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eker Yat r m Menkul De erler A. .
2020 Y l na Ait 26 ubat 2021 Tarihli

Ola an Genel Kurul Toplant Gündemi

1. Aç l ve Yoklama,

2. Ba kanl k Divan Seçimi,

3. Ba kanl k Divan na Genel Kurul Toplant tutana n imzalama yetkisi verilmesi,

4. 2020 y l hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ba l irket Raporu ve Ba ms z

Denet Raporu’nun okunmas ve müzakere edilmesi,

5. 2020 y l hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablolar n n ve Kâr Da t m Tablosunun incelenerek

onaylanmas ,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsaml ibra edilmesi,

7. 2021 y l için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. irketimizin 2021 y l ba ms z d denetim firmas n n belirlenmesi konusunun görü ülüp karara

ba lanmas ,

9. 2020 y l nda yap lan yard m ve ba lar hakk nda Ortaklar m za bilgi verilmesi,

10. Dilek ve temenniler,

11. Kapan .
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YÖNET M KURULUNUN YILLIK FAAL YET RAPORUNA L K N
BA IMSIZ DENETÇ RAPORU

eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi Genel Kurulu’na

eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi’nin (“ irket”) 31 Aral k 2020 tarihli finansal
durum tablosu ile ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar tablosu, di er
kapsaml gelir tablosu, özkaynaklar de i im tablosu ve nakit ak tablosu ile önemli muhasebe
politikalar n n özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlar ndan olu an finansal
tablolar n denetlemi bulunuyoruz.

Görü ümüze göre, S n rl Olumlu Görü ün Dayana bölümünde belirtilen konunun 31 Aral k
2019 tarihinde sona eren hesap dönemine kar l k gelen bilgiler üzerindeki etkisi hariç olmak
üzere, ili ikteki finansal tablolar irket’in 31 Aral k 2020 tarihi itibar yla finansal durumunu ve
ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performans n ve nakit ak lar n , Türkiye
Finansal Raporlama Standartlar na (“TFRS”lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçe e
uygun bir biçimde sunmaktad r.

irket'in 31 Aral k 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar hakk nda,
gerçe e uygun de er fark di er kapsaml gelire yans t lan finansal varl klar grubunda izlenen
1,365,788 TL tutar ndaki finansal yat r mlara ili kin 1,205,810 TL tutar ndaki de er art lar n n
di er kapsaml gelir yerine ilgili dönem kar zarar nda muhasebele tirilmesi nedeniyle s n rl
olumlu görü verilmi tir. Söz konusu finansal yat r mlara ili kin de er art lar di er kapsaml
gelirde muhasebele tirilseydi, 31 Aral k 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait dönem
kar 940,532 TL daha dü ük olacakt . Bu hususun cari dönem tutarlar ile bunlara kar l k gelen
tutarlar n kar la t r labilirli i üzerindeki olas etkileri nedeniyle cari dönem finansal tablolar na
ili kin taraf m zca s n rl olumlu görü verilmi tir.
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Yapt m z ba ms z denetim, Sermaye Piyasas Kurulu (“SPK”) taraf ndan yay mlanan
ba ms z denetim standartlar na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar
Kurumu (“KGK”) taraf ndan yay mlanan Türkiye Denetim Standartlar ’n n bir parças olan
Ba ms z Denetim Standartlar ’na (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmü tür. Bu standartlar
kapsam ndaki sorumluluklar m z, raporumuzun

bölümünde ayr nt l bir ekilde aç klanm t r. KGK
taraf ndan yay mlanan (“Etik Kurallar”) ile finansal
tablolar n ba ms z denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak
irket’ten ba ms z oldu umuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsam ndaki eti e

ili kin di er sorumluluklar da taraf m zca yerine getirilmi tir. Ba ms z denetim s ras nda elde
etti imiz ba ms z denetim kan tlar n n, s n rl olumlu görü ümüzün olu turulmas için yeterli
ve uygun bir dayanak olu turdu una inan yoruz.

Di er Husus

irket’in 1 Ocak 2020 31 Aral k 2020 hesap dönemine ili kin y ll k faaliyet raporu ba ka bir ba ms z
denetçi taraf ndan denetlenmi ve 27 ubat 2020 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunlu u hakk nda
artl görü verilmi tir.

Tam Set Finansal Tablolara li kin Denetçi Görü ümüz

irket’in 1 Ocak 2020 31 Aral k 2020 hesap dönemine ili kin tam set finansal tablolar hakk nda 23 ubat
2021 tarihli denetçi raporumuzda s n rl olumlu görü bildirmi bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Y ll k Faaliyet Raporuna li kin Sorumlulu u

irket yönetimi, 6102 say l Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 nc maddelerine ve Sermaye
Piyasas Kurulu’nun II 14.1 No’lu “Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i”
(“Tebli ”) hükümlerine göre y ll k faaliyet raporuyla ilgili olarak a a dakilerden sorumludur:

a) Y ll k faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde haz rlar ve genel kurula sunar.

b) Y ll k faaliyet raporunu; irketin o y la ait faaliyetlerinin ak ile her yönüyle finansal durumunu do ru,
eksiksiz, dolambaçs z, gerçe e uygun ve dürüst bir ekilde yans tacak ekilde haz rlar. Bu raporda
finansal durum, finansal tablolara göre de erlendirilir. Raporda ayr ca, irket’in geli mesine ve
kar la mas muhtemel risklere de aç kça i aret olunur. Bu konulara ili kin yönetim kurulunun
de erlendirmesi de raporda yer al r.

c) Faaliyet raporu ayr ca a a daki hususlar da içerir:

Faaliyet y l n n sona ermesinden sonra irket’te meydana gelen ve özel önem ta yan olaylar,

irket’in ara t rma ve geli tirme çal malar ,

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler,
ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri
teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu haz rlarken Gümrük ve Ticaret Bakanl n n ve ilgili kurumlar n yapt
ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate al r.
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Ba ms z Denetçinin Y ll k Faaliyet Raporunun Ba ms z Denetimine li kin Sorumlulu u

Amac m z, TTK hükümleri ve Tebli çerçevesinde y ll k faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile
Yönetim Kurulunun irket’in durumu hakk nda denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak
yapt irdelemelerin, irket’in denetlenen finansal tablolar yla ve ba ms z denetim s ras nda elde
etti imiz bilgilerle tutarl olup olmad ve gerçe i yans t p yans tmad hakk nda görü vermek ve bu
görü ümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yapt m z ba ms z denetim, SPK taraf ndan yay mlanan ba ms z denetim standartlar na ve BDS’lere
uygun olarak yürütülmü tür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sa lanmas ile ba ms z denetimin,
faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun irket’in durumu hakk nda denetlenen
finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yapt irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim s ras nda
elde edilen bilgilerle tutarl olup olmad na ve gerçe i yans t p yans tmad na dair makul güvence elde
etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

23 ubat 2021
stanbul, Türkiye
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Genel Bilgiler

Raporun Dönemi : 01.01.2020 – 31.12.2020

Kurulu Tarihi : 24.12.1996

Faaliyete Geçi : 01.01.1997

Faaliyet Konusu : Sermaye Piyasas Arac l k Faaliyetleri

irket Sermayesi : 30.000.000 TL

Genel Müdürlük

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

Telefon : (0212) 334 33 33 (pbx)
Fax : (0212) 334 33 34

Ankara ube

Adres

Telefon
Fax

: Atatürk Bulvar No:177/5
06680 Bakanl klar/Ankara

: (0312) 5 (pbx)
: (0312) 418 12 54

zmir ube

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

Telefon : (0232) 935 71 00 (pbx)
Fax : (0232) 489 06 60
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Sermaye Yap s ve tirakler

irketin 31.12.2020 tarihi itibariyle ortakl k yap s a a daki gibidir:

Ortakl k Yap s – 31.12.2020

Hissedar n Ad ve Soyad Yüzde % Pay Adedi Tutar (TL)
ekerbank T.A. . 99,03998 29.711.995 29.711.995
eker Faktoring A. . 0,9600083 288.002,5 288.002,5
ekerbank Inter.Banking Unit Ltd. 0,0000083 2,5 2,5

Toplam 100 30.000.000 30.000.000

31.12.2020 tarihinde irketimiz Ödenmi Sermayesi 30.000.000 TL dir.
01.01.2020 31.12.2020 tarihleri aras nda sermaye art r m yap lmam t r.

irketin 31.12.2020 tarihi itibariyle sahip oldu u tirakler a a daki gibidir:

tirakler – 31.12.2020

tirak tirak Sermayesi tirak Pay % Pay Adedi
eker Finansal Kiralama A. . 50.000.000 11,77 5.884.972
eker Faktoring A. . 130.000.000 0,00002 26
eker Finansman A. . 26.000.000 0,000006 1,5

(*) ekerbank Inter.Banking Unit Ltd. (USD) 5.000.000 0,000674 250
(**) Borsa stanbul A. . (BIST)

(*) ekerbank Inter. Banking Unit.Ltd.: USD kuru 7,4194 olarak dikkate al nm t r.

(**)1,365,521 TL tutar ndaki BIST hisseleri Borsa stanbul A. .’nin 4 Temmuz 2013 tarihli toplant s nda al nan karara istinaden
borsa üyelerine verilen bedelsiz hisselerdir. 30 Nisan 2020 tarihinde Takasbank Borsa Para Piyasas i lem teminat olarak verilmi tir.

Portföy Yönetimi A. ., 7 A ustos 2015 tarihinde stanbul Ticaret Siciline tescil ve 13 A ustos 2015 tarih, 8883
say l T. Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmu tur. irket, 30 May s 2019 tarih ve 256 say l
dilekçesiyle portföy yöneticili i faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmas için ba vuruda bulunmu , 20 Haziran
2019 tarihli SPK onay ile portföy faaliyetlerini geçici olarak durdurmu tur. irket, 20 Nisan 2020 tarihinde
hisselerinin tamam n n Tera Yat r m Menkul De erler A. .’ye devredilmesine ili kin sözle me ve Sermaye
Piyasas Kurulu’ndan al nan 12 Haziran 2020 tarihli izin ile 19 Haziran 2020 tarihinde sat n gerçekle tirmi tir.
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Dr. HASAN BASR GÖKTAN
Yönetim Kurulu Ba kan
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De erli Yat r mc lar m z,

2020, y la ba lad m z dönemdeki beklentilerden çok farkl bir rotada
ilerledi. Tüm dünyay etkisi alt na alan ve belirsizli i yeniden tan mlayan
Covid 19 salg n n , s ra d l ile tarihe not dü ülecek bir süreç olarak hep
birlikte tecrübe ettik. Bu salg n, yaln zca kamu sa l n ilgilendiren bir
geli me olmay p, küresel olarak ekonomik ve sosyal hayata, çevreye,
üretime, gelir da l m na ve gelece e dair anlay larda köklü de i ikliklere
yol açan bir dönüm noktas oldu ve olmaya devam ediyor.

2020 y l nda, ABD ba kanl k seçimleri, Birle ik Krall k’ n Avrupa
Birli i’nden ayr lmas , Azerbaycan – Ermenistan gerilimi Covid 19

salg n n n gölgesi alt nda kalsa da gerek küresel ekonomilerin, gerekse ülkemiz ekonomisinin yak ndan takip
etti i önemli gündem maddeleri olmu tur. ABD’de Biden’ n seçimleri kazanmas n n ard ndan yeni yönetimin
ekonomik aktiviteyi destekleyecek güçlü bir te vik paketi için harekete geçmesi piyasalar için destekleyici bir
unsur te kil etmi tir. Birle ik Krall k’ n Avrupa Birli i’nden ayr lma sürecinde ticari faaliyetleri düzenleyen bir
anla man n imzalanmas da belirsizli in azalmas na katk sa lam ve Türkiye, bu süreç içinde ngiltere ile bir
serbest ticaret anla mas imzalayan ilk ülke olmu tur.

Küresel salg n, geli mi bat ülkelerinde Türkiye’den daha önce etkisini göstermi , salg n n ekonomik etkilerini
hafifletmeye yönelik olarak mart ay ba nda bir dizi önlemler al nmaya ba lanm t r. Türkiye’de ise ilk vaka
mart ay n n ikinci haftas nda görülmü ve hemen akabinde salg n n etkileri belirginle meye ba lam t r.
Hükümetimiz ve ilgili kamu otoriteleri salg nla mücadelede h zl ve etkin rol alarak ekonomide ya anabilecek
olumsuzluklara kar ilk destek paketlerini ivedilikle aç klam lar ve hayata geçirilen bu önlemler, ekonomi
üzerinde salg n n yaratt etkileri hafifletmek aç s ndan en büyük dayanak olmu tur.

