
Davalfdan ahnarak
Davadya verilmesine, fazla
istemin reddine, ayrn sekilde
birlesen davadaki davasnn
tamamen reddine karar
verilmistir.

11.10.2016 tarihli
durusmada, bilirkisi
raporuna iliskin beyanda
bulunmak tizere taraflara
sure verilmis olup, durusma

Mehmet Seker Istanbul 32. 6400 LOT I 137.494 TL
bzdogan Yannm ATMDosya DOHOL ve

No: 2011/13 E. 3100 LOT
PETKiM
Hisse
Senedinin
aynen teslimi
ile 130.000

26.01.2017 tarihine
ertelenmistir.

TL'nin tahsili

Rigen $eker Istanbul 23 Hisse Senedi 246.400 TL 10.05.2016 tarihli
Ozdogan Yatirim ATMDosya

No:2011/68 E.
gel irleri ile
birlikte iadesi

durusmada, Yargitay bozma
ilamina uyulmasma, bozma
karan çerçevesinde
inceleme yapilmast
hususunda ek rapor
ahnmasina, rapor ibraz
edildiginde taraflara
tebligine ye dosyanm
incelemeye ahnmasma karar
veri lmistir.
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Sibel Seker Ankara 18. 1§ Kidem, ihbar 44.415 TL Yerel Mahkeme, Yargitay
Stirek Yatinm MahkemesiDos ye köttiniyet bozma ilami dogrultusunda

ya No:2012/45 tazminati davayi reddetmis, Davaci
E. alacagi tarafmdan temyiz edilen

karar, Yargitay 22. HD
tarafindan onanarak
kesinlesmistir.

Ali Newt $eker Kayseri 4 Davaci 65.415 TL Davaci tarafindan mahrum
Katircioglu Yatinm ATMDosya tarafindan kalinan kar miktan tutannda

No:2013/125 E. mahrum tazminat talepli olarak açilan
kalinan kar dava biIirkii asamasindadir.
miktan
tutannda
tazminat
talepli olarak
acilan dava
bilirkisi
asamasindadir

Aynur $eker Istanbul 18. 1§ Kidem, ihbar, 29.557 TL Bilirkisi raporu 29.09.2016
Tamer Yatinm Mahkemesi Yillik Ocretli tarihli celsede taraflara

Dosya izin ye Fazla teblig edilmis olup, yasal
No:2015/307 Mesai Alacagi stireci içerisinde rapora

cevap sunulacaktir.
Durusma, 09.02.2017
tarihine ertelenmistir.

Pclin Seker Istanbul 28. Is Tespit (Ise Mahkeme, On inceleme
Senttirk Van= Mahkemesi lade istemli) Tensip Tutanagi

göndermi stir.

Ali $afak $eker Istanbul 8. Is Tespit (Ise Mahkeme, On Inceleme
Alkan Yatinm Mahkemesi lade istemli) Tensip Tutanagi

göndermistir. Durusma
27.12.2016 tarihinde
yapilacaktir.

Dilek Seker Istanbul 3. Is Tespit (Ise Mahkeme, On inceleme
Kurban Yatinm Mahkemesi lade istemli) Tensip Tutanagi

gondermistir. Durusma
28.03.2017 tarihinde
yapilacaktir.

TOPLAM 646.481 TL 

Aynca, $irket'in bilgisi dahilinde finansal durumu veya karliiigi tizerinde önemli etkisi olacak hentiz
acilmamis ancak acilmasi tingörtilen dava ve/veya davalar bulunmamaktadir.

$eker Yatirim'in bagli oldugu grubun spa...1-2...ay.4a
bilgiler ise asagidaki tabloda verilmisti?.. -
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lehine ye alehine açilmis davalara iliskin özet
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Grup Ş irketleri Taraf ı ndan Son 12 Ayda Aç ı lm ış Davalar Hakk ı nda Özet Bilgi

Toplam
dava Risk Tutar ı

Ş irket Adeti (TL) Davan ı n Konular ı

Şekerbank T.A. Ş . 546 53.383.535
Vergi davalar ı ve Tüketici hakem

heyeti karar ı itiraz davalar ı .

