
   

       ‐ 1 ‐

 

 

 



   

       ‐ 2 ‐

 
 
 
 
 
 
 
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI 
 

Değerli Ortaklarımız, 

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak 
2009 yılını yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki 
olumsuz şartlara rağmen başarılı bir 
performansla tamamlamış olmanın 
memnuniyeti içindeyiz. Şirketimiz, 2009 yılında 
faaliyet gösterdiği piyasalardaki pazar payını 
artırmaya devam etmiştir.  

Küresel krizin 2009 yılında dip yaptığı 
yönündeki algılamalar, dünya genelinde krizin 
daha da derinleşeceğine ilişkin korkuların bir 
anda iyimserliğe dönmesini de beraberinde 
getirmiştir. Ancak, ülke ekonomilerinde 
yeniden ortaya çıkan sorunlar ve bu ülkelere 
ilişkin derecelendirme kurumlarının not 
indirimleri ve bazı Avrupa Birliği üye ülkelerinde 
yaşanan borç krizi, küresel krizin henüz 
bitmediği yönündeki sinyaller olarak 
algılanmıştır.  

Ancak, küresel ekonomik kriz sırasında finans 
sektörünün sağlam yapısıyla diğer dünya 
ülkelerinden ayrışan Türkiye, önceki kriz 

dönemlerinden edinilen deneyimlerle, dış 
şoklara karşı ne denli dayanıklı olduğunu da 
ispat etmiştir. Nitekim, kendisinden daha 
büyük veya benzer ülkelerin kredi notunda 
yaşanan indirimlerinin tersine Türkiye’nin kredi 
notu, kredi derecelendirme kuruluşları 
tarafından artırılmıştır. Not artırımlarında ise, 
benzer gelişmekte olan ülkelere göre daha 
sağlam olan finansal yapısı vurgulanan Türkiye, 
krizden de en hızlı çıkacak ülkelerin başında 
sayılmaktadır.  

2010 yılında, dünya ülkelerinin küresel krizle 
mücadele etmeye devam etmesi 
beklenmektedir. Türkiye’nin ise enerjisini 
ekonomik büyüme üzerine yoğunlaştırmasının, 
krizin fırsata çevrilmesi anlamında en doğru 
hedef olacağını düşünüyoruz. 2010 yılına 
yönelik bu beklenti ve temennilerimizin 
ışığında, Şeker Yatırım olarak hedefimiz, 2009 
yılında gerçekleştirdiğimiz performansımızı 
ileriye taşımaktır. 

 

Saygılarımla, 

 

Dr. Hasan Basri Göktan 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI 
 

2008 yılında başlayan ve 2009 yılında da 
devam eden küresel krizin yansıması olarak 
Türkiye ekonomisinde küçülme yaşanmasına 
rağmen Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
müşterilerine, çalışanlarına ve ortaklarına 
verdiği güvenle istikrarlı büyümesini 
sürdürmüştür.    

Küresel kriz nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 
İMKB’nin işlem hacminde %28 bir daralma 
yaşanmıştır. Yaşanan kriz karşısında 
hükümetlerin piyasaları destekleyici paketler 
açıklamaları ve merkez bankalarının faizleri 
hızla indirmeleri sonrası oluşan likidite 
fazlasının hisse senedi piyasalarına yönelmesi, 
piyasalarda olumlu bir hava yakalanmasına 
neden olmuştur. Özellikle benzerleri önemli 
sorun yaşarken Türk bankacılık sektörünün 
sağlam yapısı, İMKB’nin öne çıkmasına neden 
olurken işlem hacminde 2009 yılında 2008’e 
göre %45’lik bir artış yaşanmıştır. Aynı 
dönemde, kurumsallığını ve yaygın acenta 
ağını kullanarak krizi bir fırsata dönüştüren 
Şeker Yatırım işlem hacmini %164 artırıken, 
pazar payını ise 2008 yılındaki %0.79 
seviyesinden 2009’da %1.44 seviyesine 
yükseltmeyi başarmıştır. 

Hizmet yelpazesini ve ürün çeşitliğini artırmayı 
temel strateji olarak belirleyen Şeker Yatırım 

yabancı yatırımcıların piyasadaki ağırlığını göz 
önünde bulundurarak, 2009 yılında Uluslararası 
Sermaye Piyasaları Bölümü’nü (ICM) 
oluşturmuş ve çok kısa sürede yabancı 
kurumsal ve bireysel yatırımcılara aracılık 
hizmeti verir duruma gelmiştir. Buna paralel 
olarak Araştırma Bölümü yeniden yapılandırılıp, 
yabancı yatırımcılara yönelik İngilizce rapor 
üretilmesine hız vermiştir. Kurumsal yatırımcı 
profilinin gelişme trendi artarak sürdüğünden, 
profesyonel portföy yönetiminin ve yatırım 
fonlarının ilerleyen dönemlerde sermaye 
piyasası pazarında paylarını artıracakları 
öngörüsüyle, bu konuyla ilgili pazarlama 
faaliyetlerine ağırlık verirken çeşitliliği artırıcı 
çalışmalara da devam etmiştir. Bu doğrultuda 
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Altın 
Fon  yatırımcılarımızın hizmetine sunulmuştur. 

Türkiye ekonomisinin karşı karşıya kaldığı bir 
çok kriz ortamından başarıyla çıkmasını bilen 
kurumumuz, geçmişten gelen tecrübesi, 
kurumsallığı, çalışkan personeli ve 
müşterilerine sunduğu hizmet kalitesi ile 2010 
yılında da, 2009 yılında gerçekleştirdiği olumlu 
performansı ileri taşıyarak yoluna emin 
adımlarla devam edecektir. 

 

Saygılarımla, 

Osman Göktan 

Genel Müdür 

 

 

 

 



ŞİRKET YÖNETİMİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN    
Dr. Hasan Basri GÖKTAN    
Şekerbank T.A.Ş.Yönetim Kurul Başkanı 
Mühendislik ve İktisat öğrenimi gördü. Yüksek 
Lisans ve İktisat Doktorası yaptı. Meslek 
yaşamına 1973 yılında T.Şeker Fabrikalarında 
başladı.1983-1988 yılları arasında Panko Birlik 
Yönetimi Kurulu Başkanlığı yaptı. 1988-1993 
yılları arasında Panko birlik Genel Müdürlüğü, 
Şeker bank ve Konya Şeker Fabrikası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü.Ve 
bu süreçte Türkiye Şeker sektöründe bir ilk olarak 
Konya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesini 
başarıyla gerçekleştirdi. 1993 yılında Şeker bank 
Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte bir süre Yüksel 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.2002-
2006 yıllarında Şeker bank Genel Müdürlüğünün 
yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 2008 
yılında Şeker bank Genel Müdürlüğü görevini 
devretmiş olup Yönetim Kurulu Başkanlığı devam 
etmektedir. 1997 yılından buyana Şeker Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevi devam etmektedir. 
BAŞKAN YRD.   Meriç ULUŞAHİN       
Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür 
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 
mezun olduktan sonra çeşitli özel bankalarda 
görev yaptı.Şekerbank ta ki görevine 2002 yılında 
Fon Yönetim Müdürlüğünde Koordinatör olarak 
başladı.Ve 2003-2008 yılları arasında Genel 
Müdür Yardımcısı olarak sürdürdüğü görevine  
2008 yılından itibaren Genel Müdür olarak devam 
etmektedir. Aynı zamanda 2004 yılından itibaren 
Şirketimiz Yönetim Kurulunda görev almaktadır. 
ÜYE    Ramazan KARADEMİR 
Şekerbank T.A.Ş. Genel Mdr. Yrd. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Şekerbank ta 
ki görevine 1999 yılında Müfettiş Yardımcısı 
olarak başlayan Karademir,  
Banka’nın çeşitli Şube ve birimlerinde görev aldı. 
Nisan 2006 dan itibaren Şekerbank T.A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.Nisan 
2005 tarihinden itibaren Şeker Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu üyesidir. 
ÜYE   Mesut ÖZDİNÇ (*) 
Şekerbank T.A.Ş. Genel Mdr. Yrd. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat 
Bölümünden mezun olmuştur.Çeşitli yatırım ve 
Menkul Değerler şirketlerinde yönetici olarak 
görev aldı.Nisan 2006 dan itibaren Şekerbank 
T.A.Ş de Mali Kontrol’den sorumlu Genel Müdür 

Yardımısı olarak görev yapmaktadır.Şeker Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş de farklı dönemlerde 
Denetim ve Yönetim Kurulunda görev yapan 
Özdinç,Mart 2008 döneminden itibaren 
şirketmizde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 
ÜYE  Osman GÖKTAN         Şekeryatırım 
Menk. Değ .A.Ş. Genel Md. 
İktisat öğrenimi ve İşletme masterı olan Osman 
Göktan,1989-1997 yılları arasında Şekerbank 
T.A.Ş de yönetici olarak görev yaptı. 1997 yılından 
itibaren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğini 
sürdürmektedir. 
ÜYE    Ramazan ÖZNACAR        Şekeryatırım 
Menk. Değ. A.Ş. Genel Md. Yrd. 
Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun 
oldu.Para ve Sermaye Piyasaları üzerine masterı 
bulunan Öznacar, 1988-1990 yılları arasında özel 
bir bankanın Menkul Değerler Müdürlüğü’nde, 
1991-1997 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş. 
Menkul Değerler Müdürlüğün’de çeşitli görevlerde 
bulunmuştur.1997 yılından itibaren Şirketimizde 
Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeliği 
görevini sürdürmektedir.  
 
DENETİM KURULU 
Üye Hasan Ali Şen    
Şekerbank T.A.Ş.Teftiş Krl.Bşk.Yrd.  
Üye Lütfiye Acar     
Şekerbank T.A.Ş.Y.K.Özel Kalem Md.    
 
*31/03/2009 tarihinde yapılan  Olağan Genel 
Kurul toplantısında mevcut Yönetim Kurulu üyeleri    
ve Denetim Kurulu üyelerinde değişiklit olmamıştır                   
 
* Mesut Özdinç 31/05/2009 tarihi itibari ile 
Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. 
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Genel Müdürlük 

 
Genel Müdür     : Osman GÖKTAN (01/1997-) 

Genel Müdür Yardımcısı   : Ramazan ÖZNACAR (01/1997-) 

Genel Müdür Yardımcısı   : Nazmi SARIKAYA (01/2004-) 

Mali Ve Đdari Đşler Grup Başkanı  : Mehtap ÖNAY (01/1997-) 

Hazine Grup Başkanı    : A.Necati SĐMER (03/2000-) 

Uluslararası Ser. Piy. Grup Başkanı : K.Hakan KARACĐGAN (11/2004-) 

Đç Denetim Müdürü   : Hasan AYDIN  (11/1999-) 

Mali ve Đdari Đşler Müdürü  : Funda KULU (06/1997-) 

Sabit Getirili Menk.Kıym. Müdürü  : Mustafa BAYRAM (06/1998-) 

Yatırım Fonları Müdürü    : Ahmet NURDOGAN (09/1997-) 

Operasyon Müdürü   : Banu YARGILI (11/1997-) 

Kurumsal Finans ve Araştırma Müdürü : Kadir TEZELLER (01/2005-) 

Hisse Senetleri Đşlemler Müdürü  : Yalçın KARAPINAR (06/2007-) 

Acenta Koordinasyon Müdürü  : Ali ÖCAL (09/1997-) 

Portföy Yönetim Müdürü  : M.Bülent ÜLKE (05/2008-) 

Pazarlama Müdürü   : Özlem SEZEN (02/2009-) 

Bilgi Đşlem Müdürü   : Cemal ELTER (07/2000-) 
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SERMAYE YAPISI ve İŞTİRAKLER 

 

  Sermaye Yapısı 

 

Ortak      Hisse Payı  Hisse Tutarı 

  Şekerbank T.A.Ş  99,03997  14.855.995,- 

  Dr.Hasan Basri Göktan   0,48000        72.000,-  

  Kamil Özdemir                          0,48000                            72,000,- 

   Diğer     0,00003      5,- 

Toplam           100    15.000.000,- 

 

 

 

İştirakler 

 

İştirak                             Sermayesi              İştirak Payı                İştirak Tutarı       

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.       45.000.000               % 3,85                     1.731.690,- 
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ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

01/01/2009   -  31/12/2009 

 
 
 

 
1997 yılında faaliyetine başlayan Şeker Yatırım, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun İMKB ve VOB için 
verdiği tüm yetki belgelerine sahiptir. Genel 
Müdürlük Merkezi İstanbul’da bulunan Şeker 
Yatırım’ın, biri Ankara ve diğeri İzmir’de olmak 
üzere iki şubesi bulunmaktadır.   
                        

         Buna  ilaveten  Şekerbank  T.A.Ş. ile  tesis  
edilmiş  bulunan acentelik  sözleşmesi ile 
Şekerbank’ın bütün şubeleri Şeker Yatırım’ın  
acentesi  statüsüne sahip olup; bu şubelerin 
64’ünde mevcut olan borsa seans salonları ile 
yatırımcılara hizmet sunulmaktadır. 

 
15  milyon TL  ödenmiş  sermayesi  bulunan  
Şeker  Yatırım, 2009 yılında kuruluş işlemleri 
tamamlanan Şeker Yatırım B tipi Altın Fon da 
dahil olmak üzere üçü  Şekerbank’ın  iki 
kendisinin  toplam beş  adet  yatırım  fonunu  
yönetmektedir.  

Şirketimiz VOB’un ilk üyelerinden olup, 2007 ve 
2008 yılında Banka’nın bölge müdürlükleri 
nezdinde organize edilen toplantılarda verilen 
VOB tanıtıcı eğitimlerin sonucunda Şeker 
Yatırım’ın 2009 yılında VOB işlem hacminde bir 
önceki yıla göre %111,18 artış gerçekleştiği 
gözlemlenmiştir. 

Yatırım fonları 2009 yılında kurulan B TİPİ 
ALTIN FON dahil olmak üzere toplam 
portföy büyüklüğünde bir önceki yıla göre 
%8.1 artış sağlanırken; hisse senedi 
işlemlerinde İMKB Pazar payımız 2008 
yılındaki %0,79 seviyesinden 2009 yıl 
sonunda %1,44 seviyesine yükselmiştir. 
Şeker Yatırım’ın Sabit Getirili Menkul 
Kıymetler Pazarın’da toplam işlem hacmi 
geçen yılın aynı dönemine göre %4.5 artış 
gösterirken Pazar Payımız %3.1 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Yabancı yatırımcıların piyasadaki ağırlığını 
göz önünde bulundurularak, 2009 yılında 
Uluslararası Sermaye Piyasaları Bölümü 
(ICM) oluşturmuş ve çok kısa sürede yabancı 
kurumsal ve bireysel yatırımcılara aracılık 
hizmeti verir duruma gelinmiştir. 

Şeker Yatırım’ın Araştırma Bölümü 
tarafından Para ve Sermaye piyasalarına 
ilişkin Türkçe ve İngilizce olarak üretilen 
Aylık Bülten, bir ekonomi dergisinin eki 
olarak yayınlanmaya devam etmiştir. 
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2009’a Bakış 

2008 son çeyreğinde başlayan ve de 2009 yılında 
derinleşen yazılı basında “Büyük Resesyon” olarak 
adlandırılan krizi diğerlerinden farklı kılan global iktisadi 
faaliyetlerinde İkinci Dünya Savaşından beri en sert ve 
ciddi düşüş kaydetmesidir. Bunda, gelişmiş 
ekonomilerdeki özellikle ABD’de, toplam talepteki çöküş 
ve finansal piyasalardaki arıza sebebiyet verdi. Bu 
gelişmenin ışığında risk priminin tekrar fiyatlanması 
diğer ülkelerdeki varlıkların da aşağı yönlü 
fiyatlanmasını tetikledi. Karmaşık ve yüksek hacimli 
türev ürünlerinin de dahil olmasıyla bankacılık sektörü, 
klasik krizlerinden farklı boyutta ve şiddette kriz yaşadı. 
Eylül 2008’de ABD’nin sayılı yatırım bankalarında 
Lehman Brothers’in iflasını ilan etmesi halihazırdaki 
sorunlara ekonomi birimler arasında güvensizliği de 
ekleyince likidite sıkışıklığı otoritelerin acil önlem 
almalarına önayak oldu.  2008 yılının son çeyreğinden 
itibaren G-20 zirvelerinde alınan kararlar çerçevesinde, 
eşgüdüm içerisinde likiditeyi arttırma ve finansal 
kuruluşları destekleme operasyonları, kapsamlı mali 
teşvik paketleri ile devam etti. Mali teşvik paketleri 
daralan toplam talebi desteklemeyi amaçlarken para 
politika araçlarıyla otoriteler finansal piyasaların sağlıklı 
işlemelerini sağladı. Geleneksel para politika gevşeme 
aracı faiz indirimleri etkin olmayınca geleneksel 
olmayan araçlar uygulamaya sokuldu. Sonuç itibarıyla 
eşgüdümlü ve yüksek düzeydeki mali ve para 
politikaların desteğiyle en kötüsünü geride bırakan 
dünya ekonomisi 2009 yılının ikinci yarısından itibaren 
toparlanma emareleri göstermektedir..  

Gelişmekte olan ekonomiler ise gelişmiş dünyada patlak 
veren krizden kredi, ticaret ve portföy kanalıyla 
etkilenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye geçmiş 
deneyimlerden farklı olarak kendi likidite ve ödemeler 
dengesi krizi yaşamadan normal bir ekonomi daralma 
yaşıyor. Türkiye tarihinde ilk kez iç talepteki çöküş 
sonrasında iktisadi faaliyetlerinde gerileme yaşıyor. 

4Ç08’da resmi olarak resesyona giren Türk 
ekonomisi 1Ç09’da %14.7 GSYİH daralmasıyla dip 
yaparken kısmi mali ve vergi indirim desteğiyle 
ekonomideki gerileme hız kaybetti. Yılın son 
çeyreğinde ekonominin resesyondan çıkması 
beklenirken 2009 yılının tamamında yaklaşık 
%6’lık daralma bekliyoruz. Öte yandan iç taleptaki 
çöküş, emtia fiyatlarındaki ciddi gerileme ve 
görece güçlü reel kurun desteğiyle enflasyonda 
ciddi düşüş yaşandı. Yıllık TÜFE %6.5’e gerilerken 
resmi hedef olan %7.5’in altında kaldı. Bu 
gelişmeler ışığında ve Türkiye’nin risk primindeki 
değerlemeyle Merkez Bankası politika faizlerini 
1.025 puan düşürerek %6.5’e indirdi. Bunun 
yanında cari işlemler açığının da dişe dokunur 
daralma kaydedildi. Cari işlemler açığı 2008 yılında 
41mlr$’la rekor düzeye ulaşırken 2009 yılında 
13mlr$’a geriledi. Bu gerilemede emtia fiyatlarında 
düşüş ve daralan ekonomi etkili oldu. 

Diğer taraftan reel ekonomi birimleri yaralarını 
sarılmaya çalışılırken global ekonomilerde faizlerin 
tarihi düşük düzeylerde seyretmesi ve de likidite 
bolluğu yatırımcıların risk iştihanı artırdı. Gevşek 
para politikaları hisse senedi piyasalarında ciddi 
değer artışına yol açtı. Türkiye’de ise 
tahminlerden daha sert yaşanan faiz indirimleri ve 
Türkiye’nin risk primindeki düşüş Türkiye 
varlıklarının değerini yükseltti. IMKB-100 endeksi 
2009 yılında %97 değer kazanarak yılı 50,000’in 
üzerinde kapattı. 2010 yılında ise mali ve para 
politika araçlarının geriye çekilmesi beklentileri, 
bunun zamanlaması ve hızı ekonominin seyri 
konusunda gündemdeki yerini koruyacaktır. 2009 
yılında kaygılar ekonomi büyüme üzerine 
yoğunlaşırken 2010’un ise enflasyon kaygılarının 
öne çıkacağı bir yıl olacağını düşünüyoruz.
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FAALİYETLERİMİZ 

Sabit Getirili Menkul Kıymet Piyasası Faaliyetleri 

İMKB’nin açıkladığı verilere göre 2009 yılı 
itibariyle Bankalar, yaklaşık 1.102 trilyon TL’lik 
iç borçlanma senedi (DİBS) kesin alım-satım 
ve 4.57 trilyon TL üzerinde repo-ters repo 
işlem hacmi gerçekleştirirken, Aracı Kurumlar 

ise 136.1 milyar TL DİBS kesin alım-satım işlem 
hacmi ve 1.05 trilyon TL repo-ters repo işlem 
hacmi gerçekleştirmiştir. Merkez Bankası’nın 
DİBS repo-ters repo işlem hacmi ise 769.3 
milyar TL düzeyinde olmuştur. 

Aracı Kurum ve Bankaların SGMK İşlem Hacmi ( 2009) 

Milyon TL 
Kesin Alım Satım 

Hacim Pay 

Repo-
TersRepo 

Hacim Pay 

Bankalar 1,102,190 89.00% 4,573,638 71.60%

Merkez Bankası -  769,287 12.00%

Aracı Kurumlar 136,123 11.00% 1,045,009 16.40%

Toplam 1,238,313  6,387,934  
 

Banka ve Aracı Kurumların toplam SGMK 
işlem hacmi 2009 itibariyle yaklaşık 7.63 
trilyon TL seviyesinde gerçekleşirken, geçen 
yıla göre %4,8 artış göstermiştir. Aracı 
Kurumların SGMK işlem hacmi ise 2009 
itibariyle yaklaşık 1.18 trilyon TL seviyesinde 

gerçekleşirken, geçen yıla göre %3,6 düşüş 
göstermiştir. Aynı dönemler içerisinde Şeker 
Yatırım’ın toplam SGMK işlem hacmi ise %4.5 
artarak 36.29 milyar TL seviyesine 
yükselmiştir. 

Aracı Kurum ve Bankaların Toplam SGMK İşlem Hacimleri 

Milyon TL 2008 2009 Değişim 

Kesin Alım Satım 1,004,361 1,238,314 23.30% 

Tepo Ters Repo 6,270,293 6,387,935 1.90% 

Toplam 7,274,654 7,626,249 4.80% 
 

Aracı Kurumların Toplam SGMK İşlem Hacimleri 

Milyon TL 2008 2009 Değişim 

Kesin Alım Satım 122,694 136,123 10.90% 

Tepo Ters Repo 1,102,325 1,045,010 -5.20% 

Toplam 1,225,019 1,181,133 -3.60% 
 

Şeker Yatırım Toplam SGMK İşlem Hacimleri 

Milyon TL 2008 2009 Değişim 

Kesin Alım Satım 5,026 6,288 24.10% 

Tepo Ters Repo 29,705 30,011 1.00% 

Toplam 34,731 36,299 4.50% 
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   Sabit Getirili Menkul Kıymet Piyasası Faaliyetleri – Devamı  

 

 2009 yılı itibariyle Şeker Yatırım, toplam 36,29 milyar TL işlem hacmi ile , 

103 Aracı Kurum arasında %3.1 pazar payı ile 8. sırada yer almıştır. 

Sıra Aracı Kurum 
SGMK İşlem Hacmi 
(Milyon TL- 2009) 

Pazar Payı 
(%) 

1 Yapı Kredi Yatırım A.Ş 422,918 35.80% 

2 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş 145,078 12.30% 

3 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş 92,582 7.80% 

4 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş 66,773 5.70% 

5 Vakıf Yatırım A.Ş 55,482 4.70% 

6 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 54,576 4.60% 

7 Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş 42,955 3.60% 

8 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş 36,299 3.10% 

9 Oyak Yatırım ve  Menkul Değerler A.Ş 29,059 2.50% 

10 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş 25,473 2.20% 

    

  Toplam 1,181,133   
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   Hisse Senetleri Piyasası Faaliyetleri 

2009 yılında İMKB’nin toplam işlem hacmi yaklaşık 482,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, geçen yılın 
aynı  dönemine göre %45,07 artış göstermiştir.  

İşlem Hacmi 
Milyon  TL İMKB Şeker Yatırım 
  2008 2009 Değişim 2008 2009 Değişim
Ocak 34.737,77 24.881,26 -28,37% 521,92 494,30 -5,29%
Şubat 32.453,91 19.758,15 -39,12% 568,09 354,84 -37,54%
Mart 29.460,53 25.276,43 -14,20% 441,31 587,20 33,06%
Nisan 30.243,07 38.907,19 28,65% 547,85 1122,45 104,88%
Mayıs 26.469,10 48.442,30 83,01% 443,98 1439,40 224,20%
Haziran 22.818,69 47.099,26 106,41% 385,94 1.369,09 254,74%
Temmuz 31.345,90 44.538,97 42,09% 462,24 1.248,65 170,13%
Ağustos 23.668,07 51.831,68 118,99% 446,75 1.602,29 258,66%
Eylül 28.543,51 39.921,78 39,86% 387,94 1.227,72 216,48%
Ekim 29.782,45 50.753,08 70,41% 352,17 1.535,87 336,12%
Kasım 25.723,90 41.539,93 61,48% 370,45 1.251,96 237,95%
Aralık 17.367,89 49.584,26 185,49% 320,31 1.622,81 406,64%
Toplam 332.614,79 482.534,29 45,07% 5.248,92 13.856,56 163,99%

 

Şeker Yatırım’ın işlem hacmi ise 2009 yılında yaklaşık  3,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, geçen yıla göre 
%164   seviyesinde yükseliş kaydetmiştir. 