2019’un son döneminde yakalad ivmeyi 2020 y l n n ilk çeyre inde de sürdürerek %4,5 oran nda büyüyen
Türkiye ekonomisinde, mart ay nda Covid 19 salg n n n ülkemizde de yayg nla mas yla, ikinci çeyrekte %9,9
oran nda daralma ya anm t r. Özellikle y l n ikinci çeyre inde hayata geçirilen destek paketleri ile ekonomimiz
üçüncü çeyrekte %6,7 oran nda toparlama kaydederek di er birçok ekonomiden pozitif ayr an güçlü bir
performans sergilemi tir. Öncü göstergeler nda; son çeyrekte de ekonomik aktivitenin güçlü seyretti i ve
Türkiye ekonomisinin 2020 y l n %2,5 gibi bir büyüme ile tamamlayaca öngörülmektedir ki bu, dünyada Çin
ile birlikte 2020 y l n en yüksek büyüme performans ile bitirecek ikinci ülke olaca m za i aret etmektedir.

Büyümenin yan s ra 2019 y l ndan beri gündemi me gul eden enflasyon ile mücadelede de çok ciddi ad mlar
at lm t r. TCMB’nin 2020’nin son aylar nda ve 2021’de de devam eden politikalar kapsam nda, özellikle 2023
y l nda %5 enflasyon hedefine ula lmas için orta/uzun dönemli bir yol haritas n n benimsendi ini ortaya
koymas ve bu net tav r ile bir yandan fiyat istikrar gözetilirken bir yandan da rezervleri güçlendirici ad mlarla
finansal istikrar koruyan bir tutum içerisinde olunmas yat r mc lar aç s ndan güven verici bir resme i aret
etmektedir.
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Yönetim Kurulu Ba kan ’n n Mesaj

Salg n n getirdi i belirsizliklere ra men genelde yurt içi sermaye piyasalar ve özelde Borsa stanbul 2020 y l n %40
y ll k art la çok güçlü bir performans göstererek tamamlam t r. eker Yat r m olarak, 2020 y l nda pay piyasas nda
i lem hacmimizi pazar n üzerinde art rarak pazar pay m z yükselttik ve sektördeki konumumuzu daha da
güçlendirdik. 2021 y l nda da; pazar pay m z art rarak kârl l m z sürdürece imiz bir dönem geçirmeyi
hedeflemekteyiz. Yerli ve yabanc tüm yat r mc lar na, alan nda tecrübeli kadrosuyla geni yetkili arac kurum olarak
hizmet veren eker Yat r m, sermaye piyasalar n geli mesi için hizmet anlay nda kaliteden ödün vermeden faaliyet
gösterdi i tüm alanlardaki arac l k hizmetine devam edecektir.

Bu geli meler do rultusunda, ba ar lar m z art rma yolunda bize güven duyan tüm mü terilerimize, irketimizin
üstün performans sergilemesinin ana mimar olan çal anlar m za ve i birli i içinde bulundu umuz tüm
payda lar m za te ekkür ediyor; 2021’in piyasalarda istikrar n sa land , ülkemiz ve irketimiz ad na geli menin ve
büyümenin devam etti i bir y l olmas n temenni ediyorum.

Sayg lar mla,

Dr. Hasan Basri GÖKTAN

Yönetim Kurulu Ba kan
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Genel Müdür’ün Mesaj
2020 y l nda Çin’de ba layarak bütün dünyaya yay lan Covid 19 pandemisi nedeniyle
dünya ve Türkiye için hem ekonomik olarak hem de insanl k tarihi aç s ndan e i
görülmemi çok zor bir y l oldu. Covid 19 salg n n h zla yay lmas ve Türkiye dahil
birçok ülkenin vatanda lar n korumak için çe itli k s tlamalara gitmesi arz ve talebi
olumsuz etkileyerek ekonomilerde e i görülmemi ani bir duru a neden oldu. Bu ani
duru la birlikte y l n ilk çeyre inde finansal piyasalarda sert bir çökü ya and . Ancak
ba ta Fed olmak üzere merkez bankalar n n 2008 krizi tecrübelerinden yararlanarak
piyasalara h zl müdahale etmesiyle piyasalardaki türbülans k sa sürdü. Merkez
bankalar n n e i görülmemi parasal geni lemeye gitmesi ve büyük te viklerle birlikte
piyasalar h zla toparland . Devasa ve bol likiditenin etkisiyle reel ekonomideki sorunlar
devam etse de finansal piyasalarda 2020 y l n n 2. çeyre inden itibaren tam anlam yla
bir ralli ya and . Ba ta borsalar olmak üzere bol likidite deste iyle varl k fiyatlar nda

sert de er art lar gerçekle irken, BIST dahil birçok borsa tarihi rekor seviyelere yükseldi.

Pandemi ve k s tlamalar n etkisiyle dünya ekonomisinin 2020 y l nda sert daralmas beklenirken, majör ekonomilerin y l
%3 10 aras nda de i en daralmayla kapatmas bekleniyor. Türkiye Ekonomisi de pandeminin etkisiyle özellikle ikinci
çeyrekte ciddi bir daralma ile kar kar ya kalsa da ekonomi yönetiminin ald tedbirler ve güçlü te viklerin deste iyle çok
zor geçen 2020 y l n s n rl da olsa pozitif büyüme ile kapatmaya haz rlan yor. TCMB’nin h zla faizleri indirmesi, vergi
indirimleri ve te vikler ile bankalar n güçlü kredi deste i sa lanmas , Türkiye ekonomisinin pandemi dönemini en az hasarla
atlatmas nda ana faktörler oldu. Türkiye’nin bu zorlu süreci s n rl hasarla atlatmas nda sa l k sisteminin di er ülkelere göre
çok güçlü bir yap da olmas , yeterli sa l k çal an kadrosuna sahip olmas ve her zaman te ekkürü bir borç bildi imiz sa l k
çal anlar m z n büyük bir özveri ile çal mas etkili oldu.

2020 y l Borsa stanbul için tarihi bir y l oldu. Temmuz ay nda 23 y l sonra BIST endekslerinden iki s f r at l rken, 2020 y l
BIST için tarihi i lem hacmi art ve rekor seviyelerin görüldü ü bir y l oldu. BIST 100 endeksi, y l içinde büyük
dalgalanmalara sahne olurken, y la 909 seviyelerinden ba layan endeks ilk çeyrekte 819 seviyelerine kadar gerilese de y l
%29,06 de er kazanc yla 2020 y l n 1.476 ile tarihi rekor seviyeden kapatt . BIST 100 endeksi majör borsalar içinde 2020
y l nda en iyi performans gösteren borsalardan biri oldu. 2020 y l nda yerli bireysel yat r mc lar n getiri aray n n etkisiyle
Borsa stanbul’a yönelmesiyle pay piyasas nda yat r mc say s 780 bin üzeri art la 2 milyon ki iyi geçerken, y l genelindeki
yabanc fon ç k na ra men bu kat l m BIST’in güçlü performans göstermesinde etkili oldu. Yerli yat r mc lar n büyük ilgisiyle
BIST pay piyasas i lem hacmi 2020 y l nda %209’luk rekor art la 6,594 trilyon TL olarak gerçekle irken, eker Yat r m’ n
i lem hacmi %238,2’luk art la 153,2 milyar TL’ye yükselerek sektör ortalamas üzerinde artm t r. eker Yat r m, 2020
y l nda hizmet kalitesinden ödün vermeden kârl l n ve pazar pay n artt rmay ba arm t r.

Pandeminin yaratt hasara ra men sermaye piyasalar ve eker Yat r m için 2020 tam anlam yla alt n bir y l oldu. eker
Yat r m, pandemi süreci nedeniyle personelinin sa l n gözeterek 2020 y l nda uzaktan çal ma modeline geçmesine
ra men, uzun y llara dayanan tecrübesi ve sermaye piyasalar ndaki uzmanl n n verdi i özgüven ile alan nda uzmanla m
personelinin özverili çal malar yla bu zorlu süreci kaliteli hizmet anlay ndan ödün vermeden ba ar yla devam ettirmi tir.
Sermaye piyasalar için ba ar l geçen 2020 y l sonras 2021 y l nda da sektöre yeni kat l m sa layan yat r mc say s n n
artmaya devam etmesi beklenirken, eker Yat r m güçlü kadrosu ve mü teri memnuniyetini öncelikli tutan yap s , kaliteli
hizmet anlay yla profesyonel ve alan nda uzman kadrosuyla 2021 y l nda da mü terilerine en iyi hizmeti vererek sektörün
güvenilir ve parlayan y ld zlar ndan biri olmay hedeflemektedir.

Sayg lar mla,

Osman GÖKTAN
Genel Müdür
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Yönetim Kurulu

Dr. Hasan Basri GÖKTAN – YÖNET M KURULU BA KANI

Mühendislik, iktisat ve hukuk ö renimi gördü, iktisat doktoras yapt .
Meslek ya am na 1973 y l nda Türkiye eker Fabrikalar A. .’de ba lad .
1983 1993 y llar aras nda Pankobirlik Yönetim Kurulu Ba kanl ve Genel
Müdürlü ü yapt . 1988 1993 y llar aras nda Pankobirlik Genel
Müdürlü ü, ekerbank T.A. . ve Konya eker Fabrikas A. . Yönetim
Kurulu Ba kanl görevlerini birlikte yürüttü. Bu süreçte Türkiye eker
sektöründe bir ilk olarak Konya eker Fabrikas ’n n özelle tirilmesini
ba ar yla gerçekle tirdi. 1993 2002 y llar nda ekerbank T.A. . Genel
Müdürlü ü görevi ile birlikte Türkiye eker Fabrikalar A. . Yönetim
Kurulu Üyeli i ve bir süre Yüksel n aat A. . Yönetim Kurulu Ba kanl
yapt . 2002 2007 y llar nda ekerbank T.A. . Genel Müdürlü ü ve
Yönetim Kurulu Ba kanl görevlerini yürüttü. 2008 y l nda ekerbank
T.A. .’deki Genel Müdürlük görevini devretti. 01 ubat 2008 tarihinden

bu yana ekerbank T.A. . Yönetim Kurulu Ba kan olan Hasan Basri Göktan’ n 1997 y l ndan bu yana eker
Yat r m Menkul De erler A. .’de Yönetim Kurulu Ba kanl görevi devam etmektedir.

Erdal BATMAZ – BA KAN VEK L

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü’nden mezun
oldu. Konrad Adenauer Vakf bursu ile DES YAB’da görev yapt . T.C.
Ba bakanl k’ta Uzman ve Mü avir olarak çal t . Emlak Bankas ’nda çe itli
idari görevlerde bulundu. Bu bankada son olarak Genel Müdür
Yard mc s ve Yönetim Kurulu Ba kan Vekili olarak görev yapt . Ayr ca,
çe itli sigorta irketleri ve turizm irketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev ald . 1997 2003 y llar aras nda Ba bakanl k Sermaye
Piyasas Kurulu’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyeli i yapt . 2003 2020
y llar aras nda ekerbank’ta Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak
görev yapt . Halen eker Yat r m Menkul De erler A. .’de Yönetim
Kurulu Ba kan Vekili olarak görev yapmaktad r.
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Yönetim Kurulu

Sinan ÇAM – ÜYE

1987 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye
Bölümü’nden mezun oldu. Aral k 1987'de Bankalar Yeminli Murak plar
Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murak p Yard mc s olarak göreve ba lad .
1991 y l nda Bankalar Yeminli Murak b oldu. Meslek ya am nda 25 y l n
doldurduktan sonra, 2013 y l nda Bankac l k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’ndan emekli oldu. 25 y ll k meslek ya am içerisinde çok say da
banka, faktoring irketi, leasing vb irketlerin denetiminde bulundu ve
denetim ekip ba kanl yapt . 2003 y l nda Bankalar Yeminli Murak plar
Kurulu'nda Ba kan Yard mc l yapt . Mart 2016 tarihinden bu yana eker
Yat r m Menkul De erler A. .’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktad r.