Şeker Finansal Kiralama A. Ş . 24 11.256.016 Takip davalar ı

Şeker Finansal Kiralama A. Ş . 1 100.625 Idari para cezas ı na itiraz davas ı
Muhtelif Icra Takibi- Şözleşmeye

Şeker Faktoring A. Ş . 20 24.774.092 Dayal ı Alacak Takibi —Kambiyo
Takibi davalar ı

Şeker Portföy Yönetimi A. Ş .

l'oplam 591 89.514.268

Grup Ş irketleri Aleyhine Son 12 Ayda Aç ı lm ış Davalar Hakk ı nda Özet Bilgi

Toplam
dava Risk Tutar ı

Ş irket Adeti (TL) Davan ı n Konular ı

Şekerbank T.A. Ş . 433 5.056.002
Tüketici hakem heyeti karar ı itiraz
davaları olup, devam etmektedir

Şeker Finansal Kiralama A. Ş . 1 1.000 Kdv iade talebiyle aç ı lan dava

Şeker Faktoring A. Ş . 20 3.112.118
Muhtelif menfit tespit, i şçilik

alacak, isdirdat davalar ı
Şeker Portföy Yönetimi A. Ş .

Toplam 454 8.169.120

Grup Ş irketlerinin son 12 ayda lehine ve alehine aç ı lm ış davalar ı n Şeker Yat ı rı m' ı n finansal durumu
veya karl ı l ı g ı üzerinde etkisi bulunmamaktad ı r.

13.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraçç ı n ı n ve/veya grubun finansal
durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değ i ş iklikler (üretim, sat ış ,
stoklar, sipari ş ler, maliyet ve sat ış fiyatlar ı hakk ı ndaki geliş meleri de içermelidir):

Yoktur

14. DI ĞER BILGILER

14.1. Sermaye hakk ı nda bilgiler

Ödenmi ş Sermaye : 30.000.000 TL

er:

14.2. Kay ı tl ı sermaye tavan ı :

Ş irket kay ı tl ı sermaye tavan ı sisteminet.abi"'Zreğlicti_rs

14.3. Esas sözleş me ve iç yönergeyiliscl:âıllbilıAil
---)
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Seker Yattrim'in tek bir metin haline getirilmi§ esas sözle§mesi ye ic yönergesi $irket'in
www.sekeryatirim.com.tr adresindeki internet sitesinde yer alan "Bilgi Toplumu Hizmetleri" ba§ligt
altinda yeralmaktadir.

14.4. Esas sözlesmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihrammn amaç ye
faaliyetleri:

Sirket Esas Sözle§mesVnin 3. maddesine gore; §irketin amact, Sermaye Piyasast Kanunu ye ilgili
mevzuat hilkamlerine uygun olarak sermaye piyasast faaliyetlerinde bulunmakttr.

Sermaye piyasast araclannin kendi nam ye hesabma, ba§kast nam ye hesabina, kendi namma ba§kast
hesabina alim satimint yapmak, Kurul kaydina alinacak sermaye piyasast araclannin ihrac veya halka
arz yoluyla satimma aractlik, daha once ihrac edilmi§ olan sermaye piyasast araclannin alim satimma
aractlik, Sermaye Piyasast Kurulu tarafindan duzenleme yapilmast halinde menkul loymetlerin geri
altm veya satt§ taahhadii ile alim satimi, yattrim dant§manligt, portfoy yöneticiligi, kredili menkul
ktymet, actga satt§ ye menkul ktymetlerin ödtinc alinmast ye verilmesi, ttirev araglann alim satimma
aracilik faaliyetlerinde bulunmak, menkul ktymetler borsalanna üye olarak borsa i§lemlerinde
bulunmak, sermaye piyasast mevzuatmda tammlanan saklama hizmetlerinde bulunmak, yatinm
fonlan kurmak ve yonetmek, Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasast Kanunu ve iigili mevzuat
hiikümlerine gore Yonetim Kurulu yetkisi ile sermaye piyasast araclannt ihrac etmek, sermaye
piyasast mevzuatina aykin olmamak kaydtyla gerekli görtilecek §irketlere i§tirak etmek; $irket'in
ba§hca faaliyet konulannt olu§turmaktathr. Sirket, bu faaliyetler diinda, sermaye piyasast
mevzuatinda aract kurulu§ faaliyetleri arasinda sayilan ye sayilacak olan diger her turlU i§lemi
yapabilir.