 

.      Aylık Kümülatif Pazar Payı
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2007 yılını %0,89, 2008 yılını ise %0,79 kümülatif pazar payı ile tamamlayan Şeker Yatırım’ın 2009 yıl sonu 
itibariyle kümülatif pazar payı %1,44 seviyesine yükselmiştir.  
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 Hisse Senetleri Piyasası Faaliyetleri – Devamı  

 

 

Şeker Yatırım’ın hisse senetleri pazar payını 
sektörde faaliyet gösteren aracı kurumlar ile 
karşılaştırırsak; 2009 yılında Şeker Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. %1,44 kümülatif Pazar payı 
ile 89 aracı kurum arasında 23. sırada yer almıştır. 

 

  UYE ADI  GENEL TOPLAM  PAZAR PAYI 
1 İŞ YATIRIM  MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   76,648,499,810.38 7.94%
2 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           61,947,346,349.94 6.42%
3 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.             58,349,139,423.32 6.05%
4 FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                50,397,960,841.38 5.22%
5 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.                42,015,772,390.64 4.35%
6 AK  YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   34,291,948,634.76 3.55%
7 TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   32,955,755,620.99 3.41%
8 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 32,722,740,952.19 3.39%
9 TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.                      30,078,917,457.49 3.12%
10 MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                        26,793,679,450.68 2.78%

-   
23 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 13,866,887,099.73 1.44%
    
 TOPLAM 965,068,572,922.45  
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Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası Faaliyetleri 

Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası’nın işlem hacmi 
2009 yılında 2008 yılına göre %61 artarak 668,3 
milyar TL seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemler 
içerisinde Endeks sözleşmeleri %65 artarak 621.8 
milyar TL seviyesine yükselirken, döviz işlem 

hacmi ise %15’lik artışla 45,2 milyar TL seviyesine 
yükselmiştir. Emtia sözleşmelerinde bir önceki 
döneme göre %484’ lük artış görülmektedir. 

 

VOB İşlem Hacmi (TL) 2008 2009 %
Endeks Sözleşmeleri 376,462,474,265 621,881,476,060 65%
Döviz İşlem Hacmi 39,257,542,128 45,266,902,121 15%
Emtia İşlem Hacmi 205,184,606 1,197,337,981 484%
Toplam 415,925,200,999 668,345,716,162 61%

 

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2008 2009 %
Endeks Sözleşmeleri 2,424,117,655 3,653,762,823 51%
Döviz İşlem Hacmi 397,988,074 186,926,247 -53%
Emtia İşlem Hacmi 4,539,637 16,955,613 274%
Toplam 2,826,645,366 3,840,689,069 36%

 

Şeker Yatırım’ın VOB işlem hacmi ise 2009 yılında 
2008 yılına göre %36’lık artışla 3.8 milyar TL 
seviyesine yükselmiştir. Şeker Yatırım VOB işlem 
hacminin, 3.6 milyar TL’lik kısmını endeks 

sözleşmelerinde, 186  milyon TL’lik kısmını  döviz 
sözleşmelerinde ve 16,9 milyon TL’lik kısmı ise 
emtia sözleşmelerinde gerçekleşmiştir.     

 
Şeker Yatırım Pazar Payı 2008 2009 

Endeks Sözleşmeleri 0.64% 0.59% 
Döviz İşlem Hacmi 1.01% 0.41% 
Emtia İşlem Hacmi 2.21% 1.42% 
Toplam 0.68% 0.57% 

Şeker Yatırımın VOB işlem hacmi pazar payı 2009 yılında %0,57 seviyeside gerçekleşmiştir. 

 

Sıra Aracı Kurum 
VOB İşlem Hacmi 

(2009) Pazar Payı 
1 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 88,378,295,234 13.22% 
2 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 44,604,290,465 6.67% 
3 SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. 41,414,831,823 6.20% 
4 MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 38,599,448,333 5.78% 
5 TURKISH YATIRIM A.Ş. 35,219,124,368 5.27% 
6 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 35,218,439,375 5.27% 
7 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29,441,001,599 4.41% 
8 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 25,594,949,353 3.83% 
9 TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23,556,257,436 3.52% 
10 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23,488,416,125 3.51% 

 ……..      
35 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3,840,689,069 0.57% 

  TOPLAM 668,345,716,162  
 

16 banka ve 64 aracı kurum (Toplam  80 kurum) arasında VOB işlem hacmi  bakımından  ise   Şeker  
Yatırım  %0,57  pazar payı ile  35. sırada yer almıştır. 
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Yatırım Fonları 
 

FON ADI 
31.12.2008 FON 
BÜYÜKLÜĞÜ -TL 

PİYASA TOPLAM 
- TL 

PİYASA 
ORANI 

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON 492.438 115.592.909 0,43%
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  B TİPİ DEĞİŞKEN FON 2.380.666 1.069.305.341 0,22%
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU  2.641.333 1.333.166.618 0,20%
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ LİKİT FON 91.170.485 20.446.474.251 0,45%
TOPLAM 96.684.922 22.964.539.119 0,42%
 
 

FON ADI 
31.12.2009 FON 
BÜYÜKLÜĞÜ -TL 

PİYASA TOPLAM 
- TL 

PİYASA 
ORANI 

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON 1.103.376 203.268.396 0,54%
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  B TİPİ DEĞİŞKEN FON 2.743.441 1.990.566.412 0,14%
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  B TİPİ ALTIN FON  * 2.400.513 238.138.844 1,01%
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 2.703.913 2.593.448.569 0,10%
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ LİKİT FON 95.520.864 22.903.851.887 0,42%
TOPLAM 104.472.107 27.929.274.109 0,37%
   * Altın Fon 07.04.2009 tarihinde halka arz olmuştur. 

Şeker Yatırımın yönetimini yapmış olduğu yatırım 
fonları portföy büyüklüğü 2009 yılında kurulan B 
Tipi Altın Fon hariç 2008 yıl sonundaki 96.68 
milyon TL düzeyine göre %5.6 artarak, 2009 yıl 
sonunda yaklaşık 102.07 milyon TL seviyesine 

yükselmiştir. Bununla baraber, 2009 yılında kurulan 
B TİPİ ALTIN FON dahil olmak üzere toplam 
portföy büyüklüğü 2009 yılında 2008 yılına göre 
%8.1 artış ile 104.47 milyon TL seviyesine 
yükselmiştir.  

 

1 OCAK-31 ARALIK 2008 FON GETİRİ TABLOSU     
FON ADI FON GETİRİSİ PİYASA GETİRİSİ 

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON -31,39% -29,66%
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  B TİPİ DEĞİŞKEN FON 7,13% 12,01%
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 13,49% 14,84%
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ LİKİT FON 13,32% 13,16%

 

1 OCAK-31 ARALIK 2009 FON GETİRİ TABLOSU     
FON ADI FON GETİRİSİ PİYASA GETİRİSİ 

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON 40,01% 51,27%
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  B TİPİ DEĞİŞKEN FON 11,74% 15,10%
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  B TİPİ ALTIN FON  * 11,17% 17,60%
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 8,55% 14,42%
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ LİKİT FON 6,18% 5,85%

        * Altın Fon 07.04.2009 tarihinde halka arz olmuştur. 
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Portföy Yönetimi 
 

Portföy yöneticiliği sermaye piyasası araçlarından 
oluşan portföylerin müşterilerle yapılacak portföy 
yönetim sözleşmeleri çerçevesinde vekil sıfatı ile 
yönetilmesi faaliyetidir. Şirketimiz 1997 yılından 
itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’nun verdiği Portföy 
Yöneticiliği yetkisine sahiptir. Halen müşteri 
portföylerinin yanı sıra, Şekerbank ve Şeker 
Yatırım’ın kurucusu olduğu beş adet yatırım fonunun 
portföy yönetimi şirketimiz tarafından 
yürütülmektedir. 

Portföy Yönetim Müdürlüğü’müz tarafından yönetilen 
Şekerbank A Tip Değişken Fon, Şekerbank B Tipi 
Likit Fon, Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu, Şeker 
Yatırım B Tipi Değişken Fon ve Şeker Yatırım B Tipi 
Altın Fon’un toplam portföy büyüklükleri 2009 yılında 
104,47 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

Bireysel portföylerin yönetiminde hisse senedi, 
devlet tahvili, hazine bonosu, vadeli işlem 
kontratları, döviz ve eurobond işlemleri dahil tüm 

sermaye ve para piyasası araçlarına yatırım 
yapılabilmektedir. Bu anlamda Şeker Yatırım’ın 
aracılık faaliyeti konusu dışında kalan dövizli 
işlemlerle ilgili olarak Şekerbank şubeleri ile etkin bir 
işbirliği sağlanmıştır. 2009 yılında portföy yönetimi 
kapsamında yatırım fonları dışında kalan bireysel ve 
kurumsal portföylerin toplam büyüklüğü 325,73 
milyon TL’ye ulaşmıştır. 

Portföy Yönetim Müdürlüğümüz, yatırım fonlarında 
mevzuat ve iç tüzük, müşteri portföylerinde ise, 
mevzuat ve müşteri genel talimatı çerçevesinde 
yatırım kararlarını alırken, kısa vadeli piyasa 
dalgalanmalarından ziyade orta-uzun vadeli bilimsel 
verilere dayalı stratejileri referans almaktadır. Portföy 
Yönetimi Müdürlüğümüz, yatırım kararlarını 
uygularken, en hızlı ve etkin veri ve emir iletim 
sistemlerini kullanmakta ve Araştırma 
Müdürlüğümüzden bilgi ve analiz desteği almaktadır. 

 

 
  31.12.2008 31.12.2009 Değişim % 

Yönetimi yapılan portföy büyüklüğü 147,177,216 325,727,628 121.32 
  *Yatırım Fonları hariç 

 

 

Şirketimizde yönetimi yapılan portföy büyüklüğü (yatırım fonları hariç) 2008 yıl sonunda 147.177 bin TL iken, 
2009  yıl sonunda 325.727 bin TL’ye ulaşmış olup  bir önceki yılın aynı dönemine  göre % 121.32’ lik  artış 
göstermiştir 
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        Pazarlama Faaliyetleri  

2009 yılında şirket stratejileri doğrultusunda, 
Pazarlama Müdürlüğü faaliyetleri artarak devam 
etmiştir. Yıl boyunca ürün ve hizmetlerimizin 
tanıtılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar, 
eğitimler, acente ve müşteri ziyaretleri, acentelerin 
ürünlerimizle ilgili yaptığı pazarlama girişimlerinin 
takip edilmesi, Banka ilgili birimleri ile koordineli 
çalışmalar, acente ve müşterilerden gelen taleplerin 
değerlendirilmesi ve takibi, piyasadaki gelişmeler ile 
piyasa koşullarının takibi gibi faaliyetlere devam 
edilmiştir.  

İlgili müdürlükler tarafından hazırlanan Günlük, 
Teknik ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası 
Bültenleri her sabah düzenli olarak yaklaşık 4.000 
Şekerbank personeli ile talepte bulunmuş 2.600 
müşteri ve veri servis sağlayıcılarına iletilmiştir.  

Ayrıca, Araştırma ve Kurumsal Finans Müdürlüğü 
tarafından farklı periyotlarda çıkarılan aylık strateji 
raporları, şirket analizleri ve diğer ekonomi raporları 
da ilgili Şekerbank personeli ve müşterilerimizle 
paylaşılmıştır. 
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Pazarlama Müdürlüğü olarak farklı bölgelerde 167 
acente yıl içinde ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler 
neticesinde mevcut ve/veya potansiyel 181 müşterisi 
de ziyaret edilmiş, ürünlerimiz tanıtılmış ve Kurum 
vizyon ve misyonu acente personeli ile birlikte 
müşteriye aktarılmıştır. Genel ziyaretlerin yanısıra, 
tek ürün odaklı ziyaretler de gerçekleştirilmiş, acente 
ve müşterilere ürün özellikleriyle ilgili ayrıntılı 
bilgilendirme yapılmış, yeni müşteri kazanımları 
çerçevesinde ilk işlem sürecine kadar takip  devam 
etmiştir.  

Seans odası olan veya olmayan fakat ciddi 
potansiyel olduğu düşünülen birçok acenteye 
ziyaretler yapılarak, ilgili acentelerdeki potansiyelin 
aktivitesi arttırlmış, yurt genelinde faaliyetlerimizin, 

bilinirliliğimizin yayılması sağlanmıştır. Bununla 
beraber, bölgesel olarak yatırımcıların ilgisini daha 
fazla çektiği düşünülen ürünlerle ilgili personel ve 
müşteri bazında bilgilendirmelere ağırlık verilmiştir. 

İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Ege, Marmara, 
Karadeniz, Güney Doğu Anadolu Bölge ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir. Şeker Yatırım ürünlerinin 
niteliklerini işleyişini ve hangi tip müşterilere 
pazarlanabileceği ile ilgili ayrıntılı eğitim sunumları 
hazırlanmıştır. Bu eğitimler, çeşitli zamanlarda 
Ankara Bölge, Güneydoğu Anadolu Bölge, İstanbul 
Anadolu Bölge, İstanbul Avrupa Bölge, Trakya Bölge 
Bireysel satış personeli ve aynı bölgeler acente 
müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
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Pazarlama Faaliyetleri  -Devamı  

Hizmet ağımızın genişlemesiyle ilgili çeşitli çalışmalar 
kapsamında, rakip kurumların çalışma alanları ve 
Şekerbank Şubelerinden gelen talepler 
değerlendirilerek potansiyel olduğu düşünülen 
bölgelerde, daha fazla noktada hizmet vermek ve 
karlılığımızı arttırmak üzere yeni seans odaları 
açılması ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Seans 
odası açılması gündeme gelen Şekerbank Şubeleri 
gerek fiziksel yeterlilik, gerekse müşteri ve verimlilik 
potansiyeli açısından yerinde ziyaretlerle 
değerlendirilmiştir. 2009 yılında Güneydoğu Anadolu 
Bölgemizde 2 seans odası daha hizmete girmiş olup, 
yatırım odası bulunan acente sayımız 64’e ulaşmıştır. 
2010 yılı içinde açılması hedeflenen seans odaları 
için de ön değerlendirmeler yapılmıştır. 

Ayrıca, seans odalarının daha verimli kullanılabilmesi 
amacıyla çalışmalar yapılmış, bununla ilgili Banka 
ilgili birimleri ile iletişime geçilmiştir. Bu çalışmalar 
sonucunda Çağrı Merkezi uygulamasına geçilmesiyle 
ilgili gerekli girişimler başlatılmıştır. 

Daha önceki yıllarda düzenlenen yatırım fon 
kampanyası, 2009 yılı boyunca devam eden bir prim 
sistemine dönüştürülmüştür. 2009 yılında sadece 

yatırım fonlarına ilişkin toplam 1.843.731 TL Acente 
komisyonu, 312.580 TL ise personel primi 
gönderilmiştir. Ayrıca, 2009 yılı içinde düzenlenmiş 
olan Hisse Senedi ve VOB prim sistemlerinden 
sırasıyla, 894.440TL ve 103.572 TL personel primi 
gönderilmiştir. Bununla beraber, 2009 yılında 
acentelerimize hisse senedinde toplam 5.557.616 TL 
ve Vadeli İşlemlerde ise toplam 602.628 TL komisyon 
ödemesi yapılmıştır. 

2009 yılında içinde çıkarılan Şeker Yatırım B Tipi Altın 
Fonu’nun Acente çalışanlarına ve müşterilerimize 
duyurulması sağlanmış, pazarlama faaliyetleri 
yürütülmüştür. 

Öncelikli olarak B Tipi Altın Fonu ve SWEET ile ilgili 
görseller hazırlanarak, tüm Şekerbank Şubeleri’nde 
afiş ve el broşürü olarak yer almıştır. Diğer 
ürünlerimizle ilgili ise benzer çalışmalar başlatılmıştır. 

Görsel ve basılı yayın organlarıyla çalışmalar artarak 
devam ettirilmiştir. Kurum tanıtımı açısından daha 
fazla yerde piyasa yorumlarının yer almasıyla ilgili 
gerekli iletişimler kurulmuş ve başlatılmıştır. 

 

                              PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 2009 FAALİYET RAPORU ÖZET TABLO 
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Kapalı Hesap Bakiyeli Hesap 

Operasyon Faaliyetleri 

Hesap İşlemleri; Kurumumuz nezdinde 2009 
yılında açılan 6970 adet hesabın MKK nezdinde 
kimlik eşleştirme işlemleri yapılarak sicilleri 
oluşturulmuştur.  

Masak tarafından uygulamaya konulan 
yerleşim yeri belgesi olmadan hesap 
açılmaması konusunda sistemde mevcut 24489 
Adet hesaba yerleşim yeri belgesi tanımlandı. 
Yerleşim yeri belgesi olmayan hesapların işlem 
yapmaması sağlanmıştır. 

17437 adet hesabın adres güncellemeleri 
sistemimizde yapıldı MKK da aynı 
güncellemeler yansıtılmıştır. 

Şubeler tarafından açılan hesapların sözleşme 
kontrolleri sağlanarak sisteme tanımlamaları 
yapıldı. Müşteri imzaları sisteme aktarıldı. Vob 
sözleşmelerinin tanımlamaları yapılarak 
Takasbank nezdinde aktif hale getirilmiştir. 

Sweet müşterilerine ait sözleşmeler gerekli 
kontroller sağlandıktan sonra, işlem 
yapabilmeleri için gerekli tanımlamalar 
yapılarak sweet modülüne erişimleri 
sağlanmıştır. Müşteriler ve şubeler tarafından 
iletilen müşteri güncellemeleri sağlanmıştır. 

SPK tarafından sicili olmayan hesaplara alım satım 
emri verilmesi uygulamasının 01.06.2009 tarihi itibari 

ile kaldırılması ile birlikte tüm müşterilerin sicilleri 
MKK dan sistemimize aktarılarak , sicili olmayan 
müşterilerin alım satım emri vermesi sistemsel olarak 
engellenmiştir.  

Saklama İşlemleri ; Fon, hisse senedi, sgmk, vob 
teminatlarının kurumumuz saklama bakiyelerinin 

uyum içinde olması için gerekli işlemler sağlanarak 
günlük olarak müşteri bazında saklama bakiyelerinin 
mutabakatı sağlanmıştır. 

MKK tarafından bildirilen haciz işlemleri müşteri 
hesaplarına yansıtılarak müşterilere ve şubelere 
bildirilmiştir.  

Kapalı senetlerin fiziki teslimleri müşteri talimatları 
doğrultusunda sağlanmıştır. 

Sermaye artırım /azaltım/birleşim/temettü işlemleri ; 
95 Adet sermaye artırım , 4 adet sermaye azaltım, 
20 adet sermaye birleşim, 104 adet temettü  işlemi 
sistemimize tanımlanarak müşteri işlemleri 
gerçekleştirilmiştir.  

Alım satım işlemlerinin takası; Alım satım işlemlerinin 
günlük takası fon, hisse, yabancı yatırımcılar, sweet 
ve sgmk için aktarılarak sağlandı. Borç ve alacak 
bakiyelerinin hesaplara geçmesi sağlandı. Günlük 
mutabakatları sağlanmıştır.  

Raporlar;  Günlük kredi riskleri, faiz, özkaynak 
oranlarını gösteren  kredi durum raporları 
hazırlanmıştır.  

Günlük Vadeli işlemler açık pozisyonları, teminat 
durumu ve margincall raporları hazırlanarak 
raporlandırılmıştır. Günlük olarak temerrüte düşen ve 
bildirim sınırının üzerinde kalan müşteriler raporlandı. 
Bildirim işlemleri takip edilerek sonuçlandırılmıştır. 
Günlük kapanan hesaplar ve dış kuruma virmanlar 
ilgili birimlere raporlanarak iletilmiştir.  

Aylık müşteri verimliliklerini gösteren verim raporu  
hazırlanarak ilgili birimlere iletilmiştir. 

Üç ayda bir TCMB için yabancı menkul kıymet 
varlıklarının gösteren raporlar hazırlanarak TCMB na 
iletilmiştir. 

Maliye tarafından istenen müşteri virman raporları 
üçer aylık dönemlerde hazırlanarak iletilmiştir. Her ay 
ekstre gönderimi için feragat beyanı vermeyen 
müşteriler için ekstreleri oluşturulmuş, kontroller 
sonrası SPK tebliğlerine uygun şekilde ekstre 
gönderimi sağlanmıştır. 
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Operasyon Faaliyetleri - Devamı 

Komisyonların hesaplara yansıtılması ; Aylık 
saklama, hesap işletim, ekstre ücretleri 
hesaplanarak gerekli tablolar oluşturulmuş , 
kontroller sonrası hesaplara yansıtılması 
sağlanmıştır.  

Müşteri işlemleri ; Müşteri talimatları ile havale , 
EFT, dış kuruma ve kurum içi hesaplar ararası 
menkul kıymet virmanları kurumumuz ve MKK 
nezdinde gerçekleştirilerek sonuçlandırılmıştır. 

MKK ihraççı kurum işlemleri ;  MKK da yetkilerine 
sahip olduğumuz Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Finansal 
Kiralama A.Ş. nin   sermaye artırım işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Farklı ihraççı kurumlara teklifler hazırlanarak 
iletilmiştir. 

 

 

 

Uluslararası Sermaye Piyasaları (ICM) 

 

2008 yılında ABD’de başlayan ve yayılarak tüm 
dünyayı etkisi altına alan global krizin 2009 
yılında da etkisini devam ettirmesine rağmen 
İMKB’de yabancı yatırımcıların sahip oldukları 
hisse senedi oranı, %72’den %67 düzeyine 
gerileyerek sınırlı bir azalış göstermiş ve böylece 
yatırımcıların piyasamıza olan uzun vadeli 
iyimser beklentileri bir kez daha ortaya çıkmıştır.   

Şeker Yatırım, yabancı yatırımcıların piyasadaki 
ağırlığını göz önünde bulundurarak, 2009 yılında 
Uluslararası Sermaye Piyasaları Bölümü’nü (ICM) 
oluşturmuş ve yabancı kurumsal ve bireysel 
yatırımcılara aracılık hizmeti verir duruma 
gelmiştir. 2009 yılının ikinci yarısında Avrupa 
ülkelerini kapsayan üç Road Show gerçekleştiren 
ICM Bölümü, kısa sürede geri dönüş sağlayarak 
yabancı kurumsal yatırımcılara hesap açarak 
işlem yapmaya başlamıştır.  

ICM Bölümü, Araştırma Bölümü’nün hazırladığı 
raporlar doğrultusunda yabancı yatırımcıları 
bilgilendirirken kurulan teknolojik altyapı sayesinde 
emirlerin hızlı bir şekilde İMKB’ye iletilmesini 
sağlamaktadır. 

Yurtdışında 28 borsada işlem gören binlerce hisse 
senedi yatırım fonu ve menkul değere ve bunlara ait 
Türkçe raporlara ulaşarak yine Türkçe bir 
platformda emir iletimini sağlayan SWEET 
hizmetimize ilgi artarak devam ederken ürünün 
yaygınlaştırılmasına yönelik pazarlama çalışmaları da 
kesintisiz sürdürülmektedir. 

Yeni kurulmasına rağmen önemli ilerlemeler 
kaydeden ICM Bölümü, 2010 yılında müşteri 
portfoyünü genişletmek amacı Avrupa kıtasında, 
alışılagelmiş finansal merkezlerin dışında, farklı 
ülkelerde yeni Road Show’lar düzenlemeyi 
planlamaktadır.  
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Araştırma ve Kurumsal Finansman Faaliyetleri 

Konusunda uzman ve deneyimli bir kadro ile 
hizmet veren Şeker Yatırım Kurumsal Finans ve 
Araştırma Bölümü için 2009 önemli gelişmelerin 
yaşandığı bir yıl olmuştur. Yurt içi kurumsal ve 
bireysel yatırımcılara yönelik kapsamlı ekonomi 
ve hisse senedi strateji raporları üreten 
Araştırma Bölümü, 2009 yılında Uluslararası 
Sermaye Piyasaları (ICM) Bölümünün kurulması 
ile birlikte tüm raporlarını yabancı yatırımcılara 
yönelik İngilizce olarak da yayınlamaya 
başlamıştır. Ayrıca, Şeker Yatırım’ın bünyesine 
katılan ekonomist ile İngilizce ve Türkçe 
yayınlanan ekonomi raporlarında belirgin bir artış 
sağlanmıştır. Araştırma Bölümü, İMKB’de işlem 
gören şirketlerden seçilmiş yaklaşık 60 adedini 
izleyerek İMKB piyasa değerinin yaklaşık %70’ni 
temsil eden bu şirketler hakkında düzenli olarak 

raporlar hazırlamakta ve AL-SAT-TUT şeklinde 
önerilerinde bulunmaktadır. 