Osman GÖKTAN – ÜYE

Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat
Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nden letme yüksek lisans derecesi ald . 1989 1997 y llar
aras nda ekerbank T.A. .’de yönetici olarak görev yapt . 1997 y l ndan
itibaren eker Yat r m Menkul De erler A. .’de Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Üyeli i görevini sürdürmektedir.

Ramazan ÖZNACAR – ÜYE

Marmara Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü’nden mezun oldu. stanbul Üniversitesi’nden Para ve Sermaye
Piyasalar üzerine yüksek lisans derecesi ald . 1988 1990 y llar aras nda
özel bir bankan n Menkul De erler Müdürlü ü’nde, 1991 1997 y llar
aras nda ekerbank T.A. . Menkul De erler Müdürlü ü’nde çe itli
görevlerde bulundu. 1997 y l ndan itibaren eker Yat r m Menkul De erler
A. .’de Genel Müdür Yard mc s ve Yönetim Kurulu Üyeli i görevini
sürdürmektedir.
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Yönetim Kurulu

Orhan KARAKA – ÜYE

1982 y l nda Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nü bitirdikten sonra, meslek hayat na A ustos 1983'te
ekerbank T.A. .’de ba lad . ekerbank T.A. .’de Müfetti Yard mc s ,

Müfetti , 1997 2006 y llar nda Krediler Müdürü, Genel Müdür Yard mc s ,
eker Finansal Kiralama A. .’de Genel Müdür olarak görev yapt . 2017

y l ndan itibaren eker Faktoring A. .’de Genel Müdür olarak görevini
sürdüren Karaka , May s 2020’de eker Yat r m Menkul De erler A. .’ye
Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanm t r.

Hikmet Ayd n S M T – ÜYE

1987 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi letme
Bölümü’nü bitirdikten sonra, meslek hayat na Ya arbank A. . Tefti
Kurulu’nda ba lad . 1990 1999 y llar aras nda Ya arbank A. .’de ve 1999
2007 y llar nda Türkiye Finans Kat l m Bankas A. .’de ube Müdürü olarak
görev yapt . 2007 2012 y llar aras nda Ziraat Bankas A. ., Kredi Garanti
Fonu A. . ve Arap Türk Bankas A. .'nde Yönetim Kurulu Üyesi, 2012 2013
Halk Emeklilik A. . ve T. Halk Bankas A. .’de, 2013 2015 MKK Merkezi
Kay t Kurulu u A. .’de, 2013 2017 Sermaye Piyasas Lisanslama Kurulu u
A. .’de, 2015 2018 Emlak Bankas A. .’de, 2013 2019 y llar aras nda
eker Finansal Kiralama A. . ile eker Faktoring A. .’de Yönetim Kurulu

Üyesi olarak görev yapt . Temmuz 2020’de eker Yat r m Menkul De erler
A. .’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanm t r.
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Osman GÖKTAN
Genel Müdür (01/1997 )

Ramazan ÖZNACAR
Genel Müdür Yard mc s (01/1997 )
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Grup Ba kanlar

A. Necati S MER (03/2000 )

Hazine ve Portföy Arac l Grup Ba kan

Banu YARGILI (11/1997 )

Operasyon Grup Ba kan

Funda KULU (06/1997 )

Mali ve dari ler Grup Ba kan

Hasan AYDIN (11/1999 )

ç Denetim Grup Ba kan

Kadir TEZELLER (01/2005 )

Ara t rma, Dan manl k ve Kurumsal Finansman Grup Ba kan

M. Batuhan ALPMAN (01/2015 )

Pay Piyasas , Pazarlama ve Sat Grup Ba kan
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YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

eker Yat r m Menkul De erler A. . (“ eker Yat r m”), 24.12.1996 tarihinde Sermaye Piyasas Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasas faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmu tur.
Kurucu orta ekerbank T.A. .’dir.

125.000 TL ödenmi sermaye ile kurulan eker Yat r m, bugün 30.000.000 TL ödenmi sermaye ve
94.285.838 TL öz kayna a ula an bir mali büyüklü e sahiptir.

“Geni Yetkili Arac Kurum” statüsündeki eker Yat r m, profesyonel ve deneyimli kadrosu ile a a da yer
alan yat r m hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaktad r.

lem Arac l Faaliyeti
Portföy Arac l Faaliyeti
Bireysel Portföy Yöneticili i Faaliyeti
Yat r m Dan manl Faaliyeti
Arac l k Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Arac l k Faaliyeti
S n rl Saklama Hizmeti
Genel Saklama Hizmeti

Vizyon, Misyon ve Kurumsal De erlerimiz

Vizyon

eker Yat r m; sektöründe sa lam, güvenilir, istikrarl büyüyen çizgisi, deneyimli ve yenilikçi kadrosu ile
mevzuata, etik de erlere ve kurumsal yönetim ilkelerine ba l çal may ilke edinmi tir.

Misyon

eker Yat r m; arac kurum faaliyetlerinde, güvenilir, istikrarl , yenilikçi ve mü teri odakl hizmet anlay ile
yat r m ürün ve hizmetlerini geni kitlelere ula t rarak lider bir yat r m kurulu u olmay amaç edinmi tir.

Kurumsal De erlerimiz

Mü teri Odakl l k
Güvenilirlik
stikrarl l k
Yarat c l k
Yenilikçilik
Liderlik
Etik De erlere ve Kurumsal Yönetim lkelerine Ba l l k
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2020 Y l Genel Ekonomi / Sektörel Geli meler

Geli mi ülke merkez bankalar n n devam eden gev ek para politikas duru u, dü ük global faizler, ABD
Çin aras ndaki «Faz 1» anla mas ve anla mas z Brexit ihtimalinin azalmas gibi faktörlerin yard m yla,
küresel risk i tah 2020 y l na çok güçlü ba lam t . Ancak daha y l n ilk günlerinde, ABD ve ran aras nda
ba gösteren gerginlik, buna ba l olarak petrol fiyatlar nda z plama ve Çin’de ortaya ç kan Korona virüsü
nedeniyle risk i tah nda bozulma gözlendi. Buna kar n, TCMB’nin faiz indirme sürecine devam etmesinin
de deste iyle, yurt içi piyasalar pozitif ayr rken, risk primini gösteren ve 600’lü seviyeleri test eden CDS
235 seviyelerine kadar geriledi.

Mart ay nda Korona virüsün dünyada yay l m h z ivmelenirken, bu durumun global büyüme üzerinde
yarataca tahribata ili kin endi elerin zirve yapmas yla majör borsa endekslerinde ay içinde %30’u a an
dü ü ler olu tu, ABD tahvil faizleri de %0,30 gibi tarihi dü ük seviyelere geriledi. Bunun üzerine gerek
hükümetler, gerekse de merkez bankalar taraf ndan çok güçlü mali ve parasal te viklerin haz rlanmas yla,
bu kay plar n bir k sm geri al nd . Örne in, FED ay içinde iki acil toplant ile faizleri 150 baz puan indirerek
%0 0,25 aral na dü ürürken, ilk etapta 700 milyar dolarl k parasal geni leme aç klad ktan sonra,
piyasalardaki pani in devam etmesi üzerine aç k uçlu ve limitsiz parasal geni lemeye gitme karar ald . ABD
hükümeti de 2,2 trilyon dolarl k mali te vik paketi aç klad .

Nisan ay nda ise virüsün yay l m n s n rlamak üzere artan i yeri kapan lar ve seyahat k s tlamalar gibi
tedbirlere ve ekonomik aktiviteye ili kin çok zay f veri ak na ra men, güçlü mali ve parasal te viklerin
deste i ve de virüsün yay l m h z n n bir miktar yava lamas yla finansal piyasalardaki yükseli h z
kazan rken, borsalar kay plar n n yakla k yar s n geri ald . Nisan ay nda BIST 100 endeksi de 102.328
seviyesine kadar yükselirken, ay %13 yükseli le 101.595’den kapatt . TCMB de politika faiz oran n 100 baz
puan indirerek %8,75’e kadar indirirken, 2020 sonu için %8,2 olan enflasyon tahminini, küresel
büyümedeki negatif seyre ba l iç talep yava lamas ve petrol fiyatlar ndaki dü ü ü gerekçe göstererek
%7,4’e revize etti. TCMB ayn zamanda reel kredi ak n n devaml l n sa lamak üzere likiditeyi
destekleyici ad mlar atarken, hükümet virüsten do rudan etkilenen kesimlere ve dü ük gelirlilere
do rudan bütçe deste i, vergi ve prim borçlar n n ertelenmesi ve k sa çal ma ödene i artlar n n
esnetilmesi gibi bir dizi tedbir ve destek aç klad .

May s ay içinde salg ndaki ivme kayb devam ederken, ekonomilerin aç laca beklentisi, aç klanan
te viklerin etkisi ve a çal malar na ili kin pozitif aç klamalar n da deste iyle, global risk alma i tah daha
da güçlenmeye devam etti. Ancak sonras nda ABD Çin aras nda tekrar su yüzüne ç kan gerginlik, risk
i tah n bir miktar törpülerken, geli mekte olan piyasalar negatif ayr t . May s ay nda BIST’ten güçlü
yabanc ç k devam etse de, yerli talebiyle BIST 100 endeksi yurt d na paralel yükseli ine devam ederek
ay %4,4 yükseli le 105.520’den kapatt . TCMB May s toplant s nda politika faizini piyasa beklentisine
paralel 50 baz puan dü ürerek %8,25’e indirdi.

Haziran ay nda ekonomilerde k smi aç lma ve küresel ticaretin yava da olsa toparlanmaya geçmesinin
etkisiyle risk göstergeleri a a yönlü e ilimini h zland rm t r. Küresel piyasalarda toparlanma ivme
kazanmakla birlikte, virüsün y k c etkisi devam etmektedir. Avrupa Merkez Bankas haziran ay
kararlar nda acil yard m program büyüklü ünü 600 milyar ilave ile 1,35 trilyon € seviyesine yükseltmi tir.
Yurt içinde, küresel ekonomilerdeki te vik ve destek paketlerine paralel uygulamalar hayata geçirilmeye
devam edilmi tir.
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TCMB öncülü ünde ihracat ve döviz kazand r c reeskont kredilerine ili kin 60 milyar TL deste in 20 milyar
ülke için kritik öneme sahip sektörlere tahsis edilmi tir. BDDK taraf ndan ise baz harcama kalemlerindeki
(hizmet sektörü) taksit say s 12’den 18’e yükseltilmi tir. Ayn zamanda BDDK, salg n döneminde Aktif
Rasyosu yükümlülüklerini yerine getiremeyen bankalar için baz alt kalemlerde esnemeye gitmi tir.

Temmuz döneminde k smi aç lmalar ve seyahat esneklikleri ile birlikte küresel toparlanma devam etmi ,
özellikle reel ekonomik göstergelerde V tipi toparlanma sinyalleri al nm t r. Öncü göstergeler nda
üçüncü çeyrek göstergelerinde ikinci çeyrek kadar daralt c etkiler görülmeyece i beklentisi risk i tah n da
beraberinde getirmi tir. Avrupa ve Amerika Merkez Bankalar n n öncülü ünde devam eden geni leyici
para politikas henüz beklenen etkiyi yaratamam , ABD 10 y ll k tahvil faizleri %1’in alt na gerilemi tir. Yurt
içinde reel ekonomik göstergelerde toparlanma ya anmakla birlikte döviz kurlar ndaki de er kayb devam
etmi tir. Finansal istikrar desteklemek amac yla TCMB yabanc para zorunlu kar l k oranlar n tüm vade
ve dilimlerde 300 bp artt rm t r. Ayr ca TL cinsi zorunlu kar l klara uygulanan faiz %8’den %7’ye
indirilmi tir. BDDK taraf ndan salg ndan zarar gören esnaf ve sanatkârlar n finansal borçlar üç ay süreyle
ertelenmi tir. Finansal göstergelerdeki toparlanmaya paralel olarak SPK, BIST 30 hisselerindeki aç a sat
yasa n kald rm t r.