14.5. Sermayeyi temsil eden paylarm herhangi bir borsada islem giiriip görmedigi hakkmda
bilgi:

Sermayeyi temsil eden paylar herhangi bir borsada i§lem gormemektedir.

15. ONEMLI SOZLESMELER

Sermaye Piyasast Kanunu ye dazenlemelerine uygun olarak $ekerbank'm sermaye piyasast
araclanna ili§kin ahm ye sattm emirlerini (kaldirach i§lemler haric) Seker Yatinm'a iletmesi ye
gercekle§en emirlerin tasfiyesine araellik etmesine ili§kin olarak $eker Yaw-1m ile Sekerbank
arasinda 21.09.2015 tarihinde "Emir iletimine Aractlik Sozle§mesi - i mzalanrmyr.

16. UZMAN RAPORLARI YE CceNCCI KISILERDEN ALINAN BILGILER

Ihraçct bilgi doktimaninda sektör hakkinda yer alan bilgiler Borsa Istanbul A.S. ye Ttirkiye Sermaye
Piyasalan Birligi tarafindan yayinlanan sektor verileri kullarnlarak hazirlanmlyr. $eker Yatinm,
bildigi veya iigili ticuncii §ahislann yayinladigt bilgilerden kanaat getirebildigi kadanyla, actklanan
bilgileri yanh§ veya yantltict hale getirecek herhangi bir eksikligin bulunmadigint beyan eder. Seker
Yattrim aynca JCR Eurasia rating tarafindan derecelendirme notlannt aynen aldigint kabul eder.
ücOncü ki§ilere a§agidaki internet adreslerinden

• Borsa Istanbul A.S.: www.borsaistanbul.com
• Tiirkiye Sermaye Piyasalan Birligi: http://www.tspakb.org.tr/
• JCR Eurasia Rating tarafmdan haztrlanan Seker Yattrim Menkul Degerler A.$.'nin

Rating Raporu: (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/574229)
• $eker Yattrim menkul Degerler A.$. 30 Haziran 2016 Ara Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolar ye Bagimskz , Denetim Raporu
(nttps://www.Rap.org .tritrtotiotrin

• Seker Yatinm Menkul Degerler A
Finansal Tablolar ye Bagimsti:De
(httos://www.kaD.oreAr/triBildirirt

Arahk 2015 Yil Sonu Hesap Dönemine Ait

1
f

AT MI . " r: ' 1 , ry-.
7
:e-_ Frt

.

._. c . A.0Y.

 
A(

CP:. 
tfnIn ' 1 n-• ...: 

I
ty A Sick K:4-5

sf4Ite
pe / ''t 1ANBUL

.. I 

Tel: 0212 33 33 ( bx)

.1.
j
 r...v.....i

Ticaret Si No: 3512 0-0
::ti Kururni- . .D. 80 008 4385

http://www.sekeryatirim.com.tr
http://www.borsaistanbul.com
http://www.tspakb.org.tr/


-
ef%

•-'`

ts, (14%.*:\

e

n • -
" 

f

'3 0 OWL21217 / ...
YATI""4 N ' r''‘<i rAtit.:£41.'..r:`, A.S.

ilk(4er.E4 rvliiri 	PI
re Cm.J. No' ;st, .ty. . lok K:4-5
Es,..cliepe / / I. .' L
• Tel . 0212 3, „.: pbxt

Ticaret Sicil r 3.59210-0
azici KururnlA r V.D. 801 008 385

• $eker Yaw-1m Menkul Degerler A.$. 31 Arahk 2014 Yil Sonu Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolar ve Bagimsiz Denetim Raporu
(https://www.kap.ort2..tr/tr/Bi1dirim/415918)

$irketin 31.12.2014 ve 31.12.2015 ile 30.06.2016 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolan ye
bun lara iliskin bagimstz denetim raporlan www.sekervatirim.com.tr internet adresinde de incelemeye
acik tutulmaktadir.