Değişen rekabet koşullarında hizmet kalitesinin 
artırılması ve ürün çeşitlendirilmesi her geçen gün 
daha çok önem kazanmaktadır. Araştırma Bölümü 
olarak 2010 yılı için hedefimizi; ürün çeşitliliğimizi 
ve takip ettiğimiz hisse senedi sayısını artırarak 
beklentileri mümkün olduğunca karşılamak olarak 
ifade edebiliriz. 

Araştırma raporlarımız geniş müşteri tabanına 
telefon, e-mail, şirket web sitesi aracılığıyla 
ulaştırılmaktadır. Ayrıca, sabah toplantıları Genel 
Müdürlük birimimizdeki diğer ilgili departmanlarının 
da katılımıyla gerçekleştirilmeye devam edilirken, 
aylık olarak Portföy Yönetimi Birimi ile piyasayı 
değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.  

Araştırma Birimi tarafından hazırlanan periyodik ve periyodik olmayan ürünler aşağıda sunulmuştur: 

Periyodik Raporlar:                                     Periyodik Olmayan Raporlar: 

Günlük Bülten                                            Şirket Raporu 

Teknik Bülten                                         Sektör Raporu 

Aylık Bülten                                                   Şirket Ziyaret Notları 

Piyasa Göstergeleri Tablosu                      Mali Tablo Analiz Raporu 

Tavsiye Listesi                                               Analist Sunum Notları 

Aylık ve Haftalık Ajanda  

Yabancı İşlemleri Raporu 

Net Kar/Zarar Taboları                                               

Makro Ekonomi Raporu 

Strateji Raporu 

Araştırma Bölümü’nün hazırlamış olduğu Aylık 
Bülten internet ve e-mail ile yatırımcılara 
ulaştırılırken, aylık olarak yayınlanan Ekovitrin 
dergisinin ücretsiz eki olarak yayınlanmaya 
devam etmiştir.  Bunun yanında, Ekonomist, 
Dünya Gazetesi, Reuteurs, Euroline başta 
olmak üzere birçok basın yayın organı ve veri 
dağıtım şirketine günlük, haftalık piyasa 
analizleri ve şirket raporları verilmeye devam 
edilmektedir. 

Bölümümüzün diğer bir hizmeti olan Kurumsal 
Finans Faaliyetlerine ise halka arzların yanı sıra 
özelleştirme, şirket birleşmeleri ve şirket satın 
almalarına yönelik danışmanlık ve aracılık hizmeti 
sunmaya devam edilmektedir.  

İMKB ve SPK, TOBB ile birlikte 2010 yılını halka arz 
seferberlik yılı ilan etmişlerdir. İMKB ve SPK halka 
arzı kolaylaştıracak çalışmalara devam etmektedir. 
Bu yıl İMKB’de önemli miktarda halka arz artışı 
beklenirken amacımız bu halka arzlardan 
olabildiğince pay almak olacaktır. 
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         Bilgi İşlem -Teknik Alt Yapı Çalışmaları 
 

Takasbank Bağlantısı: Takasbank uygulamaları, VOB 
terminalleri ve MKK uygulamalarının çalıştığı 
takasbank erişimi için kullanılan 1 Mb hattımızın 512 
Kb framerelay devre ile yedeklenmesi için 
başvurulmuştur. 

İMKB Bağlantısı: IMKB ile aramızda, 2 farklı network 
üzerinden yedekli bağlantı mevcuttur. Otomatik 
network geçişine uygun bir router alınmış, hattın 
birinde kesinti yaşandığında, diğer hat üzerinden 
çalışmaya devam edebilecek bir yapı kurulmuştur.  

İnternet Erişimi: BGP (Border Gateway Protocol) 
başvurusu yapılarak statik ip adresi alınmış ve 
yedekli internet erişimine uygun bir altyapıya sahip 
olunmuştur. İnternet erişim hızı, Metro Ethernet ile 
20 Mb ‘e yükseltilmiştir.  

Güvenlik Duvarı: 2. Checkpoint server alınarak, 
birinde bir arıza olduğunda diğeri üzerinden 
kesintisiz çalışacak şekilde cluster yapı kurulmuştur.  

BT Sürekliliği: Felaket durumunda yedek veritabanı 
sunucusunun devreye alınması ile ilgili test yapıldı. 
Başarılı bir şekilde Ankara'daki veritabanı sunucusu 
devreye alındı ve tekrar işlemler İstanbul'daki  
veritabanına aktarıldı. Tophane İş sürekliliği 
merkezinde testler yapılmıştır. 

Hisse Senetleri: İMKB'nin müteselsil sıra numarası 
uygulaması ile beraber, broker tarafından girilen 
emirlerin sistemimize işlenmesi mümkün hale 
gelmiştir.  

SGMK: TBP-API uygulaması ile ilgili çalışmalar 
başlamıştır. 

Sunucular: Genel Müdürlük ve İnternet Tomcat 
uygulama sunucuları değiştirilmiş, 64 bit mimaride 
daha hızlı çalışabilir hale getirilmiştir. Sadece emir 
girişinin yapılacağı emir giriş tomcat sunucusunun 
kurulması, banka networkünde buraya olan istekler 
en öncelikli hale getirilmesi ile ilgili çalışmalara 
başlanmıştır. 

Enerji Altyapısı: Genel Müdürlükte kullanılan 40 
KVA UPS yenilenmiştir. 

Kullanıcı Bilgisayarları: Kullanıcı bilgisayarlarında 
yenileme ve güncellemeler yapılmıştır. 

Antivirüs: Şekerbank’ın da kullanmaya başladığı 
Mcafee antivirüs  yazılımının kullanılması ile ilgili 
çalışmalar başlamıştır. 

Santral: IP santral kurulumu gerçekleştirilmiştir. 
IMKB'deki brokerlarımızın internet üzerinden bir 
dahili telefonumuz gibi şirketimiz telefonları ile 
ücretsiz görüşmesi sağlanmıştır.  

Veri Ekranları: İnternet şubemiz üzerinden foreks 
veri ekranının yanında IBS’in Realtrade Net 
programı üzerinden veri hizmeti verilmeye 
başlanmıştır. 

Çağrı Merkezi: Telefon bankacılığı ile 
müşterilerimize yatırım hizmetleri verebilmek için 
çalışmalar başlatılmış olup, ADK, Şekerbank ve 
İnfina ile görüşmeler devam etmektedir. Bu proje 
ile Desmer İletişim A.Ş., Şekeryatırım'ın telefon 
bankacılığı hizmetini yürütecek, 7X24 
müşterilerimize destek verecektir.  
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        Şeker Yatırım İnternet  Sitesi ve İnternet Şubesi 
 

   İnternet Sitesi 

Kurumsal kimliğimizi yansıtmakta oldukça önem 
verdiğimiz araçların başında yer alan internet 
sitemizdeki yenileme ve geliştirme çalışmaları 
2009 yılında da devam etmiştir. En önemli 
yeniliklerden birisi, Türkçe sayfaların birebir 
tercümelerini yansıtan, dinamik İngilizce 
sayfaların düzenlenmesidir. Web sitemizdeki her 
sayfa, her menü ve raporun İngilizce 
tercümelerini kapsayan zengin bir bölüm 
oluşturulmuş olup; buradaki bilgiler de Türkçe 
bölümündeki bilgiler gibi aynen 
güncellenmektedir. Bu yolla, piyasa görüş, 
yorum ve yayınlarımızın  tamamı İngilizce olarak 
sunulabilecek hale getirilmiştir. Araştırma 

ekibimiz tarafından hazırlanan ve sürekli güncellenen 
periyodik bültenlerimiz, strateji raporlarımız ve tavsiye 
listelerimize ilave olarak, ülke ekonomimize yeni 
katılan Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası gibi yeni bir 
piyasaya da ayrı bir bölümde yer verilmiştir. 

Sitemizin bir diğer özelliği ise, sadece müşterilere 
değil, bir anlamda potansiyel müşteriler olarak 
nitelendirebileceğimiz sitemiz üyelerine de hizmet 
sunulmasına imkan tanıyan düzenlemelerin 
yapılmasıdır. Yenilenen internet sitemizde, sitemiz 
üyeleri ve müşterilerimizin kendi kendilerine her türlü 
finansal analizi yapmalarına olanak tanıyan web tabanlı 
teknik analiz grafik programımız da hizmete alınmıştır.  

 

 

 İnternet Şubesi 

 Şeker Yatırım İnternet Şubesi’nden Müşterilerimiz; 

•  Aracısız, anında hisse senedi ve VOB piyasalarında alım satımı ve emir takibi,  

•  Ücretsiz  EFT, 

•  Kişisel ekstre ve portföy bilgilerine anında ulaşma, 

•  Tüm araştırma rapor ve bültenleri, gün içi piyasa yorumları ve hisse senetleri piyasası ile ilgili diğer tüm önemli    

  verilere ulaşma, 

•  Yatırım Fonu alım satımı, hazine bonosu, devlet tahvili ve repo işlemleri yapma,  

•  SWEET ile Yurtdışı Borsalarda işlem yapma,  

•  Anlık borsa verilerine erişim ve Teknik Analiz yapma,  

  imkanına sahiptirler. 
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            Mali Büyüklüğümüz 
 

 31.12.2009 31.12.2008  Değişim oranı 

Ödenmiş Sermaye 15.000.000 15.000.000 0.00%

Özsermaye 28.439.302 22.427.090 26,81%

Aktif Büyüklük 62.829.373 46.715.116 34,50%

Net Dönem Karı 5.274.938 2.007.501 162,76%

 

Şirketimiz 2009 yılında piyasalardaki pazar payını 
artırarak, esas faaliyet konusu olan aracılık 
işlemlerinden elde edilen net komisyon tutarını bir 
önceki yıla göre % 38,77 artırmayı başarmıştır.  

Aşağıda belirtilen tabloda da görüldüğü üzere faiz 
gelirlerinde piyasalardaki kar marjının daralmasına 

rağmen bir önceki yıla göre % 15.64 artış 
sağlanmıştır. 

Gelir tablosunun önemli kalemlerini teşkil eden 
genel yönetim ve pazarlama satış dağıtım giderleri 
ise bütçe hedefleri doğrultusunda gerçekleşmiştir.

   

Gelir Tablosu Kalemleri 31.12.2009 31.12.2008 Değişim oranı 

Komisyon Geliri-net- 17.278.396,23 12.451.088,15  38,77%

Faiz Gelirleri-net- 4.150.076,19   3.588.896,28 15,64%

Pazarlama satış dağıtım giderleri -1.614.182,63  -1.266.530,09  27,45%

Genel Yönetim Giderleri -13.868.994,38 -11.637.530,37 19,17%

-Personel Giderleri- -7.602.162,12   -6.405.802,84 18,68%
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Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede Şeker Yatırım Politikası 
Şeker Yatırım,suç gelirlerinin aklanması ve 
terörizmin finansmanı ile mücadeleyi, yasal 
düzenlemelere uyumun ötesinde, konunun 
toplumsal hayatta yarattığı tahribatı da dikkate 
alarak sosyal bir sorumluluk olarak görmekte 
ve bu mücadeleye önem vermektedir. 

Uluslararası kamuoyunun suç gelirlerinin 
aklanması ve terörizmin finansmanının 
önlenmesi konusunda gittikçe artan hassasiyeti 
nedeni ile pek çok ülke konuya ilişkin yasal 
düzenlemeler yapmakta ve mevcut 
uygulamalarını güçlendirmektedir. Ülkemizde 
de konuya ilişkin yasal düzenlemeler yapılmış 
ve aynı hassasiyet Türk kamuoyu tarafından da 
paylaşılmıştır. 

Şeker Yatırım, suç gelirlerinin aklanması ve 
terörizmin finansmanı ile mücadeleyi, yasal 

düzenlemelere uyumun ötesinde, konunun 
toplumsal hayatta yarattığı tahribatı da dikkate 
alarak sosyal bir sorumluluk olarak görmekte 
ve bu mücadeleye önem vermektedir. 
Şirketimiz, söz konusu mücadeleyi aynı 
zamanda uluslararası sistem ile uyumun ve 
entegrasyonun önemli bir unsuru olarak 
görmektedir. 

Şeker Yatırım’ın, suç gelirlerinin aklanmasının 
ve terörizmin finansmanının önlenmesi  
amacına yönelik politikası, Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası sözleşme ve girişimlere, suç 

gelirlerinin aklanması ve terörizmin 
finansmanının önlenmesine dair ilgili kanun 
hükümlerine ve en önemlisi markasının taşıdığı 
itibar ve güvenin korunmasına yönelik kesin 
inancı ve kararlılığına dayanmaktadır. 

Bu kapsamda Şeker Yatırım; 

• Finansal faaliyetlerini sürdürmesi esnasında, 
Şeker Yatırım markasının taşıdığı itibar ve 
güven    unsurlarının korunmasını, 

• İç düzenleme, uygulama, izleme, raporlama 
ve kontrol yöntemlerinin yasa ve 
düzenlemelere uyumunun sağlanmasını, 

• Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin 
finansmanı amacıyla Şeker Yatırım’ın 
kullanılmasının iç uygulama, izleme ve 
raporlama sistemleri ile engellenmesini, 

• Çalışanlarımızın yasal yükümlülükler ve 
konuya ilişkin ilkeler hakkında bilgi sahibi 
olmasını, 

• “Müşterini Tanı” ilke ve prosedürlerine 
uyarak, müşteri kalitesini korumasını, 

• Uluslararası sözleşmeler ve muhabir 
ilişkilerinde gerekli uyum ve işbirliğinin 
sağlanmasını 

  amaçlamaktadır. 

Müşterinin Tanınması 

Suç geliri aklayıcılarından korunmanın en 
etkin yolu olarak, “Müşterinin Tanınması” 
ilkesi kapsamında yasal mevzuatla uyumlu 
politika, prensip ve uygulamalar 
benimsenmelidir. Amaç, müşteri 
işlemlerinde ve bilgilerinde açıklığın 
sağlanması, karşılıklı güven unsuruna 

dayalı bir ilişkinin kurulması ve 
sürdürülmesidir. 

Şeker Yatırım’ın suç gelirlerinin aklanması ve 
terörizmin finansmanının önlenmesine 
yönelik politikasının tam metnine 
sekeryatirim.com sitesinden ulaşılabilir. 
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Etik İlkeler 

Şeker Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 
Kuruluşları Birliği (“TSPAKB”) ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerinde dürüstlük 
ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket 
eder. 

Sermaye Piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve 
ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleğinin 
saygınlığının korunması ve geliştirilmesi, diğer 
aracı kuruluşlar ve müşterilerle olan ilişkilerde 
adil ve dürüst davranılması ve haksız rekabete 

yer verilmemesi amacıyla, yasal ve idari 
düzenlemeler ile aşağıda yer alan ilkeler 
doğrultusunda sürdürülmesi gerekmektedir. 
Çalışanlar, devlet, devlete bağlı kurum ve 
kuruluşlar, düzenleyici otoriteler ve aracı 
kuruluşların faaliyetlerini yöneten meslek 
kuruluşları tarafından çıkarılmış kanun, 

tüzük, yönetmelik ve düzenlemeleri bilmeli ve 
söz konusu yasal düzenlemelere bağlı 
kalmalıdırlar.

 

• Dürüst ve adil davranma 

• Mesleki özen ve titizlik 

• Saydamlık 

• Kaynakları etkin kullanma 

• Rekabet ve toplumsal yararı gözetme 

• Kara paranın aklanması ile mücadele 

• Müşterilerle ilişkiler 

• Diğer aracı kuruluşlarla ilişkiler 

• Haksız rekabetin önlenmesi 

• Çalışanlarla ilişkiler 

• İlan ve reklamlar 

 

Şeker Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 
Kuruluşları Birliği (“TSPAKB”) ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerinde dürüstlük ve 
saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder. 

Mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla 
TSPAKB ve bilgi istemeye yetkili kurum ve 
kuruluşlarca  istenebilecek bilgi, belge ve 

kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesi 
konularında gereken özeni gösterir ve söz konusu 
elemanların çalışmalarını kolaylaştırır. 

Şeker Yatırım Etik İlkeleri’nin tam metnine 
sekeryatirim.com. sitesinden ulaşılabilir 
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Finansman Kaynakları Politikası 
Bulunduğu sektör itibariyle; Şirketin, güçlü  bir 
finansal bünyeye sahip olması, faaliyetlerin güven 
içersinde sürdürülmesi ve portföy yatırım 
fırsatlarının değerlendirilmesi açısından  büyük 
önem arz etmektedir.  
Şirket; faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli asgari 
öz sermayenin oldukça üstünde bir öz Sermeye 
büyüklüğüne sahiptir. Bu çerçeveden bakıldığında 
yeni bir sermeye ihtiyacı bulunmamaktadır. Şirketin 

temel finansman politikası ise; gerekli kaynağı oto 
finansman yoluyla bünyeden sağlamak ve 
gerektiğinde ortaklardan sağlamak olarak 
belirtilmektedir. Bu politika doğrultusunda üretilen 
net karın büyük oranda şirket bünyesinde 
bırakıldığı görülmektedir. Dış finansmana 
başvurulması ise genellikle istisnai durum olup, 
kısa vadelerde borçlanılmaktadır. 
 

Risk Yönetim Politikaları;  Sektör ve ülke özellikleri 
itibariyle fırsat ve risklerin çok sıklıkla değiştiği 
piyasa şartları içersinde faaliyetlerini sürdüren 
şirket; muhafazakâr düzeyde bir risk algılaması 
olduğu belirtilmekle birlikte, ölçülebilir riskler 
çerçevesinde fırsatları değerlendirmekte tereddüt 

göstermeyen bir yönetim politikası uygulamaktadır. 
Portföy yatırım tercih ve stratejileri de temelde 
yukarıda belirtilen politika çerçevesinde ama günün 
koşullarına göre hızlı kararlar alınarak sık sık 
güncellenmektedir. 

 
Kredi Riski; Karşı tarafların yükümlülüklerini yerine 
getirmemesinden oluşan kredi riski, kredi limitlerinin 
tanımlanması, onaylanması ve takip edilmesi için 
oluşturulan sistemler ile kontrol edilmektedir. Karşı 
tarafın kontrata bağlı yükümlülüklerini yerine 
getirememesi durumunda, Şirket’in kontrata bağlı 
menkul kıymet alım ve satımlarından dolayı kayba 
uğrama riski bulunmaktadır. Şirket bu tür riskleri 
asgariye indirgemek ve kontrol altında tutmak için 
müşterilerin alım işlemlerini gerçekleştirmek için 
belirli tutarda nakit veya nakit benzeri menkul 
kıymetleri hesabında tutmaktadır. Satış işlemlerini 
gerçekleştirmek için ise satışa konu menkul 
kıymetlerin şirket nezdindeki müşteri hesabında 
bulunmasını istemektedir. Şirket ayrıca 

müşterilerine kredi kullandırarak da menkul kıymet 
alım ve satım işlemine aracılık etmektedir. Şirket bu 
tür işlemlerde riski kontrol etmek amacıyla günlük 
olarak teminat olarak alınan menkul kıymetlerin SPK 
Mevzuatının öngördüğü oranlar ve kriterler 
dahilinde değerlemesinin tespitini yapmakta ve yine 
aynı mevzuat tarafından belirlenen şekilde özkaynak 
oranını müşteri bazında takip etmektedir. Karşı 
tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi 
durumunda Şirket emanette tuttuğu menkul 
kıymetleri satmaktadır. 
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi her 
türlü kredi riski Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş 
tarafından üstlenilmiş bulunmakta olup bu risklerin 
asgariye indirilmesi için çeşitli önlemler alınmıştır. 

 
Likidite Riski; Şirket genellikle kısa vadeli finansal 
enstrümanlarını nakite çevirerek; örneğin 
alacaklarını tahsil ederek, menkul kıymetlerini elden 

çıkararak, kendisine fon yaratmaktadır. Bu 
kapsamda Şirket’in bir likidite riski 
bulunmamaktadır. 

 
Kur Riski ; Yabancı para cinsinden işlemler, kur 
riskini oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, 
bilançosunda yüksek oranda yabancı para cinsinden 

varlık ve yükümlülük bulunmamaktadır.  Bu 
kapsamda kurumun taşıdığı bir kur riski söz konusu 
değildir. 

 
Kar Dağıtım;  Şirketin  2008 yılı Olağan Genel 
Kurulu 31.03.2009 tarihinde yapılmıştır. 
İlgili genel kurulda 2008 yılı net dönem karı olan 
2.007.501,24,- TL den, Türk Ticaret Kanunu 
uyarınca %5, 1.tertip yasal yedek tutarı ayrılması 

(94.939,33TL) ve kalan net dağıtılabilir dönem 
karının (1.913.561,91TL) şirketin finanasal yapısını 
güçlendirmek amacıyla olağanüstü yedek akçe 
olarak şirket bünyesinde bırakılmasına karar 
verilmiştir. 
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            PERSONEL BİLGİLERİ 
İnsan kaynakları ve eğitim 

Şirketin bütün hizmetlerinin en iyi şekilde 
yürütülmesi  için    personelin  seçiminde, teşkilata 
dağılımında, eğitiminde ve istihdam  şekli ve 
şartlarının tayininde uygulanacak ilkeleri ifade 
eder. 

Personel politikasının geliştirilmesinden Genel Müdür 
ve ilgili Genel Müdür Yardımcıları ile Mali ve İdari İşler 
Grup Başkanı, uygulanmasından da bütün yöneticiler 
sorumludur. 

           Personel Politikası Hedefleri 

           Personel politikasının dayandığı başlıca temel ilkeler şunlardır. 

• Bütün personeli, sahip olduğu SPK lisans belgesi 
ve deneyim doğrultusunda, çalışma  şartlarını 
tespit ile yetişme ve geliştirme yönünden adil ve 
eşit imkanlar sağlamak,  

• Bütün personelin kişiliğine saygıyı temin ile maddi 
ve manevi bakımından haklarını korumak, 

• Personeli teşvik etmek, bilgi ve görgülerini 
arttırmalarını sağlamak, başarılı olanları imkanları 
ölçüsünde mükafatlandırmak, 

• Bütün yöneticilerin, personel üzerinde çalışmaya 
sevk ve heveslerini geliştirici bir iş ortamı ve beşeri 

ilişkilerinin iyi bir şekilde kurulmasına gayret sarf 
etmelerini temin etmek, 

• Personeli kendileri ile ilgili konularda 
zamanında haberdar etmek, personelin görüş 
ve fikirlerini idareye kolaylıkla bildirmelerini 
sağlamak amacıyla da her türlü haberleşme 
usul ve kaynaklarını geliştirmek, 

• Yapılan işin niteliğine uygun olarak personeline 
rahat ve emniyetli çalışma ortamını sağlamak. 

 2009 yılı başında 86 olan çalışan sayısı Aralık sonu itibariyle        

92’ye  yükselmiştir. 

     Lisanslama , Mesleki gelişim ve Uzmanlık Eğitimleri 

Şeker Yatırım,  çalışanlarını gerek kurum içi,  
gerek kurum dışı eğitime tabii tutulması  genel 
politikasıdır.  Şirket,  gerekli gördüğü hallerde 
personelin bilgi, beceri ve görgülerini arttırmak 
amacıyla yurtiçi ya da yurtdışı kısa ve uzun 
süreli eğitim ve seminerlere de katılmasını 
uygun görebilir.  Personelin SPK tarafından 

düzenlenen Lisanslama sınavlarında başarılarını 
artırmak üzere, gerekli Mesleki gelişim eğitimleri ve 
yenileme eğitimlerine katılımlarını sağlamaktadır. 

* 2009 yılı içerisinde 47 çalışan Mesleki gelişim ve Lisans yenileme eğitimlerine gönderilmiştir. 
* Lisansa tabi 61 personelin hespi ilgili lisans belgesine sahiptir. 
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*En son düzenlenen Eylül 2009 SPK sınav sonucuna göre hazırlanmıştır                                      

 Personelin genel eğitim durumuna    
bakıldığında %67’si Üniversite, %13’ü 
Yüksek Lisans  mezunudur. 
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         SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 

Şirketimiz; Kurulun 04/07/2003 tarih ve 35/835 sayılı 
kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine önem 
vermektedir. 