A ustos ay nda ABD Çin görü melerinde ticaret yükümlülüklerine ba l kal naca taahhüdü sonras nda
piyasalarda olumlu hava devam etmi tir. Salg nda ikinci dalga endi elerinin ihtiyatl pozisyonlar
beraberinde getirmesi ve likiditenin yön aramas sonucu alt n ve güvenli varl klara talep devam etmi tir.
Yurt içinde kredi te vikleri h z kesmi ve kredi büyüme h zlar a a yönlü e ilime geçmi tir. Ucuz likiditenin
etkisiyle döviz tahvil hisse yat r mlar devam ederken, özellikle kurdaki yukar yönlü hareket iç talepten
kaynaklanm t r. Bu kapsamda TCMB, hedefli ilave likidite imkânlar n n kademeli olarak azalt laca n
duyurmu , piyasa yap c bankalar n aç k piyasa i lem limitleri s f ra dü ürülmü tür. Geni leme ad mlar n n
riski azaltmas önceli i korunurken, piyasalarda sa l ks z fiyat olu umlar n n önüne geçilmeye çal lm t r.
BDDK, Aktif Rasyosu alt kalemlerinde finansal arac lar rahatlatma yönünde tekrar esnemeye gitmi tir.
Ayr ca Swap i lemlerindeki k s tlamalardan, TL al m yönündeki destekleyici i lemlerin muaf tutulmas
kararla t r lm t r.

Eylül ay , küresel ekonominin vaka say lar ndaki art ve virüs endi eleriyle sat bask s ile kar kar ya
kald bir dönem olmu tur. FED, faizleri %0 0,25 band nda sabit b rakarak, faizlerin 2023 y l sonuna kadar
artt r lmayaca n n da sinyalini vermi tir. Te vik paketinin boyutu ve süresi konusunda da belirsizlik oldu u
vurgulanm t r. TCMB eylül ay nda sürpriz ekilde faizleri 200 baz puan artt rarak %10,25 seviyesine
yükseltmi tir. Kurlarda özellikle yukar yönlü hareketlerin enflasyon görünümündeki bozulmay
beraberinde getirmesi karar n temel noktas n te kil etmektedir. Karar n piyasalara olumlu yans mas
sonucu B ST küresel piyasalardan pozitif ayr m , fakat karar n USD/TRY kuru üzerindeki etkisi s n rl
kalm t r. Uluslararas kredi derecelendirme kurulu u Moody’s Türkiye’nin notunu B1’den B2’ye
dü ürmü , görünümü dura an olarak korumu tur. TCMB, finansal istikrar desteklemek amac yla yabanc
para zorunlu kar l k oranlar n 200 bp artt rm t r. Ayr ca TL mevduat desteklemek amac yla vadeye dayal
stopaj uygulamas na geçilmi , uzun vadeli mevduat oranlar için stopajlar dü ürülmü tür.
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BDDK, Swap i lemlerindeki k s tlamalar esnetmi , öz kaynak oran na göre vadede TL sat m limitleri
yükseltilmi tir. Bu kararlara ek olarak kambiyo i lemlerinden al nan BSMV %1’den %0,2’ye dü ürülmü tür.

Ekim, hem yerel hem küresel makro göstergelerde oynakl n ve sert sat dalgas n n yükseldi i bir ay oldu.
Avrupa’da k s tlamalar n tekrar ba göstermesiyle küresel piyasalarda sat ya an rken, Asya piyasalar
nispeten pozitif ayr m t r. ABD’de yakla an seçimler ve belirsizli e, vaka say s ndaki art n eklenmesi kâr
sat lar n beraberinde getirmi , güvenli varl klara geçi ba lam t r. Yurt içinde TCMB, piyasan n 200 baz
puanl k faiz art beklentisine ra men faizleri sabit tutunca, USD/TRY ve EUR/TRY tarihi zirvelerini görmü ,
sepet kurda yakla k %8 de er kayb ya anm t r. CDS 560 seviyelerine yükselmi , BIST’te bankac l k
hisseleri öncülü ünde agresif sat ya anm t r.

Kas m 2020 için görece en olumlu ay olmu tur diyebiliriz. Koronavirüse kar a çal malar n n ba ar yla
sonuçland Pfizer, Biontech, Moderna, Astra Zeneca gibi ilaç firmalar taraf ndan dünyaya ilan edilmi tir.
Haberle birlikte borsalar ortalama %13, petrol fiyatlar %25 yükselirken, risk e iliminin azalmas ile alt nda
sert kay plar ya anm t r. ABD seçimlerinin sona ermesiyle belirsizli in ortadan kalkmas da risk alma
i tah n güçlendirmi tir. Yurtiçinde de önemli geli meler kas m ay nda ya anm , ekonomi üst yönetiminde
de i ikli e gidilmi , ekonomiden sorumlu bakan istifa ederken Merkez Bankas ba kan görevden
al nm t r. Bu kararlar n hemen ertesinde Merkez Bankas piyasa beklentileriyle uyumlu ekilde politika
faizini 475 baz puan artt rm ve fonlama kompozisyonunda sadele meye gitmi tir. A haberleriyle artan
risk i tah , faiz karar ile ivme kazanm , BIST %16 yükseli le kas m ay n tamamlam t r. Ayr ca CDS 560
seviyelerinden 360’a, USD/TRY ise 8,50 seviyesinden 7,80 seviyelerine kadar gerilemi tir.

Y l n son ay na olumlu bir ba lang ç yapan küresel piyasalarda, ABD seçim belirsizli i atlat lm ve
toparlanma e ilimleri ivmelenmi tir. Özellikle te vik paketlerinin finansal göstergeler üzerindeki olumlu
etkisi devam edece e benziyor. Yurt içinde kas m ay n n son günü aç klanan verilere göre Türkiye
ekonomisi üçüncü çeyrekte %6,7 büyüme kaydetmi tir. Veri ile birlikte Türkiye ekonomisinin 2020 y l
genelinde pozitif büyüme yakalama ümidi güçlenmi tir. Buna ek olarak, TCMB’nin piyasa beklentilerinin
üzerinde 200 baz puan faiz art yla politika faizini %17’ye yükseltmesi ve enflasyonist e ilimlere vurgu
yapmas ana gündem maddesiydi. Karardan sonra USD/TRY 7,30 seviyelerine kadar geri çekilmi , f rsat
al mlar yla 7,40 seviyelerinde dengelenmi tir. TCMB’nin s k duru a vurgu yapmas ile enflasyon görünümü
iyile inceye kadar kararl ad mlar at laca sinyali TL varl klarda yukar yönlü fiyat hareketlerini beraberinde
getirmi tir.

2020 y l n n genelinde küresel ekonomi; korona virüs ve virüse kar al nan önlemler/te vik paketleri,
parasal geni leme, a çal malar ve ekonomilerdeki kapanmalar etraf nda ekillenmi tir. At lan ad mlarla
birlikte, finansal piyasalarda dengelenme virüs öncesi seviyelere yak nsam ; fakat reel ekonomik
göstergelerdeki toparlanma daha yava hareket etmi tir. Yurt içindeki temel ekonomik gündemler; küresel
piyasalara paralel al nan destek paketi kararlar , kur oynakl n s n rlama ve sermaye ç k n hafifletme
ekseni etraf nda hareket etmi tir. Politik ekonomi taraf nda Merkez Bankas ve ekonomi üst yönetiminde
yap lan de i ikliklerle Ortodoks politikalara dönü sinyali verilmi ve 2021 rotas n n bu istikamette
olaca n n alt çizilmi tir.
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2020 Y l letme Faaliyetleri

Hazine ve Portföy Arac l Faaliyetleri

Borçlanma Araçlar Piyasas nda i lem yapan arac kurumlar aras nda s ralamada önemli bir de i im
ya anmazken, i lem hacmimizde yakla k %11 art gerçekle mi tir. Hacimdeki art n alt detaylar
incelendi inde kesin al m sat m pazar nda %100’e yak n i lem hacmimizdeki art dikkat çekmektedir.
Takasbank para piyasas nda ise i lem hacmimizde ya anan %73 oran ndaki art , s ralamada bir basamak
yükselmemize ve %20 art ile pazar pay m z n %2,52 olmas n sa lam t r.

lem Hacmi (Milyon TL)
Borçlanma Araçlar Faaliyetleri Bono 31.12.2020 31.12.2019
eker Yat r m 1.659 834

Piyasa 272.803 192.008
S ralama 12 16
Pazar Pay 0,61% 0,43%

lem Hacmi (Milyon TL)
Borçlanma Araçlar Faaliyetleri Repo 31.12.2020 31.12.2019
eker Yat r m 67.585 61.823

Piyasa 6.758.943 5.647,519
S ralama 14 14
Pazar Pay 1,00% 1,09%

lem Hacmi (Milyon TL)
Borçlanma Araçlar Piyasas Borsa stanbul 31.12.2020 31.12.2019
eker Yat r m 69.244 62.657

Piyasa 7.031.746 5.839.527
S ralama 14 14
Pazar Pay 0,98% 1,07%

lem Hacmi (Milyon TL)
Takasbank Para Piyasas Takasbank 31.12.2020 31.12.2019
eker Yat r m 21.652 12.491

Piyasa 857.832 594.171
S ralama 12 13
Pazar Pay 2,52% 2,10%
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Pay Piyasas ve Portföy Arac l Faaliyetleri

Borsa stanbul’un 2020 y l ndaki i lem hacmi 2019 y l na göre %209,6 art la 6,594 milyar TL seviyesinde,
eker Yat r m’ n 2020 y l ndaki i lem hacmi ise 2019 y l na göre %238,2 yükseli le 153,2 milyon TL

seviyesinde gerçekle mi tir.

lem Hacmi (Milyon TL)
BIST eker Yat r m

2020 2019 De i im 2020 2019 De i im
Ocak 400.029 174.140 129,72% 8.563 3.088 177,30%
ubat 391.634 162.085 141,62% 9.442 3.182 196,73%

Mart 268.316 189.936 41,27% 6.998 3.797 84,30%
Nisan 377.531 136.407 176,77% 10.179 2.805 262,89%
May s 342.791 136.722 150,72% 8.790 3.144 179,58%
Haziran 556.585 117.469 373,81% 13.326 3.066 334,64%
Temmuz 645.067 173.650 271,48% 16.759 3.734 348,82%
A ustos 538.980 129.866 315,03% 13.342 2.474 439,29%
Eylül 604.949 198.374 204,95% 15.199 3.900 289,72%
Ekim 671.016 202.091 232,04% 17.030 4.287 297,25%
Kas m 884.768 231.786 281,72% 16.693 5.140 224,77%
Aral k 912.604 277.584 228,77% 16.855 6.674 152,55%
Toplam 6.594.270 2.130.110 209,57% 153.176 45.291 238,20%

2019 y l n %1,06 kümülatif pazar pay ile tamamlayan eker Yat r m’ n 2020 y l sonu itibariyle kümülatif
pazar pay %1,16 seviyesinde gerçekle mi tir.

2020 y l nda eker Yat r m Menkul De erler A. . %1,16 kümülatif pazar pay ile 55 arac kurum aras nda
24. s rada yer alm t r.
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Vadeli lemler ve Opsiyon Piyasas Faaliyetleri

2020 y l tüm dünyay etkisi alt na alan Covid 19 salg n gölgesinde geçerken; üçüncü çeyrekte bir önceki
çeyre e göre önemli toparlanma kaydedilmi ; at lan normalle me ad mlar ve a lar n onay al p da t ma
ba lanmas yla ekonomik aktivite h z kazanm t r. Finansal piyasalar da buna paralel ekilde iyi bir
performans göstermi tir. Yurt içinde ise k s tlama tedbirleri devam etmesine ra men TCMB’nin para
politikas na dair att ad mlar TL varl klardaki pozitif ayr may desteklemi tir. Ba ta ABD olmak üzere
te vik paketleriyle ilgili geli meler, Fed’in ve di er büyük merkez bankalar n n son derece gev ek para
politikalar ve bol likiditenin deste iyle global risk alma i tah n n orta vadede güçlü seyretmesi
beklenmektedir.

Fiyatlamalara yans yan bu geli meler Vadeli lem ve Opsiyon Piyasas ’n n önemini bir kez daha
gösterirken; eker Yat r m V OP mü terilerine risk, tercih ve ihtiyaçlar na göre uzman çal anlar yla h zl ve
efektif çözüm üretmeye devam etmi tir.