17. iNCELEMEYE AcIK BELGELER
Asagidaki belgeler, Bayökdere Caddesi Metrocity Is Mcrkezi A Blok No: 171 Kat:4-5 Esentepe / Sisli
/ Istanbul adresindeki ihraccmin merkezi ye basvuru yerleri ile ihraccinin internet sitesi
(www.sekeryatirim.com ) ile Kamuyu Aydinlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin
incelemesine acik tutulmaktadir

1) Ihracci bilgi dokinnamnda yer alan bilgilerin dayanagini olusturan her törlti rapor ya da beige
ile görtisler (faaliyet ve bagimstz denetim raporlan ile yetkili kuruluslarca hazirlanan raporlar, esas
sözlesme, vb.)

2) Ihraceinin ihracci bilgi doldimaninda yer almsi gcreken tinansal tablolan

18.EKLER
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Seçilmi ş Finansal Durum Tablosu Kalemleri

Hesap Kalenı leri (TL) 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2016

Dönen Varl ı klar 164.985.743 87.027.484 110.898.130
Finansal Yat ı rımlar 107.828.750 19.411.505 42.498.768

Duran Varl ı klar 23.876.710 25.498.554 25.346.730

Toplam Varl ı klar 188.862.453 112.526.038 136.244.860
K ı sa Vadeli Yükümlülükler 147.513.380 71.485.626 92.609.309

Ticari Borçlar 111.662.274 42.799.295 52.410.757

Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.722.021 1.892.095 1.752.423

Özkaynaklar 39.627.052 39.148.317 41.883.129

Sermaye 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Geçmiş Yı llar Karlan 4.955.515 6.964.412 6.565.617
Net Dönem Karı/Zararı 2.099.220 - 398.795 2.675.227

Toplam Kaynaklar 188.862.453 112.526.038 136.244.860

Seçilmi ş Gelir Tablosu Kalemleri

Hesap Kalemleri (TL) 31.12.2014 t 31.12.2015 İ 30.09.2015 1 30.09.2016

Has ı lat 17.033.232.144 13.305.923.105 10.506.895.408 6.254.448.913

Sat ış lar ı n Maliyeti (-) 17.008.129.132 13.278.935.656 10.487.274.338 6.229.911.797

Brüt Kar 25.103.012 26.987.449 19.621.070 24.537.115
Esas Faaliyet Kar ı 2.706.546 1.539.167 1.499.977 3.232.934
Yat ı rı m Faal. Gelirler (net) 2.068.059 1.176.418 110.634 2.599.023
Finansman Giderleri (-) 2.066.945 2.912.901 2.028.860 2.729.641

Net Dönem Kar ı/Zararı 2.099.220 - 398.795 - 478.307 2.675.227

SERMAYE Pİ YASASI KURULU'NUN 26.01.2017 TARIHLI VE 4f101 SAYILI

KARARI UYARINCA YAPILAN AÇIKLAMADIR

Finansal Duruma Ili ş kin Aç ı klamalar

Şeker Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş . ( Ş irket)' nin 31.12.2014 ve 31.12.2015 ile 30.09.2015

ve 30.09.2016 tarihli finansal tablolar ı ndan seçilen hesap kalemlerine ili şkin tutarlar aşağı daki

tahlolarda karşı laş t ı rmal ı bir biçimde sunulmaktad ı r.