Kurumsal Yönetimin dört temel öğesi olan adalet, 
şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine 
uyum konusunda şirketimizin durumu aşağıdaki gibidir. 

Adalet ilkesi, hissedarların haklarının korunması ve 
yönetimin bu hissedarlara adilane davranmasıdır. 
Şirketimizde Yönetim Kurulu, Pay Sahipleri ile sürekli 
iletişim halinde olup, ilgili konulardaki bilgilendirmeler 
zamanında yapılmaktadır. Faaliyet raporumuz her 
geçen yıl geliştirilerek bilgilendirmenin maksimum 
düzeyde yapılması sağlanmaktadır.  Önemli kararlar 
daima Genel Kurul’da alınarak, Genel Kurul ’un etkinliği 
her zaman ön planda tutulmaktadır.  

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık; Kurumsal mali 
performansa dair yeterli, net ve   karşılaştırılabilir 
bilginin ortaya konmasıdır. Mali tablo ve dipnotlarımız 
SPK düzenlemelerine uygun olarak Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre 
hazırlamakta ve kamuya açıklanmaktadır. UFRS mali 
tabloları ve dipnotlarına uygun olarak hazırlanan 
finansal bilgiler ve oranlar ayrıca kamuoyunun 
değerlendirilmesine sunulmaktadır.  Bu bağlamda 
kurumun www.sekeryatirim.com.tr adresindeki web 
sitesi bu amaçla etkin olarak kullanılmaktadır.  

Menfaat Sahipleri-Hesap Verebilirlik; Yönetimin 
faaliyetini ve kurumsal varlıkları verimli ve rekabetçi bir 
şekilde değerlendirmesini sağlaması ve sermayedarlara 
karşı sorumlu olmasını sağlamaktadır. Menfaat 
sahipleri;  pay sahipleri ile birlikte personelimizi, 
alacaklıları, müşterilerimizi ve hatta Şirkete yatırım 
yapmayı planlayan potansiyel tasarruf sahiplerini içerir. 

Şirketimiz menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde 
olmanın maksimum fayda sağlayacağı bilinciyle 
hareket eder. Faaliyetlerini Yönetim Kurulunca 
hazırlanan ve çalışanlarına imzalatılan “Etik 
Kurallar” çerçevesinde yürütür. Şirket çalışanlarının 
görev tanımı ve sorumlulukları belirlenmiş, çalışma 
ortamları, koşulları ve özlük hakları için de  
“Personel Yönetmeliği” düzenlenmiştir. İlgili 
yönetmeliklere uyum titizlikle takip edilmektedir. 

Sorumluluk; Tüm yasa ve yönetmeliklere 
uyulmasını sağlamaktadır. Yönetim Kurulu, Genel 
Kurulda pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu 
yetki doğrultusunda, mevzuat, esas sözleşme, 
şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde 
yetki ve sorumluluklarını kullanır ve şirketi temsil 
eder.  

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine prensip olarak, 
yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli 
bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday 
gösterilir ve seçilir. Buna ilişkin esaslar şirket ana 
sözleşmesinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu 
üyelerine, ücretlerinin belli bir oranını aşmayacak 
şekilde yapılan Huzur Hakkı ödemeleri, Genel Kurul 
tarafından belirlenmektedir.  

Yönetim Kurulumuz  her yılın başında, finansal 
hedefler, projeler ve ilgili mali yıl içinde ilgilenilmesi 
gereken diğer konulara ilişkin iş planından oluşan 
bir yıllık faaliyet raporu hazırlar. Aylık bütçe 
hedefleriyle gerçekleşen rakamlar arasındaki aylık 
farklar ve ilgili mali performans değerlendirmeleri 
hazırlanır ve her ay zamanında Yönetim Kurulu 
Başkanı'na raporlanır. 
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ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş. 
 

  31 ARALIK 2009 TARİHİ 
  İTİBARIYLA HAZIRLANAN 
  FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR  
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ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ  

31 ARALIK 2009 TARİHLİ BİLANÇO 

 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) 

 

 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Cari Dönem Önceki Dönem
Dipnot

Referansları
31 Aralık 

2009
31 Aralık 

2008

VARLIKLAR
Döne n Varlıklar      60.038.370      44.756.084 
Nakit ve nakit benzerleri 6          7.644.958          5.344.364 
Finansal yatırımlar 7        25.440.376        26.783.546 
Ticari alacaklar 10        26.760.967        12.078.985 
Diğer alacaklar 11             122.117             197.541 
Diğer dönen varlıklar 26              69.952             351.648 

Duran Varlıklar        2.790.902        1.959.032 
Diğer alacaklar                4.000                4.000 
Finansal yatırımlar 7          1.385.348             446.250 
Maddi duran varlıklar 18             745.130             889.143 
Maddi olmayan duran varlıklar 19             338.206              57.481 
Ertelenmiş vergi varlığı 35             316.551             462.945 
Diğer duran varlıklar 26                1.667              99.213 

TOPLAM  VARLIKLAR      62.829.272      46.715.116 
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Cari Dönem Önceki Dönem
Dipnot

Referansları
31 Aralık 

2009
31 Aralık 

2008

KAYNAKLAR
K ıs a Vade li Yükümlülükle r      33.728.794      23.756.668 

Finansal borçlar 8                8.942              29.476 
Ticari borçlar 10        30.160.823        21.882.485 
Dönem karı vergi yükümlülüğü 35             139.966             165.503 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 11          2.619.063          1.679.204 
Borç karşılıkları 22             800.000                       - 
Uzun Vade li Yükümlülükle r           661.175           531.358 
Finansal borçlar 8                       -                8.942 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 24             661.175             522.416 

ÖZKAYNAKLAR      28.439.303      22.427.090 

Ödenmiş sermaye 27        15.000.000        15.000.000 
Sermaye düzeltmesi farkları          1.349.077          1.349.077 
Değer azalış fonları 27           (658.974)        (1.396.248)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 27             734.002             639.063 
Geçmiş yıllar kar/zararları 27          6.740.259          4.827.697 
Net dönem karı/zararı          5.274.939          2.007.501 

TOPLAM  KAYNAKLAR      62.829.272      46.715.116 
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Cari Dönem Önceki Dönem
Dipnot 

Referans ları
1 Ocak –31 A ralık 

2009
1 Ocak –31 A ralık 

2008
S ÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satış  gelirleri 28          4.983.815.443           3.854.348.735 
Satış ların maliyeti (-) 28         (4.960.988.072)          (3.838.363.841)
BRÜT KAR/ZARAR             22.827.371              15.984.894 

Pazarlama, s atış  ve dağ ıtım giderleri (-) 29                (1.614.183)                 (1.266.530)
Genel yönetim giderleri (-) 29              (13.868.994)               (11.637.530)
Diğer faaliyet gelirleri 31                    585.236                     315.788 
Diğer faaliyet g iderleri (-) 31                (1.107.584)                    (733.950)

              6 .821.846                2 .662.672 
FAALİYET KARI/ZARARI

Finans al gelirler
32                    140.851                     129.633 

Finans al giderler (-) 33                   (165.077)                      (71.064)
S ÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCES İ 
KARI/ZARARI

              6 .797.620                2 .721.241 

S ürdürülen faaliyetler vergi gelir/g ideri
 - Dönem vergi geliri/(gideri) 35                (1.560.605)                    (741.728)
 - Ertelenmiş  vergi geliri/(gideri) 35                      37.924                       27.988 

              5 .274.939                2 .007.501 

DÖNEM KARI/ZARARI               5 .274.939                2 .007.501 

Sürdürülen faaliyetlerden his s e baş ına kazanç  - - 

Sürdürülen faaliyetlerden s eyreltilmiş  h is s e baş ına kazanç  - - 

S ÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
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Cari Dönem Önceki Dönem
Dipnot 

Referans ları
1 Ocak –

31 A ralık 2009
1 Ocak –

31 A ralık 2008

DÖNEM KARI/ZARARI 5.274.939          2 .007.501          

Diğer Kaps amlı Gelir:
Finansal varlıklar değer artış /azalış ları (net) 921.592                (1.138.116)           
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi 
gelir/giderleri (184.318)              245.432                
DİĞER KAPS AMLI GELİR (VERGİ S ONRAS I) 737.274              (892.684)            

TOPLAM KAPS AMLI GELİR 6.012.213          1 .114.817          
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Geçmiş  yıllar
k arları

1 Ocak  2008 tarihi itibariyle  
bak iye 15.000.000             1.349.077       (503.564)                  391.525 1.728.036       4.369.100    22.334.174    
Dönem net karının transferi -                                         -                   -                             - 4.369.100       (4.369.100)   -                  
Yedeklere aktarılan tutarlar -  -  -                  247.538 (247.538)         -                 -
Dağıtılan temettü -                        -                   -                             - (1.021.901)      -                 (1.021.901)    
Finansal varlıklar 
değer azalışı -  -       (892.684)  - - -                 (892.684)       
Dönem net karı -  -                   -  - - 2.007.501    2.007.501     

31 Aralık  2008 tarihi 
itibariyle  bak iye 15.000.000   1.349.077          (1.396.248)   639.063                 4.827.697       2.007.501    22.427.090    

1 Ocak  2009 tarihi itibariyle  
bak iye 15.000.000   1.349.077          (1.396.248)   639.063                 4.827.697       2.007.501    22.427.090    

Dönem net karının transferi -  -  -  - 2.007.501       (2.007.501)   -                  
Yedeklere aktarılan tutarlar -  -  -                    94.939 (94.939)          -                 -                  
Finansal varlıklar değer
artış ı -  -         737.274  - -              - 737.274        
Dönem net karı -  -  -  - - 5.274.939    5.274.939     

31 Aralık   2009 tarihi 
itibariyle  bak iye 15.000.000   1.349.077          (658.974)      734.002                 6.740.259       5.274.939    28.439.303    

Kardan ayrılan 
k ıs ıtlanm ış  

Net dönem 
k arı ToplamSermaye

Sermaye  
düzeltmesi 

Değer artış  
fonları
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1.  ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

Şeker  Yatırım  Menkul  Değerler  A.Ş.  (“Şirket”),  Türkiye’de  faaliyet  göstermekte  olup  genel 
müdürlüğü  İnönü  Cad.  Tümşah  Han  No:36  Gümüşsuyu  /  Taksim  34437  İstanbul  adresinde 
bulunmaktadır.  Şirket, 24 Aralık 1996  tarihinde  İstanbul Ticaret Siciline  tescil ve 30 Aralık 1996 
tarih, 4198 Sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket’in hisselerinin %99’u 
Şekerbank T.A.Ş.’ye aittir. 

 

Şirket’in  ana faaliyet konuları aşağıda belirtildiği gibidir: 

 

Şirket’in  fiili  faaliyet  konusu 2499  sayılı  Sermaye Piyasası Kanunu  ve  ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun  olarak  sermaye  piyasası  faaliyetlerinde  bulunmaktır.  Bu  çerçevede,  Şirket müşterilerine, 
daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, sermaye piyasası 
araçlarının halka arzına  aracılık, Vadeli  İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.’ de  “Türev Araçların Alım‐
Satımına Aracılık”, kredili menkul kıymet işlemleri ve saklama hizmetleri sunmaktır.   

 

Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 88’dir (2008: 89). 

 

Ödenecek temettü 

 

Bu  rapor  tarihi  itibariyle,  yıllık  Genel  Kurul  toplantısı  gerçekleştirilmiş  olmadığından  ödenecek 
temettü bakiyesi henüz kesinleşmemiştir. 

 

Finansal tabloların onaylanması 

 

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 18 Şubat 2010 tarihinde yayınlanması 
için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 

Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları 

 

Şirket    yasal  defterlerini  ve  kanuni  finansal  tablolarını  Türk  Ticaret  Kanunu  (“TTK”)  ve  vergi 
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. 

 

Sermaye  Piyasası  Kurumu  (“SPK”),  Seri:  XI,  No:29  sayılı  “Sermaye  Piyasasında  Finansal 
Raporlamaya  İlişkin  Esaslar  Tebliğ”  (“Seri:  XI,  No:29  sayılı  Tebliğ”)  ile  işletmeler  tarafından 
düzenlenecek  finansal raporlar  ile bunların hazırlanması ve  ilgililere sunulmasına  ilişkin  ilke, usul 
ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine 
ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte  Seri: 
XI,  No:  25  "Sermaye  Piyasasında  Muhasebe  Standartları  Hakkında  Tebliğ"  yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu  tebliğe  istinaden,  işletmeler  finansal  tablolarını Avrupa Birliği  tarafından  kabul 
edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları 
gerekmektedir.  Ancak  Avrupa  Birliği  tarafından  kabul  edilen  UMS/UFRS’nin  Uluslararası 
Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”)  tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe 
Standartları  Kurulu  (“TMSK”)  tarafından  ilan  edilinceye  kadar UMS/UFRS’ler  uygulanacaktır. Bu 
kapsamda,  benimsenen  standartlara  aykırı  olmayan,  TMSK  tarafından  yayımlanan  Türkiye 
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. 

 

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK   tarafından yayımlananlardan farkları 
TMSK  tarafından  ilan  edilinceye  kadar,  finansal  tablolar  SPK  Seri:  XI,  No:  29  sayılı  tebliği 
çerçevesinde  UMS/UFRS’ye  göre  hazırlanmaktadır.  İlişikteki  finansal  tablolar  ve  dipnotlar,  SPK 
tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara 
uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş dönem 
finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapılmıştır. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları (devamı) 

Finansal  tablolar,  finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde,  tarihi maliyet esasına göre 
hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe 
uygun değeri esas alınmaktadır. 

Kullanılan Para Birimi 

Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan  para birimi 
(fonksiyonel para birimi) olan “TL” cinsinden sunulmuştur. 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 

SPK’nın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  uyarınca,  Türkiye'de  faaliyette bulunan ve 
SPK  Muhasebe  Standartları'na  (UMS/UFRS  uygulamasını  benimseyenler  dahil)  uygun  olarak  
finansal  tablo  hazırlayan  şirketler  için,  1  Ocak  2005  tarihinden  itibaren  geçerli  olmak  üzere 
enflasyon  muhasebesi  uygulamasına  son  verilmiştir.  Buna  istinaden,  1  Ocak  2005  tarihinden 
itibaren  UMSK  tarafından  yayımlanmış  29  No’lu  “Yüksek  Enflasyonlu  Ekonomilerde  Finansal 
Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”) uygulanmamıştır. 

2.2    Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler 

           Şirket’in cari ve önceki yıl içerisinde muhasebe politikalarında önemli bir değişikliği olmamıştır. 

2.3    Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

           Şirket’in cari ve önceki yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır. 

 2.4    Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar cari dönemde uygulanmış ve bu  finansal 
tablolarda  raporlanan  tutarlara  ve  yapılan  açıklamalara  etkisi  olmuştur.  Bu  finansal  tablolarda 
uygulanmış  fakat  raporlanan  tutarlar  üzerinde  etkisi  olmayan  diğer  standart  ve  yorumların 
detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıştır. 

2009 yılı sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen Standartlar 

• UMS 1 (Revize) “Finansal Tabloların Sunumu” 
Revize  standart,  ortakların  ortak  olmaları  nedeniyle  ortaya  çıkan  işlemler  dışında,  özkaynaklarda  dönem 
içerisinde meydana  gelen değişikliklerin  (diğer  kapsamlı  gelir  ve  giderlerin) özkaynak  değişim  tablosunda 
gösterilmesini engellemektedir. Bunun yerine bu tür gelir ve giderlerin özsermaye değişim tablosundan ayrı 
olarak  “Kapsamlı Gelir Tablosu”’nda gösterilmesi  gerekmektedir.  İşletmeler  tek bir performans  tablosunu 
(kapsamlı gelir tablosu) seçmekte veya iki tabloyu birlikte (gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu) seçmekte 
özgür bırakılmıştır. Buna bağlı olarak, Şirket 1 Ocak 2009’dan itibaren UMS 1’deki değişiklikleri uygulamış ve 
iki tabloyu birlikte (gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu) vermeyi seçmiştir.  

UMS  1  (Revize)  ayrıca  işletmelerin  yeni  dönemde  bir  önceki  döneme  ait  finansal  tablolarını  yeniden 
düzenlediklerinde veya sınıfladıklarında cari dönem ve bir önceki dönemle birlikte karşılaştırılabilir en erken 
döneme  ait  bilançonun  da  verilmesini  gerektirmektedir.  Şirket  cari  dönemde,  önceki  dönem  finansal 
tablolarında bir değişiklik  yapmadığından,  1 Ocak 2008  tarihli  açılış bilançosunun  ekli  finansal  tablolarda 
ayrıca sunulmasına gerek duyulmamıştır. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 
• UFRS 7 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar” 

 

Mart  2009’da  yayınlanan  UFRS  7  değişiklikleri  Şirket  için  1  Ocak  2009’dan  itibaren  geçerlidir. 
Değişiklikler  gerçeğe  uygun  değer  belirlenmesi  ve  likidite  riski  ile  ilgili  genişletilmiş  açıklamalar 
getirmektedir. Özellikle değişiklik, Şirket’in her bir sınıf finansal araçları  için gerçeğe uygun değer 
hesaplamasında  kullanılan  değerleme  tekniklerinde  değişiklik  olduğunda  dipnotlarda 
açıklanmasını  gerektirmektedir.  Ayrıca  finansal  araçların  gerçeğe  uygun  değeri  hesaplanırken 
kullanılan  girdilerin  kaynağının  üç  seviyede  açıklamasını  gerekli  kılmaktadır.  Finansal  araçların 
gerçeğe uygun değerlemelerinde kullanılan değerleme tekniklerinde bir değişiklik olursa, seviyeler 
arasında yapılan  transferlerin dipnotlarda açıklanmaları gerekmektedir. Ayrıca  Şirket’in piyasada 
gözlenebilir  bir  veriye  dayanmayan  girdilerden  değerlemesi  yapılan  finansal  araçların  gerçeğe 
uygun  değerlerinin  dönem  başı  ve  dönem  sonu  mutabakatlarının  yapılmaları  gerekmektedir. 
Piyasada  gözlenebilir bir  veriye dayanmayan  girdilerdeki değişiklikler  gerçeğe uygun değerlerde 
önemli  sapmalara  yol  açıyorsa,  bu  girdilerdeki  değişikliklerin  etkilerini  gösterecek  duyarlılık 
analizleri de verilmelidir. 

Ayrıca  finansal  garanti  sözleşmeleri  gibi  türev  olmayan  finansal  araçların  da  vade  dağılımı 
tablosuna  dahil  edilmeleri  gerekmektedir.  Türev  finansal  yükümlülüklerin  için  de  ayrı  bir  vade 
dağılımı tablosu verilmelidir. 

Şirket  UFRS  7  ile  ilgili  değişiklikleri  2009  yılı  içerisinde  uygulamış  ve Not  39’da  gerçeğe  uygun 
değerlerle  ilgili  bilgileri  vermiştir.  Cari  yılda  Şirket,  finansal  araçların  gerçeğe  uygun  değeri 
hesaplanırken kullanılan girdilerin üç seviyesi arasında önemli bir sınıflama yapmamıştır. 

2009  yılında  yürürlükte  olan    ancak  2009  yılı  finansal  tablolarına  etkisi  olmayan  standart  ve 
yorumlar 

Aşağıdaki  yeni  ve  revize  Standartlar  ile  Yorumlar  da  bu  finansal  tablolarda  uygulanmıştır.  Bu 
Standartlar ile Yorumlar’ın uygulanmasının finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli 
bir etkisi olmamıştır fakat  gelecekte yapılacak işlemler ya da sözleşmelerin muhasebeleştirilmesini 
etkileyebilir. 

 UFRS 1 ‘Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları’nın İlk Olarak 
Uygulanması’ ve UMS 27 ‘Konsolide ve 
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar  –Bağlı 
Ortaklık ya da Müşterek Olarak Kontrol Edilen 
İşletme ve İştirakteki Yatırımların Maliyeti’ 
Standartlarında Yapılan Değişiklikler  
 

Yapılan bu değişiklikler, UFRS’lerin ilk olarak 
uygulanmasında bağlı ortaklık, müşterek olarak kontrol 
edilen işletme ve iştirakteki yatırımların maliyetinin ölçümü 
ve bağlı ortaklıktan elde edilen temettü gelirlerinin ana 
ortağın bireysel finansal tablolarında muhasebeleştirilmesi 
ile ilgilidir.   
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

2009  yılında  yürürlükte  olan    ancak  2009  yılı  finansal  tablolarına  etkisi  olmayan  standart  ve 
yorumlar (devamı) 

 

UFRS 2 ‘Hisse Bazlı Ödemeler- 
Hakediş Koşulları ve İptaller’ 
Standardında Yapılan Değişiklikler 
 
 

Yapılan değişiklikler UFRS 2’nin amacına uygun olarak 
hakediş koşulları tanımına açıklık getirir, hakediş 
koşullarının karşılanmaması kavramını ortaya koyar ve 
iptaller için uygulanacak muhasebeleştirme işlemlerini 
belirler.   
 

UMS 23 ‘Borçlanma Maliyetleri’ 
(2007) 

Standartta yapılan temel değişiklik; oluşan tüm borçlanma 
maliyetlerinin giderleştirilmesi ile ilgili opsiyonun 
ortadan kaldırılmasıdır.  

 
UMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ 
ve UMS 1 ‘Finansal Tabloların 
Sunumu – Tasfiye Durumunda 
Satılabilir Finansal Araçlar ve 
Yükümlülükler’ Standartlarında 
Yapılan Değişiklikler  

 
UMS 32 standardında yapılan değişiklikler, belirli 
kriterlerin karşılanması doğrultusunda belirli satılabilir 
finansal araçlar ile işletmenin net varlıklarını yalnızca 
tasfiye halinde oransal bir dağılım doğrultusunda bir başka 
tarafa vermesi zorunluluğu getiren araçların (ya da araç 
unsurların) özkaynak olarak sınıflandırılmasına imkan 
sağlayarak, borç/özkaynak sınıflandırması için olan 
kriterlerin değişmesine neden olmuştur.  
 

UMS 39 ‘Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçüm – 
Finansal Riskten Korunmaya Konu 
Olabilecek Kalemler’ Standardında 
Yapılan Değişiklikler  
 

Değişiklikler finansal riskten korunma muhasebesinin
iki yönüne açıklık getirir: enflasyonun finansal riskten
korunan risk veya bölüm olarak tanımlanması ve
opsiyonlar ile finansal riskten korunma işlemlerinin
uygulanması. 

Saklı Türevler (UFRYK 9 ile UMS 
39 Standardında Yapılan 
Değişiklikler) 
 

Değişiklikler, Ekim 2008 tarihinde UMS 39 ‘Finansal
Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm’ standardındaki
değişiklik ile  (yukarıya bakınız)  verilen izin sonucu
finansal varlıkların ‘gerçeğe uygun değeri kar/zarar
içerisinde gösterilen finansal varlıklar’ kategorisi
dışında yeniden sınıflandırılması durumunda saklı
türevler için uygulanacak muhasebe işlemlerine açıklık
getirir. 
 

 



ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 

31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) 

‐ 46 ‐ 

2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

2009  yılında  yürürlükte  olan    ancak  2009  yılı  finansal  tablolarına  etkisi  olmayan  standart  ve 
yorumlar (devamı) 

UFRYK 15 ‘Gayrimenkul İnşaatı ile İlgili 
Anlaşmalar’ 

Yorum,  bir  gayrimenkulün  inşaatı  için  yapılan  anlaşmanın,  UMS  11
“İnşaat  Sözleşmeleri”  standardı  veya  UMS  18  “Hasılat”  standardı 
kapsamına  girip  girmediğinin    ve  buna  bağlı  olarak  da  böyle  bir
gayrimenkul  inşasından  elde  edilen  gelirin  ne  zaman 
muhasebeleştirileceğinin belirlenmesi konusunda yol gösterir.  

UFRYK  16  ‘Yurtdışındaki  İşletmede  Bulunan 
Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması’ 

Bu Yorum’da finansal riskten korunma muhasebesi ile ilgili net yatırım ile 
ilgili  riskten  korunma  işlemlerine  ilişkin  ayrıntılı  gerekliliklerin 
açıklamalarına yer verilir.  

UFRYK 18 ‘Müşterilerden Varlık 
Transferleri’ (müşteriden 1 Temmuz 2009 
tarihinde ya da bu tarih sonrasında alınan 
varlıkların transfer edildiği tarih öncesinde 
uygulanır) 

Bu  Yorum  ‘müşterilerden’  transfer  edilen  maddi  duran  varlıklar  için
alıcılar tarafından yapılacak muhasebeleştirme  işlemine açıklık getirir ve
transfer  edilen  maddi  duran  varlıkların  alıcı  açısından  varlık  tanımını
karşıladığı durumlarda,  alıcının  varlığı  transfer  tarihinde  gerçeğe uygun 
değer  üzerinden      varlık  ve  aynı  zamanda  UMS  18  ‘Hasılat’  standardı 
uyarınca  alacak  kaydı  ile  gelir  olarak  muhasebeleştirmesi  gerektiğini
belirtir.  