V OP lem Hacmi (Milyon TL) 31.12.2020 31.12.2019 %
Endeks Sözle meleri 2.642.132 1.566.536 68,66%
Döviz Sözle meleri 935.297 827.652 13,01%
Di er Sözle meler (*) 2.159.898 477.539 352,30%
Toplam 5.737.327 2.871.727 99,79%

eker Yat r m lem Hacmi (Milyon TL) 31.12.2020 31.12.2019 %
Endeks Sözle meleri 18.276 17.776 2,81%
Döviz Sözle meleri 3.355 5.406 37,94%
Di er Sözle meler (*) 6.553 2.523 159,73%
Toplam 28.184 25.705 9,64%

(*) Opsiyon Sözle meleri, Pay Vadeli lem Sözle meleri, K ymetli Maden Sözle meleri

Vadeli lemler ve Opsiyon Piyasas ’nda hem piyasan n geli mesi hem de yat r mc lara sunulan ürün
çe itlili inin art r lmas amac yla yeni enstrümanlar devreye al nm ve toplam i lem hacmi 2020 y l nda
2019 y l na göre %99,79 artarak 5,737 milyar TL seviyesine yükselmi tir. Ayn dönem içerisinde endeks
vadeli i lem sözle meleri i lem hacmi %68,66 artarak 2,642 milyar TL seviyesine yükselirken, döviz vadeli
i lem sözle meleri i lem hacmi %13 artarak 935,297 milyon TL seviyesinde gerçekle mi tir. BIST 30 endeks
vadeli i lem sözle meleri toplam i lem hacminin % 46,05’ini olu tururken, döviz vadeli i lem sözle meleri
toplam i lem hacminin %16,30’unu olu turmu tur.

eker Yat r m V OP i lem hacmi 2020 y l nda, 2019 y l na göre % 9,64 artarak 28,184 milyon TL seviyesinde
gerçekle mi tir. lem hacminin yakla k % 64,85’ ini endeks sözle meleri, % 11,91’ini döviz sözle meleri
olu turmu tur. BIST 30 endeks vadeli i lem sözle melerinde i lem hacmi 2019 y l na göre % 2,81 artarken,
döviz vadeli i lem sözle melerinde i lem hacmi %37,94 azalm ve s ras yla 18,276 milyon TL ve 3,355
milyon TL seviyelerinde gerçekle mi tir.

2020 y l nda Opsiyon Piyasas i lem hacmi %29,22 azalarak 25,3 milyon TL’ye dü erken; 2020 y l nda eker
Yat r m Opsiyon Piyasas i lem hacmi %3,82 artarak, 180,3 bin TL’ ye yükselmi tir.
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Vadeli lemler ve Opsiyon Piyasas Faaliyetleri
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Kald raçl lemler Faaliyetleri ( ekerFX)

eker Yat r m, yat r mc lar na günlük i lem hacmi 6,6 trilyon dolar a an ve farkl ülke para birimlerinin
olu turdu u döviz çiftlerinde al m sat m i lemleri yap lan Forex piyasas nda, s n rland r lm kald raç
oranlar yla sa l kl ve güvenilir i lem yapma imkân sunmaktad r.

Faaliyete ba lam oldu u Kas m 2012 tarihinden itibaren yat r mc lar na 5 gün 24 saat i lem yapma imkân
sunan ve daha yüksek likidite ile daha rekabetçi fiyatlama temini sa layan eker Yat r m, teknolojik alt
yap s n geli tirmeye yönelik yat r mlar yapmaya devam etmektedir.

Kald raçl lemler'de mü teri kazan m demo hesaplar ve ubeler arac l yla yap lmaktad r. Forex i lemi
yapmak isteyen yat r mc lara öncelikle demo hesaplar aç lmakta, tecrübe kazan ld nda ise gerçek hesap
açmak için ubelere yönlendirilmektedir. Bu kapsamda Türkiye'de bulunan ekerbank ve eker Yat r m
ubeleri vas tas yla tüm mü terilere ula lmaktad r.

2020 y l nda Kald raçl lemlerdeki toplam hacmimiz 618,87 milyon dolar, brüt gelirler ise 59 bin 326 dolar
olmu tur. 2020 y l hacimlerinin çeyrek dönemler itibariyle toplam tutarlar a a daki tabloda
gösterilmi tir.
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Pazarlama ve Sat Faaliyetleri

Pazarlama ve Sat Müdürlü ü olarak 2020 y l nda ürün ve hizmetlerimizin geli tirilmesi, çe itlendirilmesi
ve tan t lmas na yönelik çal malar yap lm ; ekerbank ubelerinin ürünlerimizin sat ve pazarlamas na
ili kin giri imleri takip edilmi tir.

Bankan n ilgili birimleri ile koordineli çal malara, ube ve mü terilerden gelen taleplerin
de erlendirilmesine ve takibine, piyasadaki geli meler ile rakip firmalar n hareketlerinin izlenmesine,
tan t m çal malar na vb. faaliyetlere devam edilmi tir.

lgili birimler taraf ndan haz rlanan günlük bültenler, ekerbank grup çal anlar , talepte bulunmu
mü teriler ve veri servis sa lay c lar na iletilmektedir. Bununla birlikte, Ara t rma ve Kurumsal Finans
Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan ayl k ve haftal k raporlar, irket analizleri ve ekonomi raporlar n n da
da t m yap lmaktad r.

Pandemi kapsam nda al nan tedbirler do rultusunda ubelerle, mevcut ve potansiyel mü terilerimizle
dijital platformlar üzerinden görü me sa lanarak ürünlerimizin tan t lmas , irketimizin vizyon ve misyonu
hakk nda detayl bilgi verilmesi sa lanm t r.

Y l içinde ekerbank ubelerinde görev yapan yat r m uzmanlar taraf ndan, mevcut ve potansiyel
mü teriler ile görü ülmü , ürün ve hizmetlerimiz tan t larak mü terilerimize aktar lm t r.
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Pazarlama ve Sat Faaliyetleri

Dönemsel olarak özellikle seans odas bulunan ubelerin performans n n takibine devam edilmi , personel
ve ube baz nda verimlili in art r lmas amac yla pazarlama ve sat faaliyetleri gerçekle tirilmi tir. Tüm
ekerbank bölge ve ubelerine Pay Senedi, V OP ve Kald raçl lemler hedef gerçekle tirmeleri hakk nda

düzenli olarak yaz l bilgilendirme yap lmaya devam edilmi tir.

Yeni mü teri kazan m ve eski mü terilerin geri kazan lmas na yönelik Yeni Yat r mc Kampanyas , Kald raçl
lemler, Pay Senedi ve V OP prim sistemi 2020 y l nda da devam etmi tir.

eker Yat r m, 2020 y l nda ba ta ekerbank T.A. ., eker Finansal Kiralama A. ., eker Faktoring A. . olmak
üzere Sümer Faktoring A. ., Sümer Varl k Yönetim A. . ve Eryap Mühendislik n aat Taah. Tur. San. ve Tic.
A. . ile farkl vadede 106 adet borçlanma arac ihrac yap lm olup, toplam 2.852.847.600 TL nominal
tutarda sat gerçekle tirilmi tir. Bu süreçte portföy yönetim irketlerine, sigorta ve reasürans irketlerine,
emekli sand klar na, vak flara ve di er sermaye piyasas kurumlar na bilgilendirme yap lm ayr ca görev ve
sorumluluklar m z dahilinde ubelerin koordinasyonu sa lanm t r.
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Yurt D Kurumsal Sat Faaliyetleri

Yurt D Kurumsal Sat Müdürlü ü, BIST’de yat r m yapan ya da yapma potansiyeli olan yurt d yerle ik
kurumsal yat r mc lara hizmet vermektedir. Ara t rma Müdürlü ü ile koordineli çal an Yurt D Kurumsal
Sat , yabanc yat r mc lara Türk ekonomisi ve irketleri hakk nda detayl bilgiler vererek yat r m
tavsiyelerinde bulunmaktad r. Dünya genelinde, Türkiye’ye yat r m yapma potansiyeli olan kurumsal
mü terilere planlanan roadshowlar ile ülkelerinde ziyaretlerde bulunulurken ayn zamanda yabanc
yat r mc lar Türkiye’ye davet ederek halka aç k Türk irketleri ile toplant lar düzenlenmektedir.

2020 y l nda BIST’e etki eden geli meleri öyle özetleyebiliriz;

Global ve yurt içi piyasalar 2020 y l nda bir çok riskle kar kar ya kald . Bu y la damga vuran olay ise,
Aral k 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya ç kan virüsün, küresel çapta h zla yay larak 2020 y l nda tüm
dünyay etkisi alt na almas yd . Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan pandemi ilan edilmesiyle, ekonomik
faaliyetler yava lat ld ve global olarak Covid 19 salg n hem sa l k sorununa hem de ekonomik soruna
dönü tü.

A n n bulunma çal malar ve normalle me süreci a amalar ile piyasalarda risk alma i tah artt . Global
tarafta; ABD’de ba kanl k seçimi ve Joe Biden’ n ba kan olarak ilan edilmesi, Fed toplant lar ve AB ile
ngiltere aras ndaki Brexit görü meleri yurt d ndan gelen haber ak nda ön s ralarda yer ald .

Yurt içi tarafta ise; Merkez Bankas ’n n “2021 Y l nda Para ve Kur Politikas ” ba l kl toplant s nda öne ç kan
enflasyonla mücadele ve effafl k vurgusu piyasalar taraf ndan olumlu kar land . Ortodoks politikalara
geçi ve TCMB faiz art r m sonras TL varl klar nda pozitif ayr ma görüldü.

BIST 100 Endeksi, Kas m ay nda ba latt ralliyi Aral k ay nda da güçlendirerek devam ettirdi ve ayl k bazda
%15,05 yükseli ile 1476.72 tarihi zirvesini test ederek güçlü bir performans ile tamamlarken, y ll k bazda
%29,06’l k yükseli le majör borsalar içinde Nasdaq ve Kospi’den sonra en iyi performans gösteren borsa
endeksi oldu. BIST Bankac l k endeksi y ll k bazda %2,74’lük dü ü le negatif ayr rken BIST S nai endeksinin
ise %68,17’lik yükseli le güçlü pozitif ayr t görüldü.

Bu süreçte, Yurt D Kurumsal Sat Müdürlü ü, Ara t rma Müdürlü ü ile birlikte talepleri analiz ederek
Türkiye ekonomisi ve politikas hakk nda mü terilerimize ve yabanc yat r mc lara piyasa bilgileri
aktar lm t r. Kurulan bu ili kileri daha ileri ta ma ve mü terilerine özenli bir hizmet sunmaya devam etme
çabas 2021 y l nda da sürdürülecektir.

Yurt D Kurumsal Sat Faaliyetleri 31.12.2020 31.12.2019
lem Hacmi (TL) 1.371.210.937 69.896.341

Komisyon Geliri (TL) 169.710 26.234
Dönem çinde Aç lan Hesap Say s 4 1
Toplam Hesap Say s 50 46
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Ara t rma ve Kurumsal Finansman Faaliyetleri

Ara t rma Müdürlü ü Faaliyetleri

eker Yat r m Ara t rma Müdürlü ü, konusunda uzman ve deneyimli kadrosu ile faaliyetlerini 2020 y l nda
da sürdürmü tür. Ara t rma Müdürlü ü; Türkiye sermaye piyasalar nda yat r m yapan yurt içi ve yurt d
yat r mc lara ve kurumsal yat r mc lara haz rlad ngilizce ve Türkçe raporlar ile kapsaml bir ara t rma
hizmeti sunmaktad r.

eker Yat r m Ara t rma Müdürlü ü, her y l n ba nda takip edilen tüm sektör ve irketleri de kapsayan
y ll k strateji raporunu, ayl k strateji raporunu, günlük olarak piyasay takip eden ve i lem yapan
yat r mc lara yönelik haz rlad günlük bülten, günlük teknik bülten ve günlük V OP bültenini periyodik
olarak yay nlamaya devam etmi tir. Yine gün içinde önemli görülen siyasi ve makro içerikli haberler ve
teknik yorumlar e pop sistemi ile anl k olarak mü teri temsilcilerine iletilmeye devam edilmi tir. Periyodik
ürünlerin d nda ekonomist ve analistlerimiz taraf ndan y l içinde öne ç kabilecek sektör ve bu sektörler
içinde öne ç kan irketler hakk nda raporlar yaz lmaya devam edilmi tir.

Ara t rma raporlar m z geni mü teri taban na e mail ve irket web sitesi arac l yla ula t r lmaktad r.
Ayr ca, irketin di er bölümleri ile periyodik olarak de erlendirme toplant lar yap lmaktad r. Bunun
yan nda, birçok bas n yay n organ ve veri da t m irketine günlük, haftal k piyasa analiz ve yorumlar
verilmeye devam edilmi tir.