Ş irket' in ilgili dönemlere ili şkin finansal durum tablolarma yönelik yap ı lan incelemede,

31.12.2015 tarihli finansal tablolar ı itibar ı yla dönen varl ı klar ı n ı n bir önceki y ı l sonuna göre

%47,25 oran ında azald ığı ve buna bağ l ı olarak aktif topla ı n ı n ı n ise ayn ı dönemde %40,42 oran ı nda

dü şü ş gösterdi ği dikkat çekmektedir. Söz konusu kayb ı n, aktif tarafı nda büyük bir bölümü al ı m-

sat ı m amaçl ı finansal varl ı klardan olu şan finansal yat ı r ı mlardaki; pasif tarafı nda ise ağı rl ı kl ı
olarak bu yat ı rı mlar ı n finansman ı nda repo i şlemlerinden ve Takasbank Para Piyasas ı 'ndan

sağ lanan fonlar nedeniyle doğan ticari borçlardaki dü şü şten kaynakland ığı tespit edilmi ştir. Öte

yandan, Şirket'in 2016 y ı l ı n ı n birinci,tkinyt-v ,tiçtincü çeyrek dönem sonlar ı itibar ı yla aktif

toplam ı n ı n kademeli bir biçimde yid's'eldiğ i Ve. 3(109.2016 tarihinde 2015 y ı l sonuna k ı yasla

%21,08 oran ı nda art ış kaydetti ğ i gn'iriil ınliştüt: Ancak;. yine de 30.09.2016 tarihindeki bilanço

büyükliiiiniin 31.12.2014 tarilline ,kiy- 4sla %27,86 oran ı nda I ı içiildiiii dikkat cekmektedir. 

,
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Sirkerin ilgili dönemlere iIikin gelir tablolanna yönelik yapilan incelemede ise, 2014 ye

2015 ydlannda brut karhlegi agismdan ciddi bir farklilik bulunmamakla birlikte, hasilat varatan 

faalivetlerinde %21,88 orannula daralma vasanthE s
i r. 2016 vih icerisinde bu daralmamn 

artarak (levant ettii ye 30.09.2016 tarilti ifibarivla hr ncekivihn avm diinemine ktvasla

bu oranin %40,47 olarak gerceklestiO töriiImii1ii r. Bununla birlikte, 2015 yilmda artan genel

yönetim, pazarlama ve finansman gidcrleri ile yatinm faaliyetlerinden elde edilen net gelirlerdeki

dtisiistin de etkisiyle Sirkeein amlan yth zararla kapattegi dikkat çekmektedir.

Finansal Rasyolara I Iiki ii Degerlendirmeler

31.12.2014, 31.12.2015 ve 30.09.2016 tarihleri itibanyla Sirkerin ye aract kurumlar

sektörüntin secilmis finansal karlihk rasyolanna asagtdaki tabloda yer verilmektedir.

Seçilm4 Finansal Rasyolar

Karldik Rasyolart (*)
31.12.2014 I 31.12.2015 I 30.09.2016

Sirket 1 Sektör 1 Sirket 1 Sektor 1 Sirket 1 Sektör

Aktif Karhligi ( %) 1,19 2,55 -0,26 2,84 2,19 2,03

ôzkaynak Karlillgt (%) 5,43 10,63 -1,01 11,29 6,81 8,88

Brut Kar Mad! (%0) 1,47 8,26 2,03 10,82 3,92 12,46

Esas Faaliyet Karhleg' (700) 0,16 1,46 0,12 1,64 0,52 1,30
Net Karlilik (70c) 0,12 1,93 - 0,03 2,34 0,43 2,23

Finansman Gider./Esas Faal. Kan - 0,76 0,56 - 1,89 0,60 - 0,84 1,04
(Yafinm Faal. Gelirler (net) -
Finansman Gider.) / Esas Faal. Kan

0,00 0,611 -1,131 0,76 1 -0,041 1,11

(*) $irket verderi bag tmstz denetim raporlartndan; sektör verderi ise Tierkiye Setmaye Piyasalart Birligi tarcdindan
haztrlanan "Aract Kurundartn Toplu Finansal Verlleri" (www.tspb.org.tritrherdetirnden elde eddmivir.