UFRS’lerdeki İyileştirmeler (2008) Yukarıda açıklanan ve finansal tablolarda raporlanan tutarları etkileyen 
değişikliklerin yanı sıra, yapılan  iyileştirmeler Şirket’in muhasebe 
politikalarında birçok değişikliği de beraberinde getirmiştir. Bu
değişikliklerin bazıları yalnızca  terimler ile ilgiliyken, bazıları da 
kapsamlı değişiklikler olup, raporlanan tutarlar üzerinde önemli  etkileri
bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin çoğu 1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren geçerlidir.  
 

Henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanması Şirket tarafından benimsenmemiş  standartlar ve yorumlar  

UFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’ (2008)  
 
UFRS 3 (2008) standardı 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemlerde meydana 
gelen işletme birleşmeleri için  geçerlidir. Bu standardın uygulanmasının başlıca etkileri aşağıdaki gibi olacaktır: 

a) önceden  ‘azınlık payları’ olarak  ifade edilen kontrol gücü olmayan payların gerçeğe uygun değer  ile 
veya kontrol gücü olmayan payların edinilen işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun 
değerdeki  payı ile değerlenmesinin her işlem bazında ölçümüne izin vermesi, 

b) koşullu bedele ilişkin muhasebeleştirme ve sonraki muhasebe işlemlerine ilişkin şartların değişmesi,  
c) edinim  ile  ilgili  maliyetlerin  işletme  birleşmelerinden  ayrı  olarak  muhasebeleştirme  gerekliliği  ve, 

bunun  sonucunda  bu  tür  maliyetlerin  genellikle  oluştukları  dönem  kar/zarar  içinde  gider  olarak 
kaydedilmesi.  

 

Şirket, UFRS 3 (Revize) standardını 1 Ocak 2010 tarihinden  itibaren her türlü  işletme birleşmesi  için  ileriye 
dönük olarak uygulayacaktır. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

UFRS 9 ‘Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme’ 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu  (UMSK), kasım 2009’da UFRS 9’un    finansal araçların 
sınıflandırılması  ve  ölçümü  ile  ilgili  birinci  kısmını  yayımlamıştır.  UFRS  9,  UMS  39’un  yerine 
kullanılacaktır.  Bu  Standart,  finansal  varlıkların,    işletmenin  finansal  varlıklarını  yönetmede 
kullandığı model ve sözleşmeye dayalı nakit akış özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha 
sonra gerçeğe uygun değer veya  itfa edilmiş maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni 
standardın,  1  Ocak  2013  tarihinde  ya  da  bu  tarih  sonrasında  başlayan  mali  dönemlerde 
uygulanması zorunludur.   

Şirket  yöneticilerinin, bu  Standard’ın uygulanmasının  finansal  tablolar üzerinde  yaratacağı olası  
etkiler konusunu  değerlendirme fırsatı henüz olmamıştır.   

UMS 24 (2009) ‘İlişkili Taraf Açıklamaları’ 

Kasım 2009’da UMS 24 “İlişkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiştir. Standarta yapılan güncelleme, 
devlet işletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilişkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. 
Bu  güncellenen  standardın,  1  Ocak  2011  tarihinde  ya  da  bu  tarih  sonrasında  başlayan  mali 
dönemlerde uygulanması zorunludur. Şirket yöneticilerinin, bu Yorum’un uygulanmasının finansal 
tablolar üzerinde yaratacağı olası  etkiler konusunu  değerlendirme fırsatı henüz olmamıştır.   

UMS 27 (2008) ‘Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar’  

UMS  27  (Revize)  standardı  1  Temmuz  2009  tarihinde  ya  da bu  tarih  sonrasında  başlayan mali 
dönemler  için  geçerlidir.  UMS  27  standardında  yapılan  düzeltmeler  özellikle  Şirket’in  bağlı 
ortaklıklardaki  paylarında  değişime  neden  olan  olaylara  ya  da  işlemlere  ilişkin  uygulanacak 
muhasebeleştirme işlemlerini etkilemektedir.   

Revize  edilen  bu  standart  uyarınca  şirketin  kontrol  etkisi  üzerinde  bir  değişiklik  yaratmayan 
sahiplik oranlarındaki artış ya da azalışların özkaynakta muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. 

UFRS’lerdeki İyileştirmeler (2009) 

UFRS’lerdeki  yıllık  iyileştirme  projesinin  parçası  olarak,  yukarıdaki  paragraflarda  bahsedilen 
değişikliklere  ilaveten, bir  çok  standart ve yorumlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 1 
Ocak  2010  tarihinde  ya  da  bu  tarih  sonrasında  başlayan  finansal  dönemlerde  geçerlidir.  Şirket 
yöneticilerinin, bu değişikliklerin uygulanmasının finansal tablolar üzerinde yaratacağı olası etkiler 
konusunu değerlendirme fırsatı henüz olmamıştır. 
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2.       FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 2.5     Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti  
 
                    Hasılat  

 

Ücret ve komisyon,gelirleri ve giderleri 

Ücret  ve  komisyonlar,  fon  yönetim  ücreti  komisyonları,  portföy  yönetimi  komisyonları,  aracılık 
işlem  komisyonları,  acentelik  komisyonları  ve  diğer  komisyonları  tahakkuk  esasına  göre 
muhasebeleştirilmektedir. 

Faiz gelir ve gideri 

Faiz  gelir  ve  giderleri  ilgili  dönemdeki  gelir  tablosunda  tahakkuk  esasına  göre 
muhasebeleştirilmektedir.  Faiz  geliri  sabit  getirili  yatırım  araçlarının  kuponlarından  sağlanan 
gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlenmelerini kapsar. 

 Temettü geliri 

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu 
zaman kayda alınır. 

Maddi Duran Varlıklar 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri 
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.  

Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman 
yöntemi  kullanılarak  amortismana  tabi  tutulur.  Beklenen  faydalı  ömür,  kalıntı  değer  ve 
amortisman  yöntemi,  tahminlerde  ortaya  çıkan  değişikliklerin  olası  etkileri  için  her  yıl  gözden 
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 

Finansal kiralama  ile alınan varlıklar, beklenen  faydalı ömrü  ile  söz konusu kiralama  süresinden 
kısa olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.   

  Maddi  duran  varlıkların  elden  çıkarılması  ya  da  bir maddi  duran  varlığın    hizmetten  alınması 
sonucu  oluşan  kazanç  veya    kayıp  satış  hasılatı  ile  varlığın  defter  değeri  arasındaki  fark  olarak 
belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir. 

Finansal Kiralama İşlemleri 

  Kiralama ‐  kiracı durumunda Şirket 

Mülkiyete  ait  risk  ve  kazanımların  önemli  bir  kısmının  kiracıya  ait  olduğu  kiralama  işlemleri, 
finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

Finansal Kiralama İşlemleri (devamı) 

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri ya da asgari 
kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan 
yükümlülük,  bilançoda  finansal  kiralama  yükümlülüğü  olarak  gösterilir.  Finansal  kiralama 
ödemeleri,  finansman  gideri  ve  finansal  kiralama  yükümlüğündeki  azalışı  sağlayan  ana  para 
ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda 
faiz  hesaplanmasını  sağlar.  Finansal  giderler,  Şirket’in  yukarıda  ayrıntılarına  yer  verilen  genel 
borçlanma politikası  kapsamında  finansman  giderlerinin  aktifleştirilen  kısmı haricindeki bölümü 
gelir tablosuna kaydedilir. 

Faaliyet  kiralamaları  için  yapılan  ödemeler  (kiralayandan  kira  işleminin  gerçekleşebilmesi  için 
alınan veya alınacak olan  teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem  ile gelir  tablosuna 
kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

Satın alınan maddi olmayan  varlıklar 

Satın alınan maddi olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer 
düşüklükleri düşüldükten  sonraki  tutarıyla  gösterilirler. Bu  varlıklar beklenen  faydalı ömürlerine 
göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür 
ve  amortisman  yöntemi,  tahminlerde  ortaya  çıkan  değişikliklerin  olası  etkilerini  tespit  etmek 
amacıyla  her  yıl  gözden  geçirilir  ve  tahminlerdeki  değişiklikler  ileriye  dönük  olarak 
muhasebeleştirilir. 

Bilgisayar yazılımı 

Satın  alınan  bilgisayar  yazılımları,  satın  alımı  sırasında  ve  satın  almadan  kullanıma  hazır  olana 
kadar  geçen  sürede  oluşan  maliyetler  üzerinden  aktifleştirilir.  Söz  konusu  maliyetler,  faydalı 
ömürlerine göre  amortismana tabi tutulur. 

Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

Şerefiye  gibi  sınırsız  ömrü  olan  varlıklar  itfaya  tabi  tutulmazlar.  Bu  varlıklar  için  her  yıl  değer 
düşüklüğü  testi uygulanır.  İtfaya  tabi olan  varlıklar  için  ise defter değerinin  geri  kazanılmasının 
mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. 
Varlığın defter  değerinin  geri  kazanılabilir  tutarını  aşması  durumunda  değer düşüklüğü  karşılığı 
kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun 
değer  veya  kullanımdaki  değerin  büyük  olanıdır.  Değer  düşüklüğünün  değerlendirilmesi  için 
varlıklar  ayrı  tanımlanabilir  nakit  akımlarının  olduğu  en  düşük  seviyede  gruplanır  (nakit  üreten 
birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama 
tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir. 

Borçlanma Maliyetleri   Tüm  finansman  giderleri,  oluştukları  dönemlerde  gelir  tablosuna 
kaydedilmektedir. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.5     Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

Finansal Araçlar 

Finansal varlıklar  

Finansal  yatırımlar,  gerçeğe  uygun  değer  farkı  kâr  veya  zarara  yansıtılan  ve  gerçeğe  uygun 
değerinden  kayıtlara  alınan  finansal  varlıklar  haricinde,  gerçeğe  uygun  piyasa  değerinden  alım 
işlemiyle  doğrudan  ilişkilendirilebilen  harcamalar  düşüldükten  sonra  kalan  tutar  üzerinden 
muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının  ilgili piyasa  tarafından belirlenen  süreye uygun 
olarak    teslimatı    koşulunu  taşıyan bir  kontrata bağlı olan    işlem  tarihinde  kayıtlara alınır  veya 
kayıtlardan çıkarılır. 

Finansal  varlıklar  “gerçeğe  uygun  değer  farkı  kâr  veya  zarara  yansıtılan  finansal  varlıklar”, 
“vadesine  kadar  elde  tutulacak  yatırımlar”,  “satılmaya  hazır  finansal  varlıklar”  ve  “kredi  ve 
alacaklar” olarak sınıflandırılır.  

Etkin faiz yöntemi 

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili 
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin  faiz oranı;  finansal aracın beklenen ömrü boyunca 
veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit 
toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

Gerçeğe  uygun  değer  farkı  kâr  veya  zarara  yansıtılan  finansal  varlıklar  dışında  sınıflandırılan 
finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.  

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 

 

Şirket’in  finansal  varlığı  elde  etmesinin  başlıca  amacının  yakın  bir  tarihte  varlığı  elden  çıkarma 
olması, finansal varlığın Şirket’in hep birlikte yönettiği tanımlanmış bir finansal araç portföyünün 
bir parçasını oluşturması ve  finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmeyen tüm 
türev ürünlerinde olduğu gibi  finansal varlığın kısa vadede oluşan karının realite edilecek olması 
durumunda  söz  konusu  finansal  varlıklar  gerçeğe  uygun  değer  farkı  kâr  veya  zarara  yansıtılan 
finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal 
varlıkların,  gerçeğe  uygun  değerleriyle  değerlenmesi  sonucu  oluşan  kazanç  ya  da  kayıp, 
kar/zararda muhasebeleştirilir. Kar / zarar içinde muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz 
konusu finansal varlıktan elde edilen faiz ve/veya temettü tutarını da kapsar.  

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar  
Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme 
planına  sahip,  sabit  vadeli  borçlanma  araçları,  vadesine  kadar  elde  tutulacak  yatırımlar  olarak 
sınıflandırılır.  Vadesine  kadar  elde  tutulacak  yatırımlar  etkin  faiz  yöntemine  göre  itfa  edilmiş 
maliyet  bedelinden  değer  düşüklüğü  tutarı  düşülerek  kayıtlara  alınır  ve  ilgili  gelirler  etkin  faiz 
yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. 

Şirket’in bilanço tarihi itibariyle vadeye kadar elde tutulacak  finansal varlığı bulunmamaktadır. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 2.5     Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
Finansal Araçlar (devamı) 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 
  
Şirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören  borsaya kote özkaynak araçları ile  
bazı borçlanma  senetleri  satılmaya hazır  finansal varlıklar olarak  sınıflandırılır ve gerçeğe uygun 
değerleriyle  gösterilir.  Gelir  tablosuna  kaydedilen  değer  düşüklükleri,  etkin  faiz  yöntemi 
kullanılarak  hesaplanan  faiz  ve  parasal  varlıklarla  ilgili  kur  farkı  kar/zarar  tutarı  haricindeki, 
gerçeğe  uygun  değerdeki  değişikliklerden  kaynaklanan  kazanç  ve  zararlar  diğer  kapsamlı  gelir 
içinde  muhasebeleştirilir  ve  finansal  varlıklar  değer  artış  fonunda  biriktirilir.  Yatırımın  elden 
çıkarılması ya da değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda 
biriken toplam  kar/zarar, gelir tablosuna sınıflandırılmaktadır. 

 

Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Şirket’in temettü alma hakkının oluştuğu 
durumlarda gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.  

Satım ve geri alım anlaşmaları 
Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler  (“repo”)  finansal  tablolara yansıtılır ve karşı  tarafa  
olan  yükümlülük müşterilere  borçlar  hesabına  kaydedilir.  Geri  satmak  kaydıyla  alınan menkul 
kıymetler  (“ters  repo”), satış ve geri alış  fiyatı arasındaki  farkın  iç  iskonto oranı yöntemine göre 
döneme  isabet  eden  kısmının  ters  repoların  maliyetine  eklenmesi  suretiyle  nakit  ve  nakit 
benzerleri  hesabına ters repo işlemlerinden  alacakları olarak kaydedilir.  

Krediler ve alacaklar 

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler 
bu  kategoride  sınıflandırılır. Krediler  ve alacaklar etkin  faiz  yöntemi  kullanılarak  iskonto edilmiş 
maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.  

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü  
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya 
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin 
bulunup  bulunmadığına  dair  değerlendirmeye  tabi  tutulur.  Finansal  varlığın  ilk 
muhasebeleştirilmesinden  sonra  bir  veya  birden  fazla  olayın meydana  gelmesi  ve  söz  konusu 
olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki 
nakit  akımları  üzerindeki  olumsuz  etkisi  sonucunda  ilgili  finansal  varlığın  değer  düşüklüğüne 
uğradığına  ilişkin  tarafsız bir  göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü  zararı oluşur. 
Kredi  ve  alacaklar  için  değer  düşüklüğü  tutarı  gelecekte  beklenen  tahmini  nakit  akımlarının 
finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden  iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri  ile defter 
değeri arasındaki farktır. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 2.5     Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
Finansal Araçlar (devamı) 

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü (devamı) 

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde. 
bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden 
düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından 
düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.  
 
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve 
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla 
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı. değer düşüklüğünün 
iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması 
durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir. 

 
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında 
meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 

 

            Nakit ve nakit benzerleri 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren 
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer 
değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.  

 

Finansal yükümlülükler 

Şirket’in  finansal yükümlülükleri  ve özkaynak araçları,  sözleşmeye bağlı düzenlemelere,  finansal 
bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in 
tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı 
finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar  için uygulanan 
muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir. 

Finansal  yükümlülükler  gerçeğe  uygun  değer  farkı  kâr  veya  zarara  yansıtılan  finansal 
yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.  

 
Diğer finansal yükümlülükler 
 
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun 
değerleriyle muhasebeleştirilir.  
 
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri 
ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.  
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 2.5     Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
Finansal Araçlar (devamı) 

Diğer finansal yükümlülükler (devamı) 
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz 
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen 
ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak 
tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen 
orandır.  
İşletme Birleşmeleri 

Bulunmamaktadır. 

  Kur Değişiminin Etkileri 

Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen 
işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan 
dövize bağlı parasal  varlık  ve borçlar bilanço  tarihinde geçerli olan  kurlar  kullanılarak Yeni Türk 
Lirası’na  çevrilmişlerdir.  Gerçeğe  uygun  değerden  ölçülen  yabancı  para  birimindeki  parasal 
olmayan  kalemler  gerçeğe uygun değerin belirlendiği  tarihteki döviz  kurları  kullanılarak  çevrilir. 
Tarihi  maliyet  cinsinden  ölçülen  yabancı  para  birimindeki  parasal  olmayan  kalemler  yeniden 
çevrilmezler.  Parasal  kalemlerin  çevirimden  ve  dövizli  işlemlerin  tahsil  ve  tediyelerinden 
kaynaklanan kambiyo karları ve zararları gelir tablosunda yer almaktadır.  

  Hisse Başına Kazanç 

Hisse  başına  kazanç,  net  karın,  şirket  hisselerinin  ağırlıklı  ortalama  sayısına  bölünmesi  ile 
hesaplanmaktadır. 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz 
hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç 
hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan 
ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de 
dikkate alınarak bulunmuştur. 

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

Bilanço  tarihinden  sonraki  olaylar;  kara  ilişkin  herhangi  bir  duyuru  veya  diğer  seçilmiş  finansal 
bilgilerin kamuya açıklanmasından  sonra ortaya  çıkmış olsalar bile, bilanço  tarihi  ile bilançonun 
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 

Şirket,  bilanço  tarihinden  sonraki  düzeltme  gerektiren  olayların  ortaya  çıkması  durumunda, 
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.  
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 2.5     Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 

Geçmiş   olaylardan   kaynaklanan   mevcut   bir   yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün   yerine  
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük  tutarının güvenilir bir  şekilde  tahmin 
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. 

Karşılık olarak ayrılan  tutar, yükümlülüğe  ilişkin  risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, 
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi 
yoluyla hesaplanır. 

Karşılığın,  mevcut  yükümlülüğün  karşılanması  için  gerekli  tahmini  nakit  akımlarını  kullanarak 
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine 
eşittir.  

Karşılığın  ödenmesi  için  gerekli  olan  ekonomik  faydanın  bir  kısmı  ya  da  tamamının  üçüncü 
taraflarca  karşılanmasının  beklendiği  durumlarda,  tahsil  edilecek  tutar,  ilgili  tutarın  tahsil 
edilmesinin  hemen  hemen  kesin  olması  ve  güvenilir  bir  şekilde  ölçülmesi  halinde  varlık  olarak 
muhasebeleştirilir. 

  Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve  tespit edilen önemli muhasebe hataları 
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe 
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme  ilişkin  ise, değişikliğin yapıldığı  cari dönemde, 
gelecek  dönemlere  ilişkin  ise,  hem  değişikliğin  yapıldığı  dönemde  hem  de  gelecek  dönemde, 
ileriye yönelik olarak uygulanır. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 2.5     Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

İnşaat Sözleşmeleri 

Bulunmamaktadır. 

Durdurulan Faaliyetler 

Bulunmamaktadır. 

Devlet Teşvik ve Yardımları 

Bulunmamaktadır.  

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

Bulunmamaktadır.  
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  

Cari vergi  

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye  tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye 
tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya 
da vergiden  indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer 
verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış 
ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 

Ertelenmiş vergi 

Ertelenmiş  vergi  yükümlülüğü  veya  varlığı,  varlıkların  ve  yükümlülüklerin  finansal  tablolarda 
gösterilen  tutarları  ile  yasal  vergi matrahı  hesabında  dikkate  alınan  tutarları  arasındaki  geçici 
farklılıkların  bilanço  yöntemine  göre  vergi  etkilerinin  yasalaşmış  vergi  oranları  dikkate  alınarak 
hesaplanmasıyla  belirlenmektedir.  Ertelenmiş  vergi  yükümlülükleri  vergilendirilebilir  geçici 
farkların  tümü  için hesaplanırken,  indirilebilir geçici  farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, 
gelecekte  vergiye  tabi  kar  elde  etmek  suretiyle  söz  konusu  farklardan  yararlanmanın  kuvvetle 
muhtemel  olması  şartıyla  hesaplanmaktadır.  Bahse  konu  varlık  ve  yükümlülükler,  ticari  ya  da 
finansal  kar/zararı  etkilemeyen  işleme  ilişkin  geçici  fark,  şerefiye  veya  diğer  varlık  ve 
yükümlülüklerin  ilk  defa  finansal  tablolara  alınmasından  (işletme  birleşmeleri  dışında) 
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.  
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 2.5     Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) 

Ertelenmiş vergi (devamı) 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği 
ve yakın gelecekte bu  farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı 
ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir 
geçici  farkların  tümü  için hesaplanır. Bu  tür yatırım ve paylar  ile  ilişkilendirilen vergilendirilebilir 
geçici  farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye  tabi yeterli kar 
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte 
ilgili farkların ortadan kalkmasının  muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır. 

Ertelenmiş  vergi  varlığının  kayıtlı değeri, her bilanço  tarihi  itibarıyla  gözden  geçirilir.  Ertelenmiş 
vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya  tamamının  sağlayacağı  faydanın elde edilmesine 
imkan verecek düzeyde finansal kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine 
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço  tarihi  itibarıyla yasallaşmış veya önemli 
ölçüde  yasallaşmış  vergi  oranları  (vergi  düzenlemeleri)  üzerinden  hesaplanır.  Ertelenmiş  vergi 
varlıkları  ve  yükümlülüklerinin  hesaplanması  sırasında,  Şirket’in  bilanço  tarihi  itibarıyla 
varlıklarının defter değerini  geri  kazanması  ya da  yükümlülüklerini  yerine  getirmesi  için  tahmin 
ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 

Ertelenmiş  vergi  varlıkları  ve  yükümlülükleri,  cari  vergi  varlıklarıyla  cari  vergi  yükümlülüklerini 
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi 
mercii  tarafından  toplanan  gelir  vergisiyle  ilişkilendirilmesi  ya  da  Şirket’in  cari  vergi  varlık  ve 
yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 

Dönem cari  ve ertelenmiş vergisi 

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda  ilgili 
kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya 
da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait 
ertelenmiş  vergi,  gelir  tablosunda  gider  ya  da  gelir  olarak  muhasebeleştirilir.  İşletme 
birleşmelerinde,  şerefiye  hesaplanmasında  ya  da  satın  alanın,  satın  alınan  bağlı  ortaklığın 
tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve  şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği 
payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı. emeklilik 
veya  işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan 
Faydalar  Standardı    (“UMS  19”)  uyarınca  söz  konusu  türdeki  ödemeler  tanımlanmış  emeklilik 
fayda planları olarak nitelendirilir.  
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.5     Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları (devamı) 

Bilançoda  muhasebeleştirilen  kıdem  tazminatı  yükümlülüğü,  tüm  çalışanların  emeklilikleri 
dolayısıyla  ileride  doğması  beklenen  yükümlülük  tutarlarının  net  bugünkü  değerine  göre 
hesaplanmış ve  finansal  tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan  tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar 
gelir tablosuna yansıtılmıştır. 

Emeklilik Planları 
 

Bulunmamaktadır. 
 

Nakit Akım Tablosu 

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine 
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in aracılık ve portföy yönetimi 
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.  

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve 
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı 
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 Sermaye ve Temettüler 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan 
edildiği dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 

 2.6     Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 

Bulunmamaktadır.  

3.  İŞLETME BİRLEŞMELERİ 

    Bulunmamaktadır. 

4.  İŞ ORTAKLIKLARI 

  Bulunmamaktadır. 

5.  BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge 
bulunmamaktadır. 
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6.  NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

Kasa 1.404 7.976
Bankadaki nakit 
     Vadesiz mevduatlar 1.756.770 836.337
Ters-repo işlemlerinden alacaklar 5.886.784 4.500.051
     

7.644.958 5.344.364

 

Müşteriler  adına  bankalar  hesabında  1.983  ABD  Doları,  395.987  Avro  bulunmaktadır  ve  bu 
tutarların  karşılığı pasifte  ticari borçlar   hesabındadır  (31 Aralık 2008: 148 ABD Doları, 114.715 
Avro). 