Ara t rma Müdürlü ü taraf ndan ngilizce ve Türkçe olarak haz rlanan periyodik ve periyodik olmayan
ürünler a a da sunulmu tur:

Periyodik Raporlar: Periyodik Olmayan Raporlar:

Günlük Bülten irket Raporu

Teknik Bülten Sektör Raporu

V OP Bülten Makro Veri Notlar

Y ll k Strateji Raporu irket Ziyaret Notlar

Ayl k Bülten Mali Tablo Analiz Raporu

Makro Ekonomi Raporlar Analist Toplant Notlar

Piyasa Göstergeleri Tablosu Halka Arz Bilgilendirme Notu

Tavsiye Listesi

Ayl k ve Haftal k Ajanda

Yabanc lemleri Raporu
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Ara t rma ve Kurumsal Finansman Faaliyetleri

Kurumsal Finansman ve Halka Arza Arac l k Müdürlü ü Faaliyetleri

eker Yat r m Kurumsal Finansman ve Halka Arza Arac l k faaliyetleri kapsam nda; pay ihrac , özel sektör
borçlanma araçlar ve di er sermaye piyasas araçlar ihraçlar n n yan s ra özelle tirme, irket birle meleri
ve irket sat n almalar na, stratejik ortakl k ve finansal ortakl k konular na yönelik dan manl k ve arac l k
hizmeti sunmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda eker Yat r m 2020 y l nda grup irketleri ve grup d
irketlerin borçlanma arac ihraçlar na arac l k etmeye devam etmi tir. eker Yat r m bu kapsamda 2020

y l nda 106 farkl vadede toplam 2,85 milyar TL nominal tutarda sat gerçekle tirmi tir. eker Yat r m
bunlar n yan nda irketlerin bedelli sermaye art lar na arac l k etmi , 2020 y l nda gerçekle en pay halka
arzlar nda konsorsiyum üyesi olarak yer alm t r.

Pay halka arz ve di er sermaye piyasas araçlar n n ihrac için mevcut projelerini sürdüren eker Yat r m,
konuyla ilgilenen özel sektör irketleri ile Kurumsal Finansman arac l yla projeler geli tirmeye 2021
y l nda da devam etmeyi planlamaktad r.

Yat r m Dan manl Müdürlü ü Faaliyetleri

Sürekli geli en sermaye piyasalar nda karma k ürünlerin artmas nedeniyle bireysel ve kurumsal
yat r mc lar n profesyonel deste e ihtiyac n n artt görülmektedir. eker Yat r m, Yat r m Dan manl
Müdürlü ü bu ihtiyaç ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yat r mc lara risk alg lar do rultusunda yat r m
kararlar nda ve yat r m stratejilerinin belirlenmesinde yard mc olmak için Ara t rma Müdürlü ü ile
koordineli olarak hizmet vermektedir.
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Operasyon Faaliyetleri

Operasyon Müdürlü ü, yurt içi ve yurt d piyasalarda gerçekle tirilen i lemlerin nakit ve menkul k ymet
yükümlülüklerini, saklamalar n gerçekle tirmekte ve raporlamaktad r. Ayn zamanda Borsa stanbul, MKK,
Takasbank, SPK ve TSPB gibi sermaye piyasalar n i leyi i için önem arz eden kurumlar taraf ndan
düzenlenen tebli ve yasalar n operasyonel i süreçlerine uyarlanmas hususunda da takip ve uygulama
yapmaktad r.

Bunun yan nda; yeni mü teri hesaplar n n sicil olu turma ve mü teri hesab ile ilgili adres, ube ve telefon
de i ikli i gibi güncellemeler yap lmakta, yine mü teri talimat na istinaden d kuruma veya d kurumdan
EFT, havale ve virman i lemleri ve mü teriye gönderimi zorunlu olan hesap ile ilgili belgelerin gönderimi
ve raporlanmas gerçekle tirilmektedir.

2020 y l operasyonel i lemler hakk nda k sa bilgilendirmeler:

eker Yat r m taraf ndan gerçekle tirilen halka arz ve nitelikli yat r mc ya sat larda operasyonel süreçler
ba ar ile tamamlam t r.

MKK, Takasbank, Borsa stanbul’ un gerçekle tirdi i güncelleme ve yenilemeler neticesinde operasyon ve
i lem platformlar nda yap lan/yap lacak de i iklik ve güncellemelerin testi ve kontrolü yap lm t r.

Sweet i lem platformunda 2020 y l için 14,1 milyon euro hacim gerçekle tirilmi tir.

Sweet lemleri 31.12.2020 31.12.2019
lem Hacmi (EUR) 14.129.233 2.567.070
lem Hacmi (TL) 128.807.740 17.102.080

Komisyon (EUR) 50.167 7.896
Komisyon (TL) 387.926 52.605
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Bilgi Teknolojileri Faaliyetleri

eker Yat r m Bilgi Teknolojileri Müdürlü ü 2020 y l içerisinde gerek donan m altyap s nda, gerekse
uygulama sunucular , yaz l m süreçleri ve dijital güvenlik baz nda iyile tirme ve yenile tirme
çal malar n sürdürmü tür. Geli mekte olan teknolojiler parelelinde gerekli çal malar n 2021 y l
içerisinde de yo unlukla sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Mart 2020 tarihinde Covid 19 pandemisiyle birlikte eker Yat r m personelinin uzaktan çal abilmesi
için gerekli alt yap h zl bir ekilde olu turulmu ; riskleri azaltmak için ofislerde asgari personel
bulundurularak i lerin sürdürülmesi sa lanm t r.

2020 y l boyunca yaz l m birimleriyle yürütülen çal malar kapsam nda uygulama sunucular ve
veritaban platformlar nda performans, güvenlik, inovasyon düzenlemeleri sürdürülmü tür. Yeni nesil,
yüksek kapasiteli, felaket senaryolar na kar yedekli veritaban altyap s na geçi çal malar
sürdürülmü , güvenlik ve performans anlam nda gerçekle tirilecek iyile tirmeler ile beraber, 2021
y l n n ilk çeyre i içerisinde yeni platformun devreye al nmas hedeflenmektedir.

2020 y l içerisinde ana sunucu donan mlar n n ve bu donan mlar üzerinde çal t r lan servislerin
kapasite ihtiyaçlar do rultusunda güvenlik ve performans anlam nda iyile tirilme çal malar
ba lat lm olup, yeni altyap ya geçi tamamlanm t r. Bu ba lamda sistem kapasite ve kullan mlar n
analiz edilerek, kaynaklar n daha verimli kullan lmalar ad na çal malar gerçekle tirilmi ve
performans iyile tirmeleri sa lanm t r.

2020 y l içerisinde Dijital Süreç Yönetim projesine ba lanm olup, 2021 y l ilk çeyre i itibariyle
devreye al nmas planlanmaktad r.

süreklili i ve yedeklilik projesi kapsam nda yeni sürüm yaz l ma geçi sa lanm olup, anl k
replikasyonlarla, ana sistemlerin yedekliliklerinin sa lanmas ve kritik hallerde sistemlerin insan
müdahalesi gerekmeden disaster merkezi içerisinde çal acak ekilde devreye al nmas
hedeflenmektedir.

Kurumsal web sayfas ve internet ube ortamlar n n sürekli iyile tirilmesi ve yeteneklerinin artt r lmas
çal malar na devam edilmi tir.

Sürekli olarak art gösteren ve farkl metodolojiler geli tiren siber sald r yöntemlerine kar verilerin,
servislerin ve altyap bile enlerinin güvenli ve etkin bir ekilde çal rl n n sürdürülmesi ad na, Bilgi
Teknolojileri güvenlik politikalar kapsam nda çal malar yürütülmeye devam edilmi tir. Bununla
beraber, Bilgi Teknolojileri kapsam ndaki cihaz, ürün ve servislerin güncelliklerinin korunmas ad na
çal malar gerçekle tirilmi tir.

Bilgi Teknolojileri altyap s nda yang n, deprem, sel gibi felaket durumlar nda ortaya ç kabilecek
kesintilerin ve veri kay plar n n önüne geçmek maksad yla farkl bir yerle kede yedeklilik sa lanmas
çal malar tamamlanm t r.

Bilgi Teknolojileri dünyas na ait tüm süreçlerde küresel de i imlere uygun ekilde hedeflere ula mak,
eker Yat r m Bilgi Teknolojileri biriminin 2021 y l içerisinde de en önemli hedefi olacakt r.
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Bilgi Teknolojileri Faaliyetleri

eker Yat r m nternet Sitesi ve nternet ubesi

Sermaye piyasalar ndaki geli meleri yak ndan takip eden eker Yat r m, teknolojik altyap s ile
mü terilerinin ihtiyaçlar na uygun çözümleri sunmaktad r.

2020 y l nda internet kanal ndan i lem yapan mü teri say m z 39.777’dir. 2020 y l nda internet i lem
hacminin eker Yat r m içindeki pay geçen y la oranla %16 art göstererek % 78 olarak gerçekle mi tir.

Yenilenen internet ubemizde;

nternet ube üzerinden Vadeli lem ve Opsiyon Piyasas (V OP) i lemleri de yap labilmektedir.

Hisse senedi i lemlerinde, artl emir gönderimi ile mü terilerimize giri ve takip kolayl klar
getirilmi tir. Mü teri portföyleri anl k BIST verileri ücret kar l nda dinamik olarak
görüntülenebilmektedir.

Ki isel i lemler alt menüsü ile kullan c n n ek güvenlik artt r c yeni tan mlamalar yapabilmesi
sa lanm t r. Böylece kullan c n n kendi güvenlik ayarlar yla ilgili profilini, kendi özelliklerine göre
de i tirebilmesi, kendi i lem limitini belirlemesi, yap lan i lemlerde e posta / SMS ile bilgi alabilmesi
vb. ek güven sa lay c yenilikler getirilmi tir.

Halka arz i lemleri de internet ubemizden talep girilerek gerçekle tirilmektedir.

Geli mi rapor seçenekleri ile internet ubede yap lan i lemlerle ilgili her türlü rapora daha kolay ve
daha zengin içerikte eri im olana sa lanm t r.

nternet ubemizde deneyimli ara t rma ekibinin haz rlad periyodik bültenler, strateji raporlar ve
tavsiye listelerine ek olarak, Vadeli lemler ve Opsiyon Piyasas na da ayr bir bölümde yer verilmi tir.

nternet sitemizin bir di er özelli i ise, sadece mü terilere de il, bir anlamda potansiyel mü teriler
olarak nitelendirdi imiz üyelere de hizmet sunulmas na imkân tan yan düzenlemelerin yap lmas d r.
nternet sitemizde, sitemiz üyeleri ve mü terilerimizin her türlü finansal analizi yapmalar na olanak
tan yan web tabanl teknik analiz grafik program m z da hizmete al nm t r.

nternet ubemizde yat r mc lar m z n i lemlerini daha kolay ve daha az vakit harcayarak yapabilmeleri
de amaçlanm t r.
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Bilgi Teknolojileri Faaliyetleri

eker Yat r m nternet ubesi’nden Mü terilerimiz;

Arac s z, an nda hisse senedi al m sat m ve emir takibi
Ücretsiz EFT i lemleri
Ki isel ekstre ve portföy bilgilerine an nda eri im
Yat r m fonu al m – sat m
Hazine bonosu
Devlet tahvili
Repo i lemleri
Halka arz i lemleri
Sweet ve yurt d borsalar nda i lem yapma
Anl k borsa verilerine eri im ve teknik analiz yapma
Tüm ara t rma rapor ve bültenleri, gün içi piyasa yorumlar ve hisse senetleri piyasas ile ilgili di er
tüm önemli verilere ula ma imkân na sahiptir.
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NTERNET S TEM Z VE ELEKTRON K PLATFORMLAR
irketimiz internet sitesi ve elektronik platformlar üzerinden yat r mc lar m z piyasa verilerine ula makta ve tüm yat r m i lemlerini güvenli ortamlarda

h zl ekilde yerine getirmektedir.