Tablo incelendiginde, ilgili dönemler itibanyla Sirkerin neredevse tiim karhhk

rasvolarmm sektöre kivasla ciddi iilciide farkhlik arz ettiO ye bu rasvolarm sektiir

ortalamasmm oldukca altmdaki sevivelerde gerceklestiO dikkat cekmektedir. Her ne kadar

diger dönemlere nazaran 30.09.2016 tarihi itibanyla Sirkee in aktif ve özkaynak karhligunn sektör

ortalamasma yakinsadigt görülse de, Sirket briit karlilik ve net karlihk actsindan sektör genelinden

kayda deger bir bigimde aynsmaktadir.

Buna ek olarak, 31.12.2014, 31.12.2015 ve 30.09.2016 tarihleri itibanyla Sirket tarafindan

maruz kalman finansman giderlerinin esas faaliyet karlanna olan °rant %-76, %-189 ye %-84

olarak gergeklesmis olup, sektörde ise bu oranlar pozitif yönde hesaplanmistm i Amlan dönemler

itibarivla Sirkerin maruz ka1dii finansman giderlerinin esas faalivetlerden elde edilen 

karldik lie bir bovutta olamavabilece0; zira finansman giderlerinin esas

faalivet karmdan viiksek bir tutarda gerceklesmesinin. 2015 \ilium zararla kanafilmasmcla 

en önemli etkenlerden biri olahilecegi deaerlendirilmektedir. 

Sektör geneline kiyasla bu orandaki ciddi farkbhgm gerekgesine iliskin Sirkeeten talep

edilen avklamada özetle; portföydeki bprc-faltiii.: -4i, lanndan elde edilen faiz gehrlerinin sektor
,e' .:>, • ' ,

genelinden farkh olarak "finansman ,elirlerz Tetirte
\
 atirun .faaliyetlerindetz gelirler" hesap

ikalemi altinda raporlandigi ifade edgmi i13u-li sususa irkee nin finansal tablo dipnotlanda da
.: ;. i 

k.‘.:' •.- . ''' 1 30 Ocak 2017
v -.:,, 4/.• . ,.:;,

I $irket'in net finansman giderlerinin negatif dCgerd9;olmst Reds yle bu oranlar negatif hesaplanmakta olup, scktör

genelinde ise net finansman geliri elde edildiMridc.n 42_11 px4pi r pozitif sonuç dogurmaktadir.



yer verildigi görtilmös olup, buna gore; miisterilerden ahnan faiz gelirleri "esas faaliyetlerden

dig er gelirler"; banka mevduatlarmdan, tahvil ye bonolardan elde edilen faiz gelirleri ise "yattrun

faaliyetlerinden gelirler" içerisinde raporlanmaktaclir.

Sirket'in finansman giderlerinin esas faaliyet karma olan oramnin sektor genelinden

farkhlasmasnun, sektor genelinde finansman gehrlerinin ieerisinde snuflanchrdan birtaknn

gehrlerin yattrim faaliyetlerinden gelirler hesabmda izlenmesinden kaynaklandrgi iddiasi

eereevesinde, yatirim faallyetlerinden net gehrlerin net linansman giderlerinden

mahsuplanmasi suretiyle esas faallyet karma oranlanmasi sonucunda dahi Sirket'in

faalivetlerinclen elde edilen karm net finansman giderlerini karsdamaya yetmediLi i; tm

oranm sektifor genehnden kayda (leer ölçüde farkhlast p;..i l dikkat eekmektedir. 

Sorme olarak, Sirket'in finansal clurtnnu ye faalivet sonuclarma ye finansal karhick

rasyolarmm aracl kurundar sektörii geneli kàiisindaki durumtma i1ikin tespit 

deerlendirmelerin, yatirnuedarm yatirun kaari vermelerinde göz oniinde

Oak 2C17