Ters-repo işlemlerinden alacaklar; 
 

31 Aralık 
2009 Vade Kayıtlı 

Faiz Oranı Tarihi Maliyet Değer

Devlet iç borçlanma senetleri %6,50-6,66 04.01.2010 5.886.784 5.886.784

 

31 Aralık 
2008 Vade Kayıtlı 

Faiz Oranı Tarihi Maliyet Değer

Devlet iç borçlanma senetleri  %12,75 02.01.2009 4.500.051 4.500.051

 

Şirket’in 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle  nakit akım tablolarında nakit ve 
nakit benzeri değerler, hazır değerlerden bloke tutarlar  düşülmeden gösterilmektedir: 

   

Bloke  paralar  hesabında  gözüken  243.907  TL  (31  Aralık  2008:  240.292  TL)  Şirket’in  yurtdışı 
piyasalarda işlem yapmak için verilen 235.505 TL’lik teminat (31 Aralık 2008: 232.292 TL) ile İMKB  
Veri Yayını   Alt Alıcı (IBS)’e verilen 8.402 TL tutarındaki teminattan oluşmaktadır (31 Aralık 2008: 
8.000 TL). 

 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle vadesiz yabancı mevduat ve vadesiz TL mevduat toplamının      
599.584 TL’si (31 Aralık 2008: 511.896 TL) Şekerbank T.A.Ş.’de tutulmaktadır (Not 37). 



ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 

31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) 

‐ 59 ‐ 

7.       FİNANSAL YATIRIMLAR 

31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

 Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan 
 finansal varlıklar – Alım satım amaçlı finansal varlıklar

20.394.617 24.099.503

 Satılmaya hazır finansal varlıklar 5.045.759 2.684.043
25.440.376 26.783.546

 Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar

31 Aralık 31 Aralık
 Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar 2009 2008

 Satılmaya hazır finansal varlıklar 1.385.348 446.250
1.385.348 446.250

 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle repo işlemlerine konu olan menkul kıymetler 14.375.248 TL (31 Aralık 
2008: 16.031.363 TL) tutarındadır. 

31  Aralık  2009  tarihi  itibariyle  zorunlu  sermaye  blokajı  teminatı,  hisse  senedi  piyasası,  tahvil  ve 
bono piyasaları ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (“VOB”) işlem teminatı olarak İMKB Takas ve 
Saklama Bankası A.Ş., T.C. Merkez Bankası ve T. İş Bankası A.Ş.’ye 5.370.000 TL nominal değerinde 
(31  Aralık  2008:  2.700.000  TL),  5.045.759  TL  (31  Aralık  2008:  2.684.043  TL)  piyasa  değerindeki 
devlet tahvili teminat olarak verilmiştir. 

Şirket’in 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle teminata verilen menkul kıymetleri 
aşağıdaki gibidir: 
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31 Aralık 2009
Devlet İç Borçlanma 
Senetleri

Defter değeri 
(TL)

Nominal değeri 
(TL)

Verildiği 
kurum

Karşılığında sağlanan hizmet

234.905 250.000 VOB Garanti fonu teminatı
986.601 1.050.000 SPK Sermaye blokajı

3.514.179 3.740.000 İMKB Hisse senedi teminatı
281.886 300.000 İMKB Tahvil, bono teminatı
28.188 30.000 İMKB VOB üyelik teminatı

TOPLAM 5.045.759 5.370.000

31 Aralık 2008
Devlet İç Borçlanma 
Senetleri

Defter değeri 
(TL)

Nominal değeri 
(TL)

Verildiği 
kurum

Karşılığında sağlanan hizmet

228.641 230.000 VOB Garanti fonu teminatı
894.681 900.000 SPK Sermaye blokajı

1.242.612 1.250.000 İMKB Hisse senedi teminatı
298.227 300.000 İMKB Tahvil, bono teminatı
19.882 20.000 İMKB VOB üyelik teminatı

TOPLAM 2.684.043 2.700.000  
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7.      FİNANSAL YATIRIMLAR (devamı) 

Maliyet

Devlet tahvilleri 18.488.405 19.939.410 19.939.410
Hisse senetleri (borsaya kote) 504.676 455.207 455.207

18.993.081 20.394.617 20.394.617

Maliyet

Devlet Tahvilleri 4.559.300 5.045.759 5.045.759

Özsermaye araçları

Borsada işlem gören 2.437.612 1.385.348 1.385.348
6.996.912 6.431.107 6.431.107

Maliyet

Devlet tahvilleri 18.097.671 19.486.116 19.486.116

Hazine bonoları 3.955.000 4.144.087 4.144.087
Hisse senetleri (borsaya kote) 617.641 469.300 469.300

22.670.312 24.099.503 24.099.503

Satılmaya hazır  finansal varlıklar
Maliyet

Devlet iç borçlanma senetleri

Devlet tahvilleri 2.477.524 2.684.043 2.684.043

Özsermaye araçları

Borsada işlem gören 2.193.427 446.250 446.250
4.670.951 3.130.293 3.130.293

Alım satım amaçlı finansal varlıklar

Alım satım amaçlı finansal varlıklar

31 Aralık 2008

Gerçeğe 
Uygun Değeri

Kayıtlı Değeri

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna 
yansıtılan finansal varlıklar -

Kayıtlı Değeri

Gerçeğe 
Uygun Değeri

Gerçeğe 
Uygun Değeri

Kayıtlı Değeri
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna 
yansıtılan finansal varlıklar -

Gerçeğe 
Uygun Değeri

Kayıtlı Değeri

31 Aralık 2009

31 Aralık 2008

31 Aralık 2009

Satılmaya hazır  finansal varlıklar
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7.       FİNANSAL YATIRIMLAR (devamı) 

          Satılmaya hazır finansal varlıklar (devamı) 

          Özsermaye araçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

İş tira k O ra nı 31 A ra lık 31 A ra lık

(% ) 2009 2008

B orsa da  iş le m  göre n

Şe ke r F ina nsa l K ira la m a  A .Ş . 3,85 1.385.348 446.250
1.385.348 446.250

 

Borsada işlem gören satılmaya hazır özkaynak araçları yatırımları gerçeğe uygun değerleri ile  
gösterilirler. Aktif piyasada işlem gören satılmaya hazır yatırımların gerçeğe uygun değerindeki 
1.052.264 TL (2008: 1.747.177 TL)  tutarındaki vergi öncesi fark, doğrudan özkaynaklar içinde 
kayda alınmıştır. 

31  Aralık  2009  tarihi  itibariyle  satılmaya  hazır  finansal  varlık  olarak  sınıflandırılan  borçlanma 
senetlerinin  sözleşmelerinde  yer  alan  kalan  vade  tarihlerine  göre  hazırlanan  analiz  aşağıda 
verilmiştir: 

3 1  A r a lık 3 1  A r a lık
2 0 0 9 2 0 0 8

K ıs a  v a d e li-  1  y ıl iç e r is in d e 5 .0 4 5 .7 5 9 2 .6 8 4 .0 4 3
 

31  Aralık  2009  tarihinde  satılmaya  hazır  hazine  bonolarının  ve  devlet  tahvillerinin  yıllık  faiz 
oranları % 7,68 dir (2008: yıllık % 15,50). 

Şirket,  ticari  amaçla  elde  tutulanlar dışında herhangi bir  finansal  varlığını  gerçeğe uygun değer 
farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırmamıştır.  

8.      FİNANSAL BORÇLAR 

31 A ralık 31 Aralık
2009 2008

K ısa Vade:
 Finansal kiralama işlemlerinden borçlar                  9.619                38.069 
 Eksi:ertelenmiş finansal kiralama borçlanma 
maliyeti                   (677)                (8.593)
 Net finansal kiralama işlemlerinden borçlar                  8.942                29.476 
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8.      FİNANSAL BORÇLAR (devamı) 

31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

Uzun Vade:

 Finansal kiralama işlemlerinden borçlar                         -                  9.820 
 Eksi:ertelenmiş finansal kiralama borçlanma  
 maliyeti 

                        -                   (878)

 Net finansal kiralama işlemlerinden borçlar                         -                  8.942 
 

8.942 TL tutarındaki toplam finansal kiralama  işlemlerinden borçlar Şirket’in  ilişkili şirketlerinden 
Şeker  Finansal Kiralama A.Ş.  ile  yapmış olduğu  finansal  kiralama  işleminden  kaynaklanmaktadır 
(31 Aralık 2008: 38.418 TL) (Not 37). 

9.      DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
         Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

10.  TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

31 Aralık 31 Aralık
K ısa vadeli ticari alacaklar: 2009 2008
Kredili müşterilerden alacaklar 11.858.744 4.207.011
Takas ve Saklama Merkezi’nden alacaklar (**) 7.768.055 -
Müşterilerden alacaklar 545.152 1.271.335
Vadeli İşlem Opsiyon Borsası sözleşmeleri 
  Takas Merkezleri (portföy)

119.681 109.547

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası sözleşmeleri 
  Takas Merkezleri (müşteri) (*) 6.149.514 6.192.223
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 37) 319.821 298.869

26.760.967 12.078.985
 

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri  itibarıyla vadesi geçmiş ve şüpheli hale gelmiş alacakları 
bulunmamaktadır. 

           Şirket, 31 Aralık 2009  tarihine kadar müşterilerine günlük yatırım  işlemlerinde kullanılmak 
üzere verdiği kredilerine ortalama %16,69 (31 Aralık 2008: ortalama %21,79) faiz uygulamıştır. 



ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 

31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) 

‐ 64 ‐ 

10.  TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı) 

31 Aralık 31 Aralık
K ısa vadeli ticari borçlar: 2009 2008
Müşterilere borçlar            9.568.283              583.194 
Takas ve Saklama Merkezi’ne borçlar (**)                         -                  3.044 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 
 sözleşmelerinden alacaklılar (*)            6.149.514            6.192.223 
Repo anlaşmalarından elde edilen fonlar          14.377.433          15.057.576 
K ısa vadeli diğer ticari borçlar                65.593                26.605 
İlişkili taraflara borçlar (Not 37)                         -                19.843 

         30.160.823          21.882.485 

 

(*) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle müşteriler adına yapılan 6.149.514 TL (31 Aralık 2008: 6.192.223 
TL)  tutarındaki  vadeli  işlem  sözleşmelerinden  borçlar  vadeli  işlemler  piyasasından  alacaklar  ile 
netleştirilmeden ticari borçlar altında gösterilmiştir. 

          (**) Takas ve Saklama Merkezinden Alacaklar hesabındaki 7.768.055 TL, 30 Aralık 2009 ve 31 Aralık 
2009 tarihlerinde Şirket’in hisse senedi müşterilerinin hisse senedi  işlemlerinden dolayı Takas ve 
Saklama Merkezine olan  hisse  senedi  takas  alacaklarını  içermektedir  (31 Aralık  2008:  3.044  TL 
hisse senedi takas borçları). 

11.    DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
31 Aralık 31 Aralık

Cari diğer alacaklar: 2009 2008
Verilen depozito ve teminatlar 118.763 74.474
Tahsil edilecek komisyonlar 3.354 123.067

122.117 197.541

 

31 Aralık 31 Aralık
Diğer kısa vadeli yükümlülükler: 2009 2008

Ödenecek vergi ve fonlar (*) 1.988.021 1.359.674
Gider karşılıkları 121.210 92.797
Diğer çeşitli borçlar 509.832 226.733

2.619.063 1.679.204  

 

(*)  Ödenecek vergi ve fonların 1.311.474 TL’si müşteriler adına yapılan vergi kesintilerinden (193 
sayılı GVK geçici 67.maddesine göre yapılan  tevkifatlar) oluşmaktadır  (31 Aralık 2008: 918.988 
TL). 
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12.  FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR 

     Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

13.     STOKLAR 
  Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

14..  CANLI VARLIKLAR 

  Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

15.  DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR 

  Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

16.  ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 

          Bulunmamaktadır ( 31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

17.  YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

  Bulunmamaktadır ( 31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

18.    MADDİ DURAN  VARLIKLAR 

 

Taşıtlar
Döşeme ve 

Demirbaşlar
Özel 

Maliyetler Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2009 açılış bakiyesi       95.645        2.642.243         797.351     3.535.239 
Alımlar  -           105.450             4.446       109.896 
31 Aralık 2009  bakiyesi       95.645        2.747.693         801.797     3.645.135 

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2009 açılış bakiyesi      (80.784)       (2.293.148)        (272.164)   (2.646.096)
Dönem gideri        (5.195)         (127.832)        (120.882)      (253.909)
31 Aralık  2009  bakiyesi      (85.979)       (2.420.980)        (393.046)   (2.900.005)

31 Aralık 2009 itibariyle     
Net Defter Değeri         9.666           326.713         408.751       745.130 
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18.    MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 

Taşıtlar
Döşeme ve 

Demirbaşlar
Özel 

Maliyetler Toplam
Maliyet değeri
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi      176.167        2.875.826         774.035     3.826.028 
Alımlar  -           220.887         601.080       821.967 
Transfer  -           (15.829)  -        (15.829)
Çıkışlar      (80.522)         (438.641)        (577.764)   (1.096.927)
31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi       95.645        2.642.243         797.351     3.535.239 

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi      (93.184)       (2.555.877)        (744.414)   (3.393.475)
Transfer  -             15.829  -         15.829 
Dönem gideri      (13.100)         (177.007)          (86.884)      (276.991)
Çıkışlar       25.500           423.907         559.134     1.008.541 
31 Aralık  2008 kapanış bakiyesi      (80.784)       (2.293.148)        (272.164)   (2.646.096)

31 Aralık 2008 itibarıyla
Net Defter Değeri       14.861           349.095         525.187       889.143 

 
31 Aralık 2009 itibariyle maddi varlık girişlerinin finansal kiralama yolu ile edinilmiş net defter tutarı  
32.696 TL’dır ( 31 Aralık 2008: 41.952 TL). 
 
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 
 

Ekonomik 
ömrü

Taşıtlar  5 yıl
Döşeme ve demirbaşlar 2,5-15 yıl
Özel maliyetler 5 yıl  
 
Amortisman giderlerinin tamamı genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 
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19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

 Maliyet değeri 
 1 Ocak 2009 açılış bakiyesi                            1.225.307 
 Alımlar                               335.582 
 31 Aralık 2009 bakiyesi                            1.560.889 

 Birikmiş itfa payları 
 1 Ocak 2009 açılış bakiyesi                            (1.167.826)
 Dönem gideri                                (54.857)
 31 Aralık 2009 bakiyesi                            (1.222.683)

 31 Aralık 2009 itibarıyla net defter değeri                                338.206 

Bilgisayar Programları ve 
Haklar 

 

 1 Ocak 2008 açılış bakiyesi                            1.165.127 
 Alımlar                                 44.351 
 Transfer                                 15.829 
 31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi                            1.225.307 

 Birikmiş itfa payları 
 1 Ocak 2008 açılış bakiyesi                            (1.044.957)
 Dönem gideri                              (107.040)
 Transfer                                (15.829)
 31 Aralık 2008  kapanış bakiyesi                            (1.167.826)

 31 Aralık 2008 itibarıyla net defter değeri                                  57.481 

Bigisayar Programları ve 
Haklar 

 
           Maddi olmayan duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 

 

Ekonomik ömrü

Haklar 3-5 yıl
Bilgisayar programları 2,5 yıl  

İtfa payları giderlerinin tamamı genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 
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20.     ŞEREFİYE 

          Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

21.  DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

          Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

22.  KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

          a)  31  Aralık  2009  tarihi  itibari  ile  Şirket  toplam  2.208.270  TL  (31  Aralık  2008:  1.875.435  TL) 
tutarında  teminat mektubu vermiştir. Bu teminat mektuplarının 1.080.150 TL’si  (31 Aralık 2008: 
1.075.550  TL)  şirkete  tahsis  edilen  500.000  Euro  tutarındaki  kredi  limitinin  güvencesi  olarak 
verilmiş, 929.672 TL’si (31 Aralık 2008: 620.511 TL) BSMV vergi borcuna karşılık Mecidiyeköy Vergi 
Dairesi’ne, 170.000 TL’si (31 Aralık 2008: 170.000 TL) Şirket’in sermayesine karşılık olarak SPK’ya 
bloke edilmiştir. Kalan 1.776 TL (31 Aralık 2008: 1.776 TL) SPK adına ve 26.672 TL ise veri hizmeti 
karşılığı verilmiştir (31 Aralık 2008: 7.598 TL üçüncü kişiler adına verilmiştir). 

           b) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle zorunlu sermaye blokajı teminatı, hisse senedi piyasası, tahvil ve 
bono piyasaları ve VOB  işlem  teminatı olarak  İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Merkez 
Bankası  ve  T.  İş  Bankası’na  5.370.000  TL  nominal  değerinde  (31  Aralık  2008:  2.700.000  TL), 
5.045.759 TL  (31 Aralık 2008: 2.684.043 TL) piyasa değerindeki hazine bonosu  ve devlet  tahvili 
teminat olarak verilmiştir. 

          c)  Şirket çalışanlarından bir kişinin 1999 yılında kendi müşterilerine doğru olmayan bilgilendirme 
yazısı göndermesi ile gerçekleşen usulsüzlük üzerine, bu kişinin müşterilerinden bir aileye mensup 
10  kişi  Şirket  aleyhine  dava  açmışlardır.  Şirket  avukatı,  eski  çalışan  personel  ile  dava  açan  aile 
mensupları  arasında  örtülü  bir  anlaşma  olduğunu  savunduklarını  belirtmiştir.  Şirket  aleyhine 
devam  eden  davalardan  biri  bu  rapor  tarihi  itibariyle  Şirket  lehine  sonuçlanmış  olup  davacı 
tarafından  temyize  götürülebilecektir.  Bu  davalarla  ilgili  toplam  dava   tutarı  1.025.471  TL’dir. 
Şirket, lehe sonuçlanan davayı emsal kabul ederek ilişikteki finansal tablolarda herhangi bir karşılık 
ayırmamış olup sözkonusu davalarla ilgili hukuki süreç rapor tarihi itibariyle devam etmektedir. 

          31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Şirket aleyhine açılmış ve devam etmekte olan yukarıdaki paragrafta 
belirtilenler  ve  diğer  davaların  toplam  tutarı  1.161.264  TL’dir  (31  Aralık  2008:  1.121.264  TL). 
Şirket,  bilanço  tarihi  itibariyle  aleyhine  devam  eden  davalar  ile  ilgili  olarak  temyiz  aşaması  da 
dikkate  alınarak  aleyhte  sonuçlanma  olasılığı  öngörmediğinden  ilişikteki  finansal  tablolarda 
herhangi bir karşılık ayırmamıştır. 

          Ayrıca,  31  Aralık  2009  tarihi  itibarıyla  Şirket  tarafından  açılmış  davaların  toplam  tutarı  758.105 
TL'dir.  İlgili dönemde bir dava  sonuçlanmış ve 23.100 TL’lık  tahsilat yapılmıştır.  (31 Aralık 2008: 
741.358 TL).      
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22.  KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 

d) T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı Gelirler Kontrolörü tarafından 2001‐2007 
yıllarına ilişkin yapılan vergi incelemeleri sonucu oluşturulan  raporlarda; Şirket’in, ters repo ya da 
kesin  alım  yoluyla  portföyüne  dahil  ettiği  Devlet  tahvili  ve  Hazine  bonolarının  repo  işleminde 
değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz giderlerinin, ters repo faiz geliri ve kesin satış gelirine  ilişkin 
Banka  ve  Sigorta  Muameleleri  Vergisi  (BSMV)  matrahından  düşüldüğü  dolayısıyla  BSMV 
matrahının eksik hesaplandığı sonucuna varılmıştır. Söz konusu  raporlara  istinaden Vergi dairesi 
tarafından vergi/ceza ihbarnameleri düzenlenmiştir. Konuyla ilgili şirketin açtığı davalardan Bölge 
İdari Mahkemesinde olanlar, Şirket aleyhine neticelenmiş olup, cari dönemde 289.256 TL ödeme 
yapılmıştır.  Danıştaydaki  davaların  temyiz  süreci  devam  etmektedir.  Konuyla  ilgili  olarak  
Mecidiyeköy  Vergi  Dairesine  toplam  929.672  TL    tutarda  teminat mektubu  verilerek  ödemeyi 
durdurma talebinde bulunulmuştur.  

2001‐2007  dönemine  ilişkin  ödenmeyen  vergi  aslı  vergi  ziyai  cezaların  toplamı  31  Aralık  2009 
tarihi  itibariyle  şirket  tarafından  1.025.834  TL olarak hesaplanmıştır.  Şirket, bu hususlara  ilişkin 
ilişikteki finansal tablolarda 800.000 TL tutarında karşılık ayırmıştır.  

     e) 31 Aralık 2009  tarihi  itibariyle  Şirket’in  sahip olduğu aktifler üzerindeki  toplam  sigorta  tutarı 
1.104.150 TL’dir (31 Aralık 2008: 1.303.350 TL).  

.        Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye 
Yeterliliğine  İlişkin  Esaslar  Tebliği’ne  (“Tebliğ  Seri:  V  No:  34”)  uygun  olarak  sermayelerini 
tanımlamakta ve yönetmektedir.  Şirket 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008  tarihleri  itibariyle  ilgili 
sermaye yeterlilikleri gerekliliklerini yerine getirmektedir. 

23.     TAAHHÜTLER    

   Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

24.   ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

Yürürlükteki  İş  Kanunu  hükümleri  uyarınca,  çalışanlardan  kıdem  tazminatına  hak  kazanacak  şekilde  iş 
sözleşmesi  sona  erenlere,  hak  kazandıkları  yasal  kıdem  tazminatlarının  ödenmesi  yükümlülüğü  vardır. 
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı  Sosyal  Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı  ve 
25 Ağustos 1999  tarih, 4447 sayılı yasalar  ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem  tazminatını 
alarak  işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem  tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Emeklilik  öncesi  hizmet  şartlarıyla  ilgili  bazı  geçiş  karşılıkları,  ilgili  kanunun  23  Mayıs  2002  tarihinde 
değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.   

31  Aralık  2009  tarihi    itibarıyla  ödenecek  kıdem  tazminatı,  aylık  2.365,16  (2008:  2.173,18  TL)  tavanına  
tabidir. 

Kıdem  tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir  fonlamaya  tabi değildir. Kıdem  tazminatı karşılığı, 
Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü 
değerinin  tahmin  edilmesi  yoluyla  hesaplanmaktadır. UMS  19  (“Çalışanlara  Sağlanan  Faydalar”),  şirketin 
yükümlülüklerinin,  tanımlanmış  fayda  planları  kapsamında  aktüeryal  değerleme  yöntemleri  kullanılarak 
geliştirilmesini  öngörür.  Bu  doğrultuda,  toplam  yükümlülüklerin  hesaplanmasında  kullanılan  aktüeryal 
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
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24.   ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı) 

Ana  varsayım,  her  hizmet  yılı  için  olan  azami  yükümlülük  tutarının  enflasyona  paralel  olarak 
artacak  olmasıdır.  Dolayısıyla,  uygulanan  iskonto  oranı,  gelecek  enflasyon  etkilerinin 
düzeltilmesinden  sonraki  beklenen  reel  oranı  ifade  eder.  Bu  nedenle,  31  Aralık  2009  tarihi 
itibarıyla,  ekli  finansal  tablolarda  karşılıklar,  geleceğe  ilişkin,  çalışanların  emekliliğinden 
kaynaklanacak  muhtemel  yükümlülüğünün  bugünkü  değeri  tahmin  edilerek  hesaplanır.  İlgili 
bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %4,80 enflasyon ve %11  iskonto oranı varsayımlarına göre 
yaklaşık %5,92 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 
2008: %6,26).  İsteğe  bağlı  işten  ayrılmalar neticesinde ödenmeyip,  Şirket’e  kalacak olan  kıdem 
tazminatı  tutarlarının  tahmini  oranı  da  dikkate  alınmıştır.  Kıdem  tazminatı  tavanı  altı  ayda  bir 
revize  edilmekte  olup,  Şirket’in  kıdem  tazminatı  karşılığının  hesaplanmasında  1  Temmuz  2010 
tarihinden itibaren geçerli olan 2.427,04 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır. 