LEM KANALLARI

H ZMETLER
ekeryat r m
internet

sitesi

ekeryat r m
internet

ubesi

ekerbank
internet
ubesi ve
mobil

uygulamas

ekeryat r m
foreks

mobile/matriks
mobile

ekeryat r m ex trade
uygulamalar

(foreks,matriks, bs,directfn)
sekerfx.com fx platform

metatreder/mobile

Piyasa Verileri

Ara t rma Raporlar

Hakk m zda

Mali Tablolar m z

Bilgilendirme Notlar

E itim Notlar

Hesap Makinesi

Anl k Oto.Hesap

Portföy Durumu

Pay Senedi lemi

leri Emir Seçenekleri

Viop lemi

Yat r m Fonu lemi

SGMK lemi

Sweet lemi
Ücretsiz Ve leri Tarihli
Havale/Eft

Kald raçl lemler

Teknik Analiz

Halka Arz lemleri
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UBELER M Z

zmir ube Faaliyetleri

zmir ube Müdürlü ü, 2020 y l nda hisse senetlerinde 9 milyar TL i lem hacmi gerçekle tirmi , 2,243 bin
TL komisyon geliri elde etmi tir.

Vadeli lemler ve Opsiyon Piyasas i lem hacmi 2019 y l na göre %40,18 artarak 2,5 milyon TL seviyesinde
gerçekle mi , komisyon gelirleri de %71,04 art la 614 bin TL seviyesine yükselmi tir.

ubemiz sorumlulu undaki ekerbank ubeleri dahil 2020 y l pay piyasas i lem hacmi 17.298.446.770 TL,
komisyon gelirleri ise 9.815.306 TL; Vadeli lemler Opsiyon Piyasas i lem hacmi 2.561.657.475 TL,
komisyon gelirleri ise 614.227 TL olarak gerçekle mi tir.

eker Yat r m zmir ube olarak SGMK portföy büyüklü ü 2020 y l sonunda 41.464.195 TL’ye ula m t r.

2020 y l sonunda eker Yat r m zmir ube sorumlulu undaki ekerbank ubelerinde ta nan özel sektör
tahvilleri (ÖST) stoku 159.713.358 TL’dir.

zmir ube
Pay Piyasas ve Portföy Arac l 31.12.2020 31.12.2019

lem Hacmi 9.038.800.381 2.008.023.891
Komisyon Geliri 2.243.046 662.556

zmir ube
Vadeli lemler ve Opsiyon Piyasas 31.12.2020 31.12.2019

lem Hacmi 2.561.657.475 1.827.352.706
Komisyon Geliri 614.227 359.112

40



UBELER M Z

Ankara ube Faaliyetleri

Ankara ube olarak her y l ola an hale getirilen, tüm hesaplar n taranarak hareketsiz hesaplar n tespiti,
kapal hesap sahipleri ile yeniden çal ma imkânlar n n ara t r lmas , sektör bazl pazarlama faaliyeti
kapsam nda, potansiyel mü terilere pandemi sebebiyle ziyaret s n rl olarak gerçekle tirilmi olsa da yo un
olarak telefonla ula lm , faaliyetlerimiz hakk nda bilgi verilmi tir. Yap lan yo un pazarlama faaliyeti ile
2020 y l nda 123 adet yeni hesap, 111.230.000 TL yeni kaynak giri i sa lanm t r.

Pay piyasas i lem hacmi bir önceki y la göre %123 artarak 6.449.340.000 TL, komisyon geliri ise %127
artarak 2.405.260 TL olarak gerçekle mi tir.

Vadeli lemler Opsiyon Piyasas i lem hacminde bir önceki y la oranla %537 artarak 709.489.000 TL,
komisyon gelirinde ise %266 art ile 130.135 TL olarak gerçekle mi tir.

2019 y l nda kredi faiz geliri 1.411.877 TL iken 2020 y l nda %82 artarak 2.570.000 TL’ye ula m t r.

2020 y l repo i lem hacmi %7,63 oran nda azal rken 875.629.000 TL’lik sat gerçekle mi , fon sat
i lemlerinde ise %475 oran nda art sa lanarak 163.237.000 TL’lik sat gerçekle mi tir.

Ankara ube
Pay Piyasas ve Portföy Arac l 31.12.2020 31.12.2019

lem Hacmi 6.449.340.000 2.880.544.000
Komisyon Geliri 2.405.260 1.056.000

Ankara ube
Vadeli lemler ve Opsiyon Piyasas 31.12.2020 31.12.2019

lem Hacmi 709.489.000 111.407.000
Komisyon Geliri 130.135 35.500
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ç Denetim Faaliyetleri

Tefti , ç Kontrol ve Risk Yönetimi

Tefti Birimi Müdürlü ünce, irketimizin günlük faaliyetlerinden ba ms z, yönetimin ihtiyaçlar ve
irketin yap s na göre iç kontrol ve risk yönetimi sisteminin i leyi i ba ta olmak üzere tüm faaliyetlerin ve

birimlerin sermaye piyasas ve ilgili di er mevzuat, Kurum Esas Sözle mesi ve Politikalar ’na uygunluk
denetimlerini içeren tefti faaliyetleri yürütülmektedir.

ç Kontrol Müdürlü ü nezdinde, irketimizin merkez d örgütleri dahil tüm i ve i lemlerinin mevcut
yasal mevzuat, yönetim stratejisi ve politikalar kapsam nda belirlenen yaz l i ak ve kontrol
prosedürlerine uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesi, hesap ve kay t düzeninin
bütünlü ünün ve güvenilirli inin, veri sistemindeki bilgilerin zaman nda ve do ru bir ekilde elde
edilebilirli inin gözetimine, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik olarak irket
organizasyonunda uygulanan tüm usul ve esaslar n takip edilmesine yönelik çal malar
sürdürülmektedir.

Finansal arac l k hizmetlerinde pay sahiplerinin, yasal düzenleyicilerin ve yat r mc lar n artan ihtiyaçlar
do rultusunda risk yönetiminin önemi giderek hissedilir olmu tur. irketimizde sermaye piyasas
mevzuat yla uyumlu, etkin bir risk yönetimi sistemi tesis edilmi bulunmaktad r. Yönetim Kurulu’na ba l
olarak faaliyet gösteren Risk Yönetim Müdürlü ü; portföy arac l kapsam ndaki i lemlerin eker
Yat r m’ n yönetim stratejilerine, risk tercihlerine ve portföy s n rlamalar na uygunlu unu izlemek,
yönetim taraf ndan onaylanan risk limitlerini ve takibi yap lan portföylerin maruz kald riskleri düzenli
bir ekilde takip etmek, risk ölçümü ve kontrolünü yapacak risk yönetim sistemini olu turmak ve
uygulamak, risk do urucu faaliyetlerin giderilmesi için uyar lar n yap lmas n ve gerekli önlemlerin
al nmas n sa lamak amac yla faaliyet göstermektedir.
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nsan Kaynaklar Faaliyetleri
nsan Kaynaklar Yönetimi, i gücü, yetenek, planlama, performans, politikalar ve uygulamalar ile
i letmenin kurumsal hedeflerine ba ar yla ula mas n sa layan stratejik öneme sahip ve süreklilik arz eden
bir süreçtir. letme aç s ndan insan n yani çal an n verimlili inin yan nda, i hayat n n kalitesini artt rmak
görevi de nsan Kaynaklar Yöntemi’ne aittir. nsan kaynaklar yönetimi sayesinde dü ünce, geli im ve
de i im ayn anda mümkün olabilmektedir. Geli im ve de i imin temel noktas n n insan oldu u dikkate
al nd nda, geli imin ve de i imin en hakim oldu u alan insan kaynaklar yönetimidir.

Bu do rultuda eker Yat r m, çal anlar n yo un rekabet ortam nda irketin gücünü ve performans n
etkileyen ve ortaya ç karan en önemli varl olarak görmektedir.

eker Yat r m’ n çal an profili, kendi alan nda uzmanla m , dinamik, e itimli, ba ar odakl , yeni bilgi ve
tecrübelere aç k ve motivasyonu yüksek bireylerden olu maktad r.

2020 y l nda tüm dünyay etkisi alt na alan Covid 19 salg n nedeniyle Genel Müdürlük ve ubelerimizde
gerekli tedbirler üst seviyede al nm , titizlikle uygulanm ve denetlenmi tir. Çal anlar m z n ve ailelerinin
sa l ve güvenli i önceli imiz olmu , mart ay ndan itibaren "Uzaktan Çal ma’" modeline geçilmi tir. Bu
zorlu süreçte çal anlar m z n motivasyonunu yüksek tutmak ve ileti imi kesintisiz sürdürmek ad na
çal malar yürütülmü tür.

Pandemi döneminde bir kriz yönetim ekibi kurulmu , çal an sa l , i süreklili i ve iç ileti im kapsam nda
tüm ekip üyelerimizle bir araya gelinmi ve projeler geli tirilmi tir.

nsan Kaynaklar Politikas

nsan Kaynaklar Politikas , irketin stratejileri ve hedefleri do rultusunda insan gücü al m n
gerçekle tirmek ve sahip oldu u nitelikli çal anlar n n profesyonel becerilerini insan kaynaklar araçlar
ile geli tirmektir.

nsan Kaynaklar Politikas n n Genel lkeleri

irket ilkelerine ba l , sahip oldu u SPK lisans belgesi ve deneyim do rultusunda mesle ini
yürütebilecek nitelikte çal an n seçimini sa layan sistemleri geli tirmek.

Çal an n irket amaçlar do rultusunda davranmas n ve çal mas n sa layacak ve hizmet
kalitesini yükseltecek, mesleki bilgi ve yeteneklerini geli tirebilecekleri e itim programlar
haz rlamak.

Çal an n bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almas n sa lamak.

Çal an n kendi performans de erlendirmesini yapabilece i ve çal ma verimini yükseltecek
ba ar ve yarat c l te vik eden sistemler geli tirmek.

irket aidiyetinin olu turulabilmesi ad na, çal anlar aras nda i birli i ve dayan may geli tiren
ve motivasyonu art ran tedbirler almak.
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nsan Kaynaklar Faaliyetleri

2020 y l Çal an Bilgileri

31.12.2020 tarihi itibariyle toplam çal an say s 84 olup, çal anlar n % 93’ü yüksek okul ve üzeri
ö renime sahiptir. irketimizde toplu i sözle mesi yap lmamaktad r.

Performans Yönetimi

Ba ar odakl performans kültürünü yayg nla t rmak, ki isel ba ar n n kurumsal ba ar ya
dönü türülmesini desteklemek ve organizasyonel bütünlü ü sa lamak amac ile kullan lan Performans
Yönetim Sistemi, irket vizyon, misyon ve stratejileri ile kariyer yönetimi, e itim ve geli im yönetimi gibi
di er insan kaynaklar fonksiyonlar yla entegre bir yap da çal maktad r. Ayr ca stratejik planlamada, i
geli tirme ve rotasyon gibi konularda, performans de erlendirme kilit rol oynamaktad r. Tüm bu
sistemler, hem çal an hem de irket için de er üretmek hedefiyle faaliyet göstermektedir.

Performans Yönetim Sistemi’nin temeli, çal ana katk da bulunarak, çal an n yaratt de erin kurumun
sürdürülebilir ba ar s na hizmet etmesine imkân sa lamakt r. Ön yarg dan uzak, objektif, tarafs z,
gerçekçi, hedeflere ve ki inin yetkinlikleri ile görevlerin gerekleri göz önüne al narak yap l r.

Kariyer Yönetimi

Hedeflerini gerçekle tirebilen, yetkinliklerini geli tiren, kendini bulundu u konumun üzerindeki
sorumluluklar için haz rlayan her kademedeki çal an n en etkin ekilde de erlendirilmesi, geli imlerinin
sa lanmas , kariyer planlar n n yap lmas önemli bir önceliktir.

eker Yat r m, tüm çal anlar na kariyerlerini geli tirme, organizasyonel ve ki isel ihtiyaçlar n önceden
planlayarak yükselme ve terfi imkân sunmaktad r.
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nsan Kaynaklar Faaliyetleri

E itim ve Geli im Yönetimi

Kurum kültürü ve insan kaynaklar politikalar do rultusunda, bireysel performans ve yetkinlik
de erlendirme sonuçlar çerçevesinde ve i in gereklerine göre e itim ve geli im ihtiyaçlar
belirlenmektedir.