31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

1 Ocak itibariyle karşılık           522.416           469.836 
Hizmet maliyeti           164.946             83.296 
Faiz maliyeti             62.609             51.622 
Ödenen kıdem tazminatları           (88.796)           (82.338)
31 Aralık 2009 itibariyle karşılık           661.175           522.416 

 

25.  EMEKLİLİK PLANLARI 

    Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

26.  DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

31 A ra lık 31 A ra lık
D iğe r  döne n va rlıkla r: 2009 2008
G e le c e k a yla ra  a it gide rle r  (*)

68.747 350.752
D iğe r 1.205 896

69.952 351.648

 

31  A ra lık 31  A ra lık
D iğe r  dura n  va r lıkla r : 2009 2008

G e le c e k  y ılla ra  a it g ide r le r  (* ) 1 .667 99 .213
1.667 99 .213

 

          (*) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle diğer dönen varlıklar ve diğer duran varlıklar içerisindeki gelecek aylara ve 
yıllara  ait  giderler  bakiyeleri  Şirket’in  özel  sağlık  sigorta  giderleri,  kira  giderlerini  içermektedir  (31 Aralık 
2008  tarihi  itibariyle diğer dönen varlıklar ve diğer duran varlıklar  içerisindeki gelecek aylara ve yıllara ait 
giderler  bakiyesi  Şirket’in  1  Haziran  2006  tarihinde  vekillik  ve  hukuk  hizmetlerine  ilişkin  olarak 
gerçekleştirdiği dört yıllık sözleşmeye göre peşin olarak ödediği toplam 936.436 TL’nin 234.108 TL’si cari ve 
97.545 TL’si ise cari olmayan kısmını içermektedir). 
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27.  ÖZKAYNAKLAR 

  Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

Pay Pay
Oranı Oranı
(%  ) 31 Aralık (%  ) 31 Aralık

2009 2008
 Şekerbank T.A.Ş. A Grubu        70   10.500.000        70   10.500.000 
 Şekerbank T.A.Ş. B Grubu        29    4.355.995        29    4.355.995 
 Diğer B Grubu          1       144.005          1       144.005 

      100   15.000.000       100   15.000.000 

Ortaklar  

 

Şirket’in 2009 yılındaki sermayesi 15 milyon adet hisseden oluşmaktadır (2008: 15 milyon hisse). 
Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL’dir (2008:  1 TL). 

Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle imtiyazlı hissesi bulunmaktadır. Hisse senetlerinin tamamı 
nama yazılı olup bunun 10.500.000 hissesi  (A) Grubu, 4.500.000 hissesi  (B) Grubu hisselerinden 
meydana  gelmektedir.  Sermaye  arttırılması  halinde  (A)  Grubu  hisseleri  (A)  Grubu  hissedarları 
dışına satılamamaktadır. (A) Grubu hisse sahipleri ve/veya temsilcileri gerekli gördükleri takdirde 
A  Grubu  hisse  sahiplerinin  önceden  veya  sonradan  alacakları  Genel  Kurul  kararı  ile  Şirket’in 
faaliyetlerini,  finansal  durumunu,  bütçesini,  sermaye  arttırımları  ve  yönetim  kurulu  kararlarını 
incelerler. Uygun görülmeyen karar ve uygulamaların düzeltilmesini ve durdurulmasını sağlarlar. 
Olağanüstü durumlarda genel kurul çağrısı yaparlar.  

  Değer Artış Fonları 

31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

Finansal varlıklar değer azalış fonu             (658.974)          (1.396.248)
            (658.974)          (1.396.248)

 

Finansal varlık değer azalış fonu satılmaya hazır  finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden 
değerlemesi  sonucu ortaya  çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir  finansal aracın elden 
çıkarılması  durumunda,  değer  artış  fonunun  satılan  finansal  varlıkla  ilişkili  parçası  doğrudan 
kar/zararda  muhasebeleştirilir.  Yeniden  değerlenen  bir  finansal  aracın  değer  düşüklüğüne 
uğraması durumunda  ise değer artış  fonunun değer düşüklüğüne uğrayan  finansal varlıkla  ilişkili 
kısmı kar/zararda muhasebeleştirilir. 
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27.  ÖZKAYNAKLAR (devamı) 

  Değer Artış Fonları (devamı) 

31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

Satılmaya hazır finansal varlıklar (*)             (841.812)          (1.397.742)
Satılmaya hazır menkul kıymetler (**)              182.838                  1.494 

            (658.974)          (1.396.248)

 

          (*)  Şirket’in  finansal varlıklarından olan  Şeker Finansal Kiralama A.Ş.  İMKB’de  işlem görmekte ve 
borsa rayici ile değerlenmiş olup endekslenmiş maliyet değer ile borsa rayici arasındaki (1.052.264 
TL), (2008: 1.747.177 TL) farkın vergi etkisi düşüldükten sonraki değeri özsermaye altında finansal 
varlıklar değer artış fonu hesabına kaydedilmiştir. 

          (**)  Satılmaya  hazır  menkul  kıymet  portföyü  içerisinde  bulunan  hazine  bonosu  ve  devlet 
tahvillerinin  iç  verim  oranı  ile  hesaplanan  değeri  ile  piyasa  değeri  arasındaki  farkın  vergi  etkisi 
düşüldükten sonraki değerini ifade etmektedir.            

 

  Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci  tertip yasal yedekler  Şirket’in ödenmiş  sermayesinin 
(SPK’nın yayınladığı tebliğlere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %20’sine 
ulaşıncaya  kadar,  kanuni  net  karın %5’i  olarak  ayrılır.  İkinci  tertip  yasal  yedekler  ise  ödenmiş 
sermayenin %5’ini  aşan  dağıtılan  karın %10’udur.  Türk  Ticaret  Kanunu’na  göre,  yasal  yedekler 
ödenmiş  sermayenin %50’sini  geçmediği  sürece  sadece  zararları  netleştirmek  için  kullanılabilir, 
bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 

          31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış olan yasal finansal tablolarda 
734.002 TL tutarında yasal yedek  bulunmaktadır (31 Aralık 2008: 639.063 TL). 

  Geçmiş Yıl Kar/Zararları 
 

31 Aralık 2009  tarihi  itibariyle hazırlanmış olan  yasal  finansal  tablolarda 6.740.259 TL  tutarında 
olağanüstü  yedek  bulunmaktadır  ve  ekli  finansal  tablolarda  geçmiş  yıl  kar/zararları  satırında 
gösterilmiştir (31 Aralık 2008:  4.827.697 TL).   
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27.  ÖZKAYNAKLAR (devamı) 

Kar Dağıtımı 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Ocak 2009  tarihli Kararı gereğince 2008 yılı  faaliyetlerinden elde 
edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, 
asgari kar dağıtım oranı % 20 (31 Aralık 2007: %20) olarak uygulanacaktır. Söz konusu Kurul Kararı 
ve SPK’nın halka açık şirketlerin kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No: 27 sayılı “Sermaye 
Piyasası  Kanununa  Tabi  Olan  Halka  Açık  Anonim  Ortaklıkların  Temettü  ve  Temettü  Avansı 
Dağıtımında  Uyacakları  Esaslar  Hakkında  Tebliği”ne  göre  bu  dağıtımın  şirketlerin  genel 
kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da  temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle 
ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda 
bedelsiz pay dağıtılması  suretiyle  gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci  temettü  tutarının 
mevcut ödenmiş/çıkarılmış  sermayelerinin % 5’inden  az olması durumunda,  söz  konusu  tutarın 
dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin 
temettü  dağıtımını  gerçekleştirmeden  sermaye  artırımı  yapan  ve  bu  nedenle  payları  "eski"  ve 
"yeni" şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem 
karından  temettü  dağıtacakların,  hesaplayacakları  birinci  temettüyü  nakden  dağıtılmaları 
zorunluluğu getirilmiştir. 

Bunun  yanında  söz  konusu  Kurul  Kararı  ile  konsolide  finansal  tablo  düzenleme  yükümlülüğü 
bulunan işletmelerce dağıtılabilir karın hesaplanmasında konsolide finansal tablolarda yer alan kar 
içinde  görünen;  bağlı  ortaklık,  iş  ortaklıkları  ve  iştiraklerden  ana  ortaklığın  konsolide  finansal 
tablolarına  intikal  eden,  ancak  genel  kurullarınca  kar  dağıtım  kararı  alınmamış  olanların  kar 
tutarlarının  dikkate  alınmaması  ve  bu  tutarlar  hakkında  finansal  tablo  dipnotlarında  açıklama 
yapılarak, bağımsız denetim  raporunda  ayrı bir  açıklama paragrafında bilgi  verilmesi  yönündeki 
uygulamanın  iptal  edilmesine;  şirketlerin  yasal  kayıtlarında  bulunan  kaynaklarından 
karşılanabildiği  sürece,  dağıtacakları  kar  tutarını  Seri:XI  No:29  Tebliği  çerçevesinde  hazırlayıp 
kamuya  ilan  edecekleri  finansal  tablolarında  yer  alan  net  dönem  karlarını  dikkate  alarak 
hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar 
dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının; tamamının 
yasal  kayıtlarda  yer  alan  dağıtılabilir  kardan  karşılanabilmesi  durumunda  bu  tutarın  tamamı, 
karşılanmaması  durumunda  ise  yasal  kayıtlarda  yer  alan  net  dağıtılabilir  karın  tamamı 
dağıtılacaktır.
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28.  SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

  Satışlar 

 

1 Ocak -31 Aralık 1 Ocak -31 Aralık
2009 2008

Hisse senedi satışları            26.903.231            49.704.540 
Devlet tahvili satışları       4.747.296.133       3.628.186.610 
Hazine bonosu satışları          176.823.284          155.944.594 
Hisse senedi alım / satım aracılık komisyonları            14.640.494             5.955.353 
Yatırım fonu yönetim komisyonları              4.383.085             3.826.073 
Portföy yönetim komisyonları              4.316.794             4.150.544 
DİBS alım / satım aracılık komisyonları                238.549                348.013 
Diğer komisyon ve gelirler              1.759.058             1.274.592 
VOB  komisyonları              1.470.900             1.343.866 
Kredi faiz gelirleri              1.300.081             1.674.453 
Itfa – temettü gelirleri              2.316.594             1.172.099 
Temerrüt faiz gelirleri                504.579                326.491 
Reeskont  gelirleri (*)              1.862.661                441.507 
Toplam       4.983.815.443       3.854.348.735 

Cari dönem Önceki dönem

 

  Satışların maliyeti 

1 Ocak -31 Aralık 1 Ocak -31 Aralık
2009 2008

Hisse senedi satışları maliyeti             (26.763.983)            (50.525.774)
Devlet tahvili satışları maliyeti        (4.746.084.918)       (3.627.483.959)
Hazine bonosu satışları  maliyeti           (176.778.665)          (155.906.755)
Acente komisyon giderleri               (9.392.656)             (4.382.179)
Reeskont  giderleri (*)               (1.833.839)                           - 
Diğer                 (134.011)                  (65.174)
Toplam        (4.960.988.072)       (3.838.363.841)

Cari dönem Önceki dönem

 
 

(*) Önceki dönem 1.787.649 TL reeskont gelirleri, 1.346.142 TL reeskont giderleri ile netleştirilerek 441.507 
TL net reeskont gelirleri olarak gösterilmiştir. 
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29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

 

1 Ocak -31 Aralık 1 Ocak -31 Aralık
2009 2008

Genel yönetim giderleri          (13.868.994)            (11.637.530)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri           (1.614.183)              (1.266.530)

Toplam          (15.483.177)            (12.904.060)

Cari dönem Önceki dönem

 

 

30.  NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık
2009 2008

Personel ücret ve giderleri            (7.602.162)             (6.405.803)
Reklam ilan giderleri               (290.849)                (110.402)
Kira giderleri               (539.093)                (503.686)
Danışmanlık, müşavirlik ve denetim giderleri            (1.467.036)             (1.557.852)
Harçlar, aidat, gider ve katkı payları               (273.455)                (245.560)
Amortisman ve itfa payları giderleri               (308.766)                (384.031)
Bilgi işlem giderleri            (1.395.596)             (1.152.640)
Vergi, resim ve harç giderleri               (298.584)                (240.941)
Diğer genel yönetim giderleri            (1.693.453)             (1.036.615)

Toplam          (13.868.994)           (11.637.530)

Cari dönem Önceki dönem
Ge ne l  yöne tim gide rle ri

 

   

 

1 Ocak -31 Aralık 1 Ocak -31 Aralık
2009 2008

Sabit getirili menkul kıymet işlem payları ve tescil 
ücretleri               (367.992)                (361.454)
TSPAKB aidatları                (87.945)                (124.141)
Takasbank ve MKK saklama giderleri               (754.203)                (440.256)
Hisse senedi borsa payları               (136.888)                  (55.489)
Diğer pazarlama, satış ve dağıtım giderleri               (267.155)                (285.190)

Toplam            (1.614.183)             (1.266.530)

Pazarlama s atış  ve  dağ ıtım gide rle ri
Cari dönem Önceki dönem
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31.  DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER 

D iğe r faaliye t ge lirle ri 1 O cak -31 A ralık 1 O cak -31 A ralık
2009 2008

K onusu kalmayan karşılıklar                   90.669                  93.056 
D iğer gelirler ve karlar                 494.567                222.732 

Toplam                 585.236                315.788 

Cari dönem Ö nceki dönem

 

Diğer  gelirler  ve  karlar,  cari dönemde  Şirket  lehine  sonuçlanan dava  gelirleri  ve diğer  çeşitli 
gelirlerden oluşmaktadır. 

D iğe r faaliye t g ide rle ri 1 O cak -31 A ralık 1 O cak -31 A ralık
2009 2008

V ergi cezası karşılığı (N ot 22)                (800.000)                          - 

K aybedilen davalar ile  ilgili yapılan ödemeler 
(N ot 22)

               (289.256)               (683.398)

Ek vergiler, diğer giderler                  (18.328)                (50.552)

Toplam             (1.107.584)               (733.950)

Cari dönem Ö nceki dönem

 

32.  FİNANSAL GELİRLER 

1 O c a k -31 A ra lık 1 O c a k -31 A ra lık
2009 2008

K ur fa rk ı ge liri                  121.272                    98.800 
D iğe r                    19.579                    30.833 

T opla m                  140.851                   129.633 

C a ri döne m Ö nc e ki döne m

 

33.  FİNANSAL GİDERLER 

1 O cak -31 A ralık 1 O cak -31 A ralık
2009 2008

K ur farkı gideri               (139.214)                   (40.522)
Teminat mektubu komisyonları                 (17.647)                   (14.244)
D iğer                   (8.216)                   (16.298)

Toplam               (165.077)                   (71.064)

Cari dönem Ö nceki dönem
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34.  SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER 

  Bulunmamaktadır ( 31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). 

35.  VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  DAHİL)  

31 Aralık 31 Aralık
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü             2009 2008

Cari kurumlar vergisi karşılığı          1.560.605             741.728 
Eksi: Peşin ödenen geçici vergi ve fonlar        (1.420.639)           (576.225)

            139.966             165.503 

 

Gelir tablosundaki vergi gideri 

1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 31 Aralık

2009 2008
Vergi gideri 
Cari vergi gideri          1.560.605             741.728 
Geçici farkların oluşması ile geçici farkların 
ortadan  kalkmasına ilişkin ertelenmiş vergi geliri             (37.924)             (27.988)

         1.522.681             713.740 

 

 

Doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen vergi 

31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

Ertelenmiş vergi
Doğrudan özkaynaklara kaydedilen             164.744             349.062 

            164.744             349.062 
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35.  VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  DAHİL) (devamı) 

Kurumlar Vergisi 

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine  tabidir.  Şirket’in cari dönem  faaliyet sonuçlarına 
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.  

Vergiye  tabi  kurum  kazancı üzerinden  tahakkuk  ettirilecek  kurumlar  vergisi  oranı.  ticari  kazancın 
tespitinde  gider  yazılan  vergi matrahından  indirilemeyen  giderlerin eklenmesi  ve  vergiden  istisna 
kazançlar,  vergiye  tabi  olmayan  gelirler  ve  diğer  indirimler  (varsa  geçmiş  yıl  zararları  ve  tercih 
edildiği  takdirde  kullanılan  yatırım  indirimleri)  düşüldükten  sonra  kalan  matrah  üzerinden 
hesaplanmaktadır. 

2009 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2008: %20). 

Türkiye’de  geçici  vergi  üçer  aylık  dönemler  itibariyle  hesaplanmakta  ve  tahakkuk  ettirilmektedir. 
2009 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri  itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum 
kazançları  üzerinden  hesaplanması  gereken  geçici  vergi  oranı  %20’dir.  (2008:  %20).    Zararlar. 
gelecek  yıllarda  oluşacak  vergilendirilebilir  kardan  düşülmek  üzere,  maksimum  5  yıl  taşınabilir. 
Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 

Türkiye’de  vergi  değerlendirmesiyle  ilgili  kesin  ve  kati  bir  mutabakatlaşma  prosedürü 
bulunmamaktadır. Şirketler  ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1‐25 Nisan tarihleri 
arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna 
baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 

Gelir Vergisi Stopajı  

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 
kazancına  dahil  ederek  beyan  eden  tam mükellef  kurumlara  ve  yabancı  şirketlerin  Türkiye’deki 
şubelerine  dağıtılanlar  hariç  olmak  üzere  kar  payları  üzerinden  ayrıca  gelir  vergisi  stopajı 
hesaplanması  gerekmektedir.  Gelir  vergisi  stopajı  24  Nisan  2003  –  22  Temmuz  2006  tarihleri 
arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden  itibaren, 
2006/10731  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  %15  olarak  uygulanmaktadır.  Ancak  yeni  Bakanlar 
Kurulu  Kararı  ile  değiştirilinceye  kadar  %10  oranı  uygulanacaktır.  Dağıtılmayıp  sermayeye  ilave 
edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.  

24  Nisan  2003  tarihinden  önce  alınmış  yatırım  teşvik  belgelerine  istinaden  yararlanılan  yatırım 
indirimi  tutarı üzerinden %19,8 vergi  tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu  tarihten  sonra yapılan 
teşvik belgesiz yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı 
vergilendirilebilir  kazançtan düşülebilir. Yararlanılan  teşvik belgesiz  yatırım harcamalarından  vergi 
tevkifatı yapılmamaktadır.   

Yatırım İndirimi Uygulaması 

 

Yatırım  indirimi uygulaması 1 Ocak 2006  tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 
Ancak,  şirketlerin  vergilendirilebilir  kazançlarının  yetersiz  olması  sebebiyle,  31  Aralık  2005  tarihi 
itibariyle yararlanamadığı yatırım indirimi tutarının 2006, 2007 ve 2008  yıllarına ait kazançlarından 
indirilmesine  imkan  tanınmış  ve  2008  yılı  kurum  kazancından  indirilemeyen  yatırım  indirimi 
tutarının sonraki dönemlere devri mümkün olmadığı belirtilmiştir. 
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35.  VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  DAHİL) (devamı) 

Gelir Vergisi Stopajı (devamı) 

Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında, kazanılmış hakları ortadan kaldıran bu yasal 
düzenlemeyi,  Anayasaya  aykırı  bularak  iptal  etmiş  ve  böylece  yatırım  indirimiyle  ilgili  süre 
sınırlaması da raporlama tarihi itibariyle ortadan kalkmıştır. Söz konusu karar ise  8 Ocak 2010 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Şirket yatırım indiriminden faydalanmadığından kurumlar vergisi oranını %20 olarak uygulamıştır. 

Ertelenmiş Vergi 

Şirket vergiye esas yasal  finansal  tabloları  ile Uluslararası Muhasebe Standartları’na  (“UMS”) göre 
hazırlanmış  finansal  tabloları  arasındaki  farklılıklardan  kaynaklanan  geçici  zamanlama  farkları  için 
ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir 
ve  gider  kalemlerinin  vergiye  esas  tutarları  ile  UMS’ye  göre  hazırlanan  finansal  tablolarda  farklı 
dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.  

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir  

(2008 :%20). 

Ertelenmiş vergiye ve kurumsal vergiye baz teşkil eden kalemler aşağıda belirtilmiştir: 

31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

            (38.879)             (22.068)
K ıdem tazminatı karşılığı             132.235             104.483 
Finansal varlıklar değer düşüş karşılığı             210.453             349.435 
Menkul kıymet değerlemesi              12.742              31.095 

            316.551             462.945 

Ertelenmiş vergi aktifi/ (pasifi):
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ekonomik 
ömür farkları
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35.  VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (devamı) 

Ertelenmiş Vergi (devamı) 

31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

Ertelenmiş vergi aktifi / (pasifi) hareketleri:
1 Ocak, açılış bakiyesi             462.945             189.525 
Gelir tablosunda muhaseleştirilen ertelenmiş 
vergi geliri              37.924              27.988 
Özkaynak altında muhasebeleştirilen ertelenmiş 
vergi varlığı

          (184.318)             245.432 

Kapanış bakiyesi             316.551             462.945 

 

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:  

1 Ocak –
31 Aralık

1 Ocak –
31 Aralık

2009 2008
Vergi karşılığının mutabakatı:

Vergi öncesi kar          6.797.620          2.721.241 

Hesaplanan vergi: %20          1.359.524             544.248 

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi             374.054             245.308 
Diğer kalıcı farkların etkisi           (210.897)             (75.816)

         1.522.681             713.740  

36.  HİSSE BAŞINA KAZANÇ 

UMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler 
hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada  işlem görmediğinden 
dolayı, ekli  finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.   

37.  İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI  

İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle portföy yönetiminden kaynaklanmaktadır. Alacaklar 
doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir. 

İlişkili  taraflara  olan  ticari  borçlar  genellikle  aracılık  işlemlerinden  doğmaktadır.  Borçlara  doğası 
gereği faiz işletilmemektedir. 
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37.  İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayı aşağıda açıklanmıştır: 

31 Aralık 31 Aralık
Şekerbank T.A.Ş’deki mevduatlar 2009 2008

Vadesiz mevduat 599.584 511.896

 

İlişkili taraflardan alacaklar 

31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

Şekerbank T.A.Ş. yatırım fonları 
 (Fon yönetim ücreti) (Not 10)

319.821 298.869

319.821 298.869

 

İlişkili taraflara borçlar 

31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

8.942 38.418
Şekerbank T.A.Ş. (Acente komisyonları) (Not 10)                       - 19.843

8.942 58.261

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (Finansal kiralama 
işlemlerinden borçlar) (Not 8)

 

İlişkili taraflar ile olan önemli işlemlerin detayı aşağıdaki gibidir : 

          

31 Aralık 2009

İlişkili kuruluş işlemleri:

Hizmet Gelirleri 
(Acente 

Komisyon Gideri)
Faaliyet Giderleri 

(Kira Gideri)
Finansman 

Giderleri

Şekerbank T.A.Ş S.S. San. Vak.       - 71.820      -
Şekerbank T.A.Ş. 9.862.288 245.332 17.647
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.        -                  5.269      -

9.862.288 322.421 17.647
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37.  İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

31 Aralık 2008

İlişkili kuruluş işlemleri:

Hizmet Gelirleri 
(Acente 

Komisyon Gideri)
Faaliyet Giderleri 

(Kira Gideri)
Finansman 

Giderleri

Şekerbank T.A.Ş S.S. San. Vak. - 65.256 -
Şekerbank T.A.Ş. 4.601.288 158.488 14.244
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - 16.298 -

4.601.288 240.042 14.244

 

          31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Şekerbank T.A.Ş. tarafından kurulan fonlardan elde edilen fon yönetim 
ücreti  4.246.921  TL  (31  Aralık  2008:  3.748.149  TL)  olup  finansal  tablolarda  hizmet  gelirleri 
hesabında muhasebeleştirilmiştir. 

  Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler 

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren ara dönem  içerisinde Şirket’in üst düzey yöneticilere  (yönetim 
kurulu  üyeleri,  genel  müdür  ve  genel  müdür  yardımcıları)  sağlamış  olduğu  ücret  ve  benzeri 
faydaların toplam brüt tutarı 1.780.846 TL’ dir (1 Ocak – 31 Aralık 2008: 998.795 TL). 

38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

Finansal Risk Faktörleri 

Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski 
ve hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Piyasa riski, faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya 
diğer  finansal  sözleşmelerin  değerinde  meydana  gelecek  ve  Şirket’i  olumsuz  etkileyecek 
dalgalanmalardır. Şirket menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile  değerleyerek maruz kalınan 
piyasa  riskini  faiz  ve hisse  senedi pozisyon  riski  ayrımında  günlük olarak  takip  etmektedir.  Şirket 
Yönetim  Kurulu’nca,  belirli  dönemlerde  portföyün  yönetimine  ilişkin  stratejiler  ve  limitler 
belirlenmekte,  menkul  kıymet  portföyü,  portföy  yöneticileri  tarafından  bu  çerçevede 
yönetilmektedir. Ekonomik  tablonun ve piyasaların durumuna göre bu  limit ve politikalar değişim 
göstermekte,  belirsizliğin  hakim  olduğu  dönemlerde  riskin  asgari  düzeye  indirilmesine 
çalışılmaktadır. 

Sermaye risk yönetimi ve sermaye yeterliliği gereklilikleri 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye 
Yeterliliğine  İlişkin Esaslar Tebliği’ne  (“Seri: V No: 34”) uygun olarak sermayesini  tanımlamakta ve 
yönetmektedir.  Aracı  kurumlar  yapılan  her  bir  sermaye  piyasası  faaliyeti  için  öz  sermayelerini 
aşağıda belirtilen oranlarda artırmak zorundadırlar.  
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38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

a)  Halka  arza  aracılık  faaliyeti  için,  alım  satım  aracılığı  faaliyeti  için  sahip  olunması  gereken  öz 
sermaye tutarının % 50’si, 

b) Menkul  kıymetlerin  geri  alma  veya  satma  taahhüdü  ile  alım  satımı  faaliyeti  için,  alım  satım 
aracılığı faaliyeti için sahip olunması gereken öz sermaye tutarının % 50’si, 

c)  Portföy  yöneticiliği  faaliyeti  için,  alım  satım  aracılığı  faaliyeti  için  sahip  olunması  gereken  öz 
sermaye tutarının % 40’ı, 

d)  Yatırım  danışmanlığı  faaliyeti  için,  alım  satım  aracılığı  faaliyeti  için  sahip  olunması  gereken  öz 
sermaye tutarının % 10’u, 

Seri: V No: 34’ün 8. maddesine göre aracı kurumların sermaye yeterliliği  tabanları, sahip oldukları 
yetki  belgelerine  tekabül  eden  asgari  öz  sermayeleri,  Seri: V No:  34’de  anılan  risk  karşılıkları  ve 
değerleme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri, kalemlerinin herhangi birinden az 
olamaz. 

Bu kapsamda, Şirket için toplam asgari öz sermaye tutarı 2.006.000 TL’dir (31 Aralık 2008: 1.959.000 
TL). 

Şirket 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri  itibariyle  ilgili sermaye yeterlilikleri gerekliliklerini 
yerine getirmektedir. 

Kredi riski yönetimi 

Karşı  tarafların  yükümlülüklerini  yerine  getirmemesinden  oluşan  kredi  riski,  kredi  limitlerinin 
tanımlanması,  onaylanması  ve  takip  edilmesi  için  oluşturulan  sistemler  ile  kontrol  edilmektedir. 
Şirket  kişilere  ve  kurumlara  aracılık  faaliyetleri hizmetleri  vermektedir. Dolayısıyla normal  iş  akışı 
sürecinde menkul kıymet alım satımı gibi işlemleri gerçekleştirmektedir. Karşı tarafın kontrata bağlı 
yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda,  Şirket'in kontrata bağlı menkul kıymet alım ve 
satımlarından dolayı kayba uğrama riski bulunmaktadır. Şirket bu tür riskleri asgariye indirgemek ve 
kontrol  altında  tutmak  için müşterilerin  alım  işlemlerini  gerçekleştirmek  için  belirli  tutarda  nakit 
veya nakit benzeri menkul kıymetleri hesaplarında tutmalarını, satış işlemlerini gerçekleştirmek için 
ise satışa konu menkul kıymetlerin Şirket nezdindeki müşteri hesabında bulunmasını  istemektedir. 
Şirket  ayrıca müşterilerine  kredi  kullandırarak  da menkul  kıymet  alım  ve  satım  işlemine  aracılık 
etmektedir. Şirket bu tür işlemlerde karşı taraf riskini kontrol etmek amacıyla günlük olarak teminat 
olarak  alınan  menkul  kıymetlerin  SPK  Mevzuatının  öngördüğü  oranlar  ve  kriterler  dahilinde 
değerlemesinin tespit edilmesi ve yine aynı mevzuat tarafından belirlenen şekilde özkaynak oranını 
müşteri  bazında  takip  etmektedir.  Karşı  tarafın  yükümlülüğünü  yerine  getirememesi  durumunda 
Şirket emanette tuttuğu menkul kıymetleri satmaktadır. Şirket'in karşı taraf riski alacaklar bakiyesi 
ile sınırlıdır. 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)  

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri: 

İlişkili Diğer İlişkili Diğer
Taraf Taraf Taraf Taraf 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) 319.821    26.441.146   -          122.117   1.756.770       26.825.724   5.886.784   
-Azami riskin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı *                - 20.279.360             -               - -                    24.985.169   5.886.784   

B.Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan,aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
değerlerin defter değeri                -                   -           -               -                      -                   -                 - 

               -                   -           -               -                      -                   -                 - 
               -                   -           -               -                      -                   -                 - 

 -Teminat vs ile güvence altına alınmış kısım*                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
D.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Vadesi geçmiş (brüt defter değerleri)                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Değer düşüklüğü (-)                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Net değerin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı *                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Vadesi geçmemiş (brüt defter değerleri)                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Değer düşüklüğü (-)                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Net değerin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı *                -                   -           -               -                      -                   -                 - 

31 Aralık 2009

Alacaklar

Bankalardaki 
Mevduat

Finansal 
Yatırımlar 

(**)

A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklügüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter degeri        1.756.770 

Diğer(**)

    Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

  26.825.724    5.886.784 

C.Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri

   319.821   26.441.146 
 

-   122.117 

 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.  

(**) 24.985.169 TL’si devlet tahvili ve hazine bonolarından oluştuğu için devlet güvencesi altındadır.     (***) Ters repo işlemlerinden alacakları içermektedir. 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri (devamı): 

İlişkili Diğer İlişkili Diğer
Taraf Taraf Taraf Taraf 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) 298.869    11.780.116   -          197.541   836.337          27.229.796   4.500.051   
-Azami riskin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı *  -     10.889.112 - -  -     26.314.246    4.500.051 

B.Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan,aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
değerlerin defter değeri               -                  -          -               -                     -                  -                 - 

               -                   -           -               -                      -                   -                 - 
 -Teminat vs ile güvence altına alınmış kısım*                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
D.Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Vadesi geçmiş (brüt defter değerleri)                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Değer düşüklüğü (-)                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Net değerin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı *                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Vadesi geçmemiş (brüt defter değerleri)                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Değer düşüklüğü (-)                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
-Net değerin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı *                -                   -           -               -                      -                   -                 - 
E.Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar                -                   -           -               -                      -                   -                 - 

  27.229.796 

C.Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri

   4.500.051 
A.Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklügüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter degeri    298.869   11.780.116 

  
-   197.541           836.337 

Diğer(**)

    Ticari Alacaklar

31 Aralık 2008

Alacaklar

Bankalardaki 
Mevduat

Finansal 
Yatırımlar 

(**)

Diğer Alacaklar

 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. (**)26.314.246 TL’si devlet tahvili ve hazine bonolarından oluştuğu için devlet güvencesi 
altındadır.   (***) Ters repo işlemlerinden alacakları içermektedir. 
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31 Aralık 2009
  Sözleşme uyarınca 

nakit

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değer 
çıkışlar 

toplamı(=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun(IV)
Türev Olmayan Finansal

Yükümlülükler
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 8.942            9.619                          6.347                                3.272  -                         - 
Ticari borçlar 30.160.823    30.160.823                  18.251.030                10.864.981            1.044.812  - 

1.044.812        -                        10.868.253       30.169.765  30.170.442                18.257.377     

31 Aralık 2008
  Sözleşme uyarınca 

nakit

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değer 
çıkışlar 

toplamı(=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun(IV)
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 38.418          47.889                        3.172                              34.897                  9.820                         - 
Ticari borçlar 21.882.485    21.882.485                  8.756.602         8.624.306                     4.501.577                         - 

8.659.203         4.511.397        -                        21.920.903  21.930.374                8.759.774       

38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

Likidite riski 

 

 

Şirket, ödemelerini sözleşme vadelerine göre gerçekleştirdiğinden beklenen vadelere göre ödeme tablosu verilmemiştir.  
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38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

Piyasa riski yönetimi 

Şirket’in  faaliyetleri  aşağıda  ayrıntılarına  yer  verildiği  üzere,  döviz  kurundaki  ve  faiz  oranındaki 
değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. 

Kur riski yönetimi 

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya 
çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket, bilançosunda büyük ölçüde 
yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülük taşımamaktadır. 
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TL Karş ı l ığ ı TL Karş ı l ığ ı
(Fon k siyon e l  

para AB D
(Fon k siyon e l  

para AB D
birim i ) Doları birim i) Doları

 1 .T icari Alacaklar -                    -               -                 -            -             -            -                   -               -               -            -            -               
 2a. P arasal Finansal Varlıklar -                    -               -                              -               -              - -                   -               -               -            -            -               
 (Kasa, Banka hesapları dahil) 1.368.072      1 .983        631.897                   -               -              - 578.457        148           268.808    -            -            -               
 2b.P arasal Olmayan Finansal Varlıklar                      -                 -                   -              -               -              -                     -                 -                 -              -             -               - 

 3 .Diğer -                    -               -                              -               -              - -                   -               -               -            -            -               

 4 .Dön e n  Varl ık lar(1+2+3) 1.368.072      1 .983        631.897      -            -             -            578.457        148           268.808    -            -            -               
 5 .T icari Alacaklar                      -                 -                   -              -               -              -                     -                 -                 -              -             -               - 

 6a. P arasal Finansal Varlıklar                      -                 -                   -              -               -              -                     -                 -                 -              -             -               - 

 6b. P arasal Olmayan Finansal Varlıklar                      -                 -                   -              -               -              -                     -                 -                 -              -             -               - 

 7 .Diğer                      -                 -                   -              -               -              -                     -                 -                 -              -             -               - 

 8 .Du ran  Varl ık lar (5+6+7)                      -                 -                   -              -               -              -                     -                  -          -                    -             -               - 

 9 .Toplam  Varl ık lar (4+8) 1.368.072      1 .983        631.897                   -               -              - 578.457                   148 268.808                 -             -               - 

 10.T icari Borçlar 858.437         1 .983        395.987      -            -             -            246.987        148           114.715    -            -            -               
 11.Finansal Yükümlülükler                      -                 -                   -              -               -              -                     -                 -                 -              -             -               - 

12a.P arasal Olan Diğer Yükümlülükler                      -                 -                   -              -               -              -                     -                 -                 -              -             -               - 

 12b.P arasal Olmayan Diğer Yük.ler                      -                 -                   -              -               -              -                     -                 -                 -              -             -               - 

 13.Kısa Vade l i  Yü k ü m lü lü k le r
 (10+11+12) 858.437         1 .983        395.987                   -               -              -         246.987           148     114.715              -             -               - 
 14.T icari Borçlar                      -                 -                   -              -               -              -                     -                 -                 -              -             -               - 

 15.Finansal Yükümlülükler                      -                 -                   -              -               -              -                     -                 -                 -              -             -               - 

16a. P arasal Olan Diğer Yükümlülükler -                    -               -                 -            -             -            -                   -               -               -            -            -               

 16b.P arasal Olmayan Diğer Yük.ler                      -                 -                   -              -               -              -                     -                 -                 -              -             -               - 
 17.Uz u n  Vade l i  Yü k ü m lü lü k le r  
(14+15+16) -                    -               

                  -              - 
-             

             - 
                    -                 - 

                -              -             -               - 

 18.Toplam  Yü k ü m lü lü k le r(13+17) 858.437         1 .983        395.987      -            -             -            246.987        148           114.715    -            -            -               

DÖ VİZ PO ZİS YO NU TABLO S U
31 Aral ık  2009 31 Aral ık  2008

Avro Ye n GB P Diğe rGB P Diğe r Avro Ye n

38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

Kur riski 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

Kur riski (devamı) 

 

  TL Karş ı l ığ ı TL Karş ı l ığ ı
(Fon k s iyon e l  

para AB D
(Fon k s i yon e l  

para AB D
biri m i ) Dol arı bi rim i ) Dol arı

 19.Bilanço D ışı  Türev Araçların net

 Varl ık / (Yükümlülük) Poz isyonu

 (19a-19b)                        -                  -                 -          -             -            -                         -                -                  -           -              -            - 

 19a.Hedge Edilen T op lam Varlık

 T utarı**                        -                  -                 -          -             -            -                         -                -                  -           -              -            - 

 19b.Hedge Edinilen T op lam

 Yükümlülük T utarı***                        -                  -                 -          -             -            -                         -                -                  -           -              -            - 

 20.Net Yabancı  Para Varl ık /

 (Yükümlülük) Poz isyonu (9-18+19) 509.635           -                235.910             -             -            - 331.470                          - 154.093              -              -            - 

 21.Parasal  Kalemler Net Yabancı -                      -                -                        -             -            - -                                      - -                          -              -            - 

 Para Varl ık / (Yükümlülük) -                      -                -                        -             -            - -                                      - -                          -              -            - 

 Poz isyonu (UFRS  7.B23) -                      -                -                        -             -            - -                                      - -                          -              -            - 

 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)* 509.635           -                235.910    -         -            -           331.470           -               154.093    -                       -            - 

 22.Döviz  Hedge`i  İçin Kullan ı lan -                      -                -                        -             -            - -                                      - -                          -              -            - 

 Finansal  Araçların ToplamGerçeğe -                      -                -                        -             -            - -                                      - -                          -              -            - 

 Uygun Değeri -                      -                -                        -             -            - -                                      - -                          -              -            - 
 23.İhracat -                      -                -               -         -            -           -                       -               -                -          -            -           

 24.İthalat -                      -                -               -         -            -           -                       -               -                -          -            -           

GBP Diğer AvroAvro Yen Yen GBP Diğer

DÖ VİZ PO ZİS YO NU TABLO S U

31 Aral ık 2009 31 Aral ık 2008
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Yabancı 
p aranın

Yabancı 
p aranın Yabancı p aranın

Yabancı 
p aranın

değer 
kazanması

değer 
kay betmesi

değer 
kazanması

değer 
kay betmesi

1 - ABD Doları net  varlık / y ükümlülüğü  -  -  - - 

2-  ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  -  - - 

3- ABD Doları  net e tki  (1 +2)                   -                      -                        -                        - 

4 - Euro net  varlık / y ükümlülük         33.147           (33.147)  - - 

5 - Euro riskinden korunan kısım (-)  -  - - 

6- Euro net e tki  (4+5)         33.147           (33.147)                        -                        - 

T OPLAM  (3 + 6)         33.147           (33.147)                        -                        - 

Kar/Z arar

ABD Doları'nın T L karşısında % 10 değerlenmesi halinde

Euro’nun T L karşısında % 10 değerlenmesi halinde

31 Aral ık 2008

Özkay naklar

38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

Kur riskine duyarlılık 

Şirket, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  
Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan 
duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin 
raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği 
olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden 
parasal kalemleri kapsar  ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini 
gösterir.  

 

Döviz Kuru Duyarlılık Analiz Tablosu: 

Yabancı 
p aranın

Yabancı 
p aranın Yabancı p aranın

Yabancı 
p aranın

değer 
kazanması

değer 
kay betmesi

değer 
kazanması

değer 
kay betmesi

1 - ABD Doları net varlık / y ükümlülüğü  -  -  - - 

2-  ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  -  - - 

3- ABD Doları  net e tki  (1 +2)                   -                      -                        -                        - 

4 - Euro net varlık / y ükümlülük         50.964           (50.964)  - - 

5 - Euro riskinden korunan kısım (-)  -  - - 

6- Euro  net e tki (4+5)         50.964           (50.964)                        -                        - 

T OPLAM  (3 + 6)         50.964           (50.964)                        -                        - 

Kar/Z arar Özkay naklar

31 Aral ık 2009

ABD Doları'nın T L karşısında % 10 değerlenmesi halinde

Euro’nun T L karşısında % 10 değerlenmesi halinde

 

 



ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 

31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR 

 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) 

‐ 91 ‐ 

38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

Faiz oranı riski yönetimi 

Piyasa  faiz  oranlarındaki  değişmelerin  finansal  araçların  fiyatlarında  dalgalanmalara  yol  açması, 
Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket’in faiz oranı riskine duyarlılığı aktif 
ve  pasif  hesapların  vadelerindeki  uyumsuzluğu  ile  ilgilidir.  Bu  risk  faiz  değişimlerinden  etkilenen 
varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir. 

Şirket, menkul kıymet yatırımları nedeniyle faiz oranı ve fiyat riskine maruz kalmaktadır. 

Faiz oranı duyarlılığı:   

Şirket’in faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir: 
   

Faiz Pozisyonu Tablosu 31 Aralık 31 Aralık
2009 2008

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
     Gerçege uygun değer farklı kar/zarara yansıtılan varlıklar        19.939.410       23.630.203 

     Satılmaya hazır finansal varlıklar 5.045.759        2.684.043        
     Ticari alacaklar 26.760.967      12.078.985      
Finansal yükümlülükler 30.169.765      21.920.903      
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal Varlıklar                         - -                      
Finansal Yükümlülükler                         -                        -  
 
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve finansal yılın 
başlangıcında öngörülen faiz oranı değişikliğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca 
sabit tutulur. Şirket yönetimi, faiz oranlarında %1’lik bir dalgalanma beklemektedir. Söz konusu 
tutar, Şirket içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da kullanılmaktadır. 

 

Raporlama  tarihinde  faiz  oranlarının %1’lik  bir  düşüş  /  yükseliş  olması  ve  bu  değişikliğin  piyasa 
fiyatları üzerindeki etkisinin yansıtılması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda: 

Şirket’in net karı 143.995 TL değerinde artacak  / 118.228 TL azalacaktır  (2008 yılında 143.620 TL 
değerinde artış  / 115.306 TL azalış olacaktır). Bunun en büyük  sebebi  Şirket’in alım  satım amaçlı 
elde tuttuğu devlet tahvilleridir. 

Şirket’in  özkaynak  tutarı  ise  30.802  TL  değerinde  artacak  /  32.950  TL  azalacaktır  (2008  yılında 
21.675  TL  değerinde  artış  /  18.758  TL  azalış  olacaktır).  Bunun  en  büyük  sebebi  Şirket’in  elinde 
bulundurduğu satılmaya hazır devlet tahvillerinin gerçeğe uygun değerindeki değişimdir. 
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38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

Diğer fiyat riskleri 

Şirket, elinde bulundurduğu halka açık finansal varlığı ve alım satım amaçlı hisse senedi yatırımları 
nedeniyle hisse  senedi  fiyat  riskine maruz kalmaktadır.  Şirket’in  finansal varlığı,  ticari amaçlardan 
ziyade  stratejik  amaçlar  için  elde  tutulmaktadır.  Şirket  tarafından  bu  yatırımın  faal  olarak  alım‐
satımı söz konusu değildir. 

Aşağıdaki duyarlılık analizleri  raporlama  tarihinde maruz kalınan hisse  senedi  fiyat  risklerine göre 
belirlenmiştir. 

Raporlama  tarihinde,  diğer  tüm  değişkenlerin  sabit  ve  değerleme  yöntemindeki  verilerin  %10 
oranında fazla/az olması durumunda:  

31  Aralık  2009  tarihi  itibariyle,  hisse  senedi  yatırımları,  satılmaya  hazır  varlıklar  olarak 
sınıflandırıldığı  ve  elden  çıkarılmadığı  ya  da  değer  düşüklüğüne  uğramadığı  sürece,  net  kar/zarar 
etkilenmeyecektir.  Alım  satım  amaçlı  hisse  senetlerinde  45.521  TL  artış  /azalış  net  kar/zarar, 
satılmaya  hazır  hisse  senetlerinde  110.828  TL  özkaynak  etkisi  olacaktır  (2008:  alım  satım  amaçlı 
hisse  senetletinde  46.930  TL  artış/azalış,  satılmaya  hazır  hisse  senetlerinde  42.840  TL  özkaynak 
etkisi).  

Şirket’in  hisse  senedi  fiyatları  ile  ilgili  duyarlılığı  daha  önceki  yıla  kıyasla  önemli  bir  değişiklik 
göstermemiştir. 

39.  FİNANSAL ARAÇLAR 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 

Finansal Araçlar Kategorileri 31 Aralık 
2009

31 Aralık 
2008

Finansal varlıklar
   Nakit ve nakit benzerleri 7.644.958 5.344.364

Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal
varlıklar - alım satım amaçlı finansal varlıklar 20.394.617 24.099.503
   Satılmaya hazır finansal varlıklar 6.431.107 3.130.293
   Ticari alacaklar 26.760.967 12.078.985
   Diğer alacaklar 122.117 197.541
Finansal yükümlülükler
   Finansal borçlar 8.942 38.418
   Ticari borçlar 30.160.823 21.882.485  
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39.  FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri (devamı) 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 
 

Rayiç  değer,  bilgili  ve  istekli  taraflar  arasında,  piyasa  koşullarına  uygun  olarak  gerçekleşen 
işlemlerde,  bir  varlığın  karşılığında  el  değiştirebileceği  veya  bir  yükümlülüğün  karşılanabileceği 
değerdir. 

Şirket, finansal enstrümanların tahmini rayiç değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme  yöntemlerini  kullanarak  belirlemiştir.  Bununla  birlikte,  piyasa  bilgilerini  değerlendirip 
rayiç  değerleri  tahmin  edebilmek,  yorum  ve muhakeme  gerektirmektedir.  Sonuç  olarak  burada 
sunulan tahminler, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olamaz. 

Halihazırda  krediler  için  karşılaştırmalı  fiyat  edinilmekte  faaliyet  gösterecek  bir  piyasa 
bulunmamakta ve bu enstrümanlar satıldığında veya vadesinden önce kullanıldığında işlem masrafı 
ve  iskontoya  tabi  tutulmaktadır.  Yeterli  güvenilirlikte  veri  elde  edilememesinden  dolayı  bu 
enstrümanlar  için  rayiç  değer  tespit  edilememektedir.  Dolayısıyla,  bu  kalemlerin  net  defter 
değerleri rayiç değerin tutarlı bir göstergesi olarak kullanılmaktadır.  

Rayiç değerleri  tahmin edilmesi pratikte mümkün olan  finansal enstrümanların  rayiç değerlerinin 
tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır: 

Finansal varlıklar 

Nakit  ve  nakit  benzeri  değerler  ve  diğer  finansal  varlıklar  dahil  olmak  üzere maliyet  bedeli  ile 
gösterilen finansal varlıkların rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz 
miktarda olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir. 

Finansal yükümlülükler 

Kısa  vadeli  olmaları  sebebiyle  parasal  yükümlülüklerin  rayiç  değerlerinin  defter  değerlerine 
yaklaştığı varsayılmaktadır. 
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39.  FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri (devamı) 

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal varlıklar 

Finansal Araçlar Kategorileri 31 Aralık 
2009 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan

finansal varlıklar - alım satım amaçlı finansal
varlıklar 20.394.617 19.939.410 - -
      Borçlanma senetleri 19.939.410 19.939.410 - -
      Borsada işlem gören hisse senetleri 455.207 455.207 - -
   Satılmaya hazır finansal varlıklar 6.431.107 6.431.107 - -
      Borçlanma senetleri 5.045.759 5.045.759 - -
      Özsermaye araçları (borsada işlem gören) 1.385.348 1.385.348 - -
   Ticari alacaklar 26.760.967 - - 26.760.967
   Diğer alacaklar 122.117 - - 122.117
Finansal yükümlülükler
   Finansal borçlar 8.942 - - 8.942
   Ticari borçlar 30.160.823 - - 30.160.823

Finansal Araçlar Kategorileri 31 Aralık 
2008 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan

finansal varlıklar - alım satım amaçlı finansal
varlıklar 24.099.503 24.099.503 - -
      Borçlanma senetleri 23.630.203 23.630.203 - -
      Borsada işlem gören hisse senetleri 469.300 469.300 - -
   Satılmaya hazır finansal varlıklar 3.130.293 3.130.293 - -
      Borçlanma senetleri 2.684.043 2.684.043 - -
      Özsermaye araçları (borsada işlem gören) 446.250 446.250
   Ticari alacaklar 12.078.985 - - 12.078.985
   Diğer alacaklar 197.541 - - 197.541
Finansal yükümlülükler
    Finansal borçlar 38.418 - - 38.418
    Ticari borçlar 21.882.485 - - 21.882.485

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlıklar yukarıdaki tabloda değerleme yöntemleri açısından üç 
ayrı  kategoriye ayrılarak  gösterilmiştir.  “Kategori 1”,  teşkilatlanmış piyasalardan elde edilen  gerçeğe uygun 
değerlere (piyasa verilerine) göre, ”Kategori 2” emsal teşkil eden gerçeklemiş  işlemlere göre ve ”Kategori 3” 
ise  gelecekteki nakit  akımların  bugüne  indirgenmiş değerlerine  göre değerlenmekte olan  finansal  varlıkları 
temsil etmektedir. 



ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 

31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR 

 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) 

‐ 95 ‐ 

40.  BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

  
5 Şubat 2010 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş’nin her bir beheri  
1 TL nominal değerde toplam 14.000.000 TL tutarındaki 14.000.000 adet hisselerinden toplam  
2,80 TL nominal değerdeki 2,80 adet hissenin 2,80 TL karşılığında  Green III B.V’den satın alarak hisse 
devir yolu ile iştirak edilmesine karar verilmiştir. 
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