Koronavirüs (Covid 19) pandemisi özellikle e itime yönelik bak aç s n da yeniden de erlendirmeyi
gerektiren sonuçlar do urmu tur. Covid 19 salg n n n e itim alan n do rudan ve dolayl olarak birçok
ekilde etkiledi i görülmü , e itimde süreklili i her ko ulda sa lamak ad na planl çal ma ve gerekli

altyap k sa sürede sa lanarak e itim süreçlerinin aksaks z bir ekilde online olarak sürdürülmesi
sa lanm t r.

irket strateji ve hedefleri do rultusunda çal anlar n ve organizasyonun ihtiyaçlar na yönelik olarak
haz rlanan e itimler u ba l klardan olu maktad r;

Oryantasyon E itimleri: irkete yeni kat lan çal anlar n i i ve i ortam n en k sa sürede tan malar
ve uyum sa layabilmeleri amac yla verilen e itimlerdir.

Mesleki Geli im E itimleri: Mesleki yetkinliklerin art r lmas na yönelik e itimlerdir.

Ki isel Geli im E itimleri: Çal an n bilgi, beceri ve motivasyonunu geli tirmeye yönelik

Sa l ve Güvenli i E itimleri: SG Yönetmeli i gere ince i yeri tehlike s n f na göre al nmas
gereken zorunlu e itimlerdir.

Yasal Zorunlu E itimler: Mevzuat gere i yönetmelik kapsam nda sa lanan e itimlerdir.

eker Yat r m, personelin SPK taraf ndan düzenlenen lisanslama s navlar nda ba ar lar n art rmak üzere,
gerekli mesleki geli im ve lisans yenileme e itimlerine kat l mlar n sa lamaktad r.

45



Sa l ve Güvenli i

6331 say l Sa l ve Güvenli i Kanunu kapsam nda gerekli sözle meler yap larak, Güvenli i Uzman
ve yeri Hekimi hizmeti al nmaktad r. Sa l ve Güvenli i Kanunu ile birlikte, ilgili yönetmelikler gere i

Sa l ve Güvenli i Kurulu olu turularak yap lan çal malar sürdürülmektedir.

Koronavirüs (Covid 19) pandemisi ile birlikte, öncelik s ralamam zda çal anlar m z n ve ailelerinin sa l
ve güvenli i do rultusunda; i yeri hekimi ve i sa l ve güvenli i uzman rehberli inde bir kriz yönetim
ekibi kurulmu , her a amada t bbi yönlendirmeler referans al narak pandeminin etkisini azaltmak ve
yüksek bula c özelli inden dolay yay l m n yava latmak ad na gerekli ad mlar at lm t r. Covid 19
Salg n Yönetim ve Çal ma Rehberi, Covid 19 Acil Yönetim Plan ve yeri Pandemi Plan Prosedürü
haz rlanm ; y l boyunca tüm çal anlara “Covid 19 Süreç Bilgilendirmeleri” iletilmi tir.

Güvenli i Uzman ve yeri Hekimi ile yap lan çal malar;

Periyodik Kurul Toplant lar

Acil Durum Eylem Plan

Risk De erlendirmesi

Ortam Ölçümleri

Yang n E itimleri

Temel SG E itimleri

Risk De erlendirme E itimleri

Covid 19 Acil Yönetim Plan

e Giri Muayeneleri

Periyodik Muayeneler

Hijyeni E itimleri

Mesleki Hastal klar E itimi

lk Yard m E itimi

Covid 19 Salg n Yönetim ve
Çal ma Rehberi

yeri Pandemi Plan Prosedürü
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irket Faaliyetlerine li kin Önemli Geli meler

irketin ç Kontrol Sistemi ve ç Denetim Faaliyetleri Hakk nda Bilgiler

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

Hesap Dönemi çerisinde Yap lan Denetimler

Hesap dönemi içerisinde sözle me yap lan denetim kurulu lar a a da gösterilmi tir. irket dönem
içerisinde herhangi bir kamu denetiminden geçmemi tir.

irket Konusu
KPMG Ba ms z Denetim ve SMMM A. . Ba ms z Denetim
KPMG Ba ms z Denetim ve SMMM A. . BT Denetimi
Secure Future Bilgi Teknolojileri Hiz. Tic. A. . BT S zma Testi
DRT YMM ve Ba ms z Denetim A. . (Deloitte Turkey) Vergi ve Mali Mü avirlik

irketin Y l çerisinde Yapm Oldu u Ba ve Yard mlar

lgili dönem içerisinde yap lan ba ve yard mlar n toplam tutar 1.000 TL’dir.

Kurum Tutar / TL
Koruncuk Vakf 1.000
Toplam 1.000

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sa lanan Mali Haklar

30 Aral k 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde Grup üst yönetimine ödenen ücret, huzur hakk
ve benzeri menfaatlerin brüt toplam 5.678.281 TL’dir.

irket Aleyhine Aç lan ve irketin Mali Durumunu Etkileyecek Davalar

irketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek davalar bulunmamaktad r. Dönem içerisinde
devam eden davalar dipnotlar bölümünde ayr nt l olarak aç klanm t r.

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu

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

Dönem çerisinde Yap lan Ola an ve Ola anüstü Genel Kurullar

irketin 2019 y l Ola an Genel Kurulu 27.03.2020 tarihinde yap lm t r. Dönem içerisinde ayr ca
12.05.2020 tarihinde Ola anüstü Genel Kurul toplant s yap lm t r.
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li kili irketlerle Yap lan lemler

31 Aral k 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ili kili taraflarla i lemler a a daki gibidir.

Hizmet
Giderleri
(Acente

Komisyon
Gideri)

Faaliyet
Giderleri

(Kira/Di er)
Finansal
Giderler

Sigorta
Giderleri

(TL) (TL) (TL) (TL)
ekerbank T.A. . 23.977.296 17.769
ekerbank T.A. . Sos.Sigorta Sand Vakf
eker Gayrimenkul Ytr. Ort. A. . ( eker GYO) 110.080
eker Finansal Kiralama A. .

Sekar Oto Kiralama A. . 787.294
eker Sigorta A. . 717.577
ekerbank Munzam Vakf (SEMVAK) 1.439.348

23.977.296 897.374 17.769 2.156.925

Halka Arz Komisyon
Geliri Saklama / lem Kom.

(TL) (TL)
ekerbank T.A. . 1.360.476 150.367
eker Finansal Kiralama A. . 1.869.968 23.308
eker Faktoring A. . 734.196 500
ekerbank T.A. . Sos.Sigorta Sand Vakf 22.194
ekerbank T.A. . Pers.Munzam Sand Vakf 80.731
eker Mortgage Finansman A. . 77.060

Fincraft Investment House JSC
Samruk Kazyna 41.980

3.964.640 396.140
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Finansal Durum (*)

Mali Büyüklü ümüz 31.12.2020 31.12.2019
Ödenmi Sermaye 30.000.000 30.000.000
Özkaynaklar 94.285.838 50.813.526
Aktif Büyüklük 482.237.632 286.370.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr 31.173.194 4.853.039
Vergi Geliri / (Gideri) (4.288.822) 1.920.688
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kâr 26.884.372 6.773.727

Durdurulan Faaliyetler Dönem Zarar (535.769)

Net Dönem Kâr / (Zarar ) 26.884.372 6.237.958

(*) 31 Aral k 2020 tarihinde sona eren y la ait finansal durum tablosudur.

eker Yat r m Menkul De erler A. . 31 Aral k 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Kâr veya Zarar
Tablosu ve Di er Kapsaml Gelir Tablosu

Cari Dönem Önceki Dönem

31.12.2020 31.12.2019

KÂR VE ZARAR KISMI

Has lat 26.834.841.824 15.532.738.610
Sat lar n Maliyeti (26.759.772.997) (15.490.582.047)

BRÜT KÂR 75.068.826 42.156.563

Pazarlama Giderleri (10.456.324) (5.822.470)
Genel Yönetim Giderleri (43.945.893) (34.474.253)
Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler 5.280.660 2.059.063
Esas Faaliyetlerden Di er Giderler (2.054.007) (157.726)

ESAS FAAL YET KÂR / (ZARARI) 23.893.263 3.761.177

Finansman Gelirleri 23.211.024 20.054.886
Finansman Giderleri (15.931.093) (18.963.024)

SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES KÂR / (ZARARI) 31.173.194 4.853.039

Vergi Geliri / (Gideri) (4.288.822) 1.920.688

Dönem Vergi Geliri/(Gideri) (3.867.017)
Ertelenmi Vergi Geliri/(Gideri) (421.805) 1.920.688

SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM KÂR / (ZARARI) 26.884.372 6.773.727
DURDURULAN FAAL YETLER DÖNEM KÂR / (ZARARI) (535.769)

DÖNEM KÂRI / (ZARARI) 26.884.372 6.237.958
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irket Analizi

Yurt içi ve yurt d sat pazarlama birimleriyle yurt içi ve yurt d ziyaret etkinli inde bulunan eker
Yat r m 2020 y l nda da para piyasas nda oldu u kadar sermaye piyasas nda da ba ta yerli
yat r mc lar olmak üzere yabanc yat r mc lar hizmet kalitesiyle tan t rmaya devam etmi tir.
Özellikle 2020 y l nda tüm dünyay etkisi alt na alan Covid 19 nedeniyle yüz yüze yap lan mü teri
ziyaretleri azalm olsa da telefon ve di er kanallar ile mü terilere ula larak eker Yat r m’ n
sundu u f rsatlar anlat lmaya çal lm , ayn zamanda da potansiyel yat r mc lar n bilgilendirilmesi
için gerekli çal malar yap lm t r.

Ara t rma Müdürlü ü, günlük, ayl k, sektör, irket, makro ve bilanço dönemleri esas al narak
haz rlad raporlar yurt içi yat r mc lara Türkçe, yabanc yat r mc lara ise ngilizce olarak sunmaya
devam etmi tir. Bu raporlar n yan s ra mü terilere yönelik yat r m kararlar nda yard mc olacak özel
raporlar üretilerek, mü teri memnuniyetinin art r lmas na devam edilmi tir.

Yat r m Dan manl Müdürlü ü ise mü terilere teknik analiz, V OP, piyasalar ve hisse senetleri ile
ilgili yorum vermeye devam etmi ayr ca yat r m uzmanlar ndan ve yat r mc lardan gelen sorular
cevaplanm t r. Bunun d nda gün içinde gelen haber, verilerin ve piyasa ile ilgili geli melerin analiz
edilerek yat r m uzmanlar ile payla lmas na devam edilmi tir.

Kurumsal finans faaliyetleri taraf nda özel sektör borçlanma arac ihraçlar na devam edilmi tir. Son
y llarda özellikle mali kurulu lar taraf ndan ihraç edilmesi ile art trendinde olan özel sektör
borçlanma araçlar Piyasas 2020 y l nda 2019 y l na göre yatay bir seyir izlemi tir. 2018 y l nda 178,0
milyar TL tutar nda ÖSBA ihraç edilirken bu rakam 2019 y l nda 203,5 milyar TL seviyesine yükselmi ,
2020 y l itibariyle ise ihraç edilen borçlanma arac tutar yakla k 197,3 milyar TL seviyesinde
gerçekle mi tir.

Kurumsal finans faaliyetleri çerçevesinde eker Yat r m, 2020 y l nda ba ta ekerbank T.A. ., eker
Finansal Kiralama A. ve eker Faktoring A. . olmak üzere Sümer Faktoring A. ., Sümer Varl k
Yönetim A. ., Eko Faktoring A. . ve Eryap Mühendislik n aat Taah.Tur.San. ve Tic. A. . ile farkl
vadede 106 adet borçlanma arac ihrac yapm , toplam 2.852.847.600 TL nominal tutarda sat
gerçekle tirilmi tir.

Pay halka arzlar nda ise özellikle 2020 y l n n ikinci yar s ndan itibaren ihraçlar n art trendine girdi i
görülmektedir. 2017 y l nda iki irketin birincil pay halka arz ile toplam 1,35 milyar TL tutar nda pay
halka arz gerçekle irken, 2018 y l nda dokuz irket halka aç lm , bir irketin ikinci halka arz
gerçekle mi ve böylece toplam fon büyüklü ü 8,4 milyar TL seviyesinde gerçekle mi tir. 2019
y l nda ise 6 irket halka aç lm ve toplam fon büyüklü ü 263 milyon TL seviyesinde gerçekle mi tir.
2020 y l nda ise 8 irketin pay halka arz ile toplam 1,1 milyar TL fon elde edilmi tir. eker Yat r m,
2020 y l nda borsa d nda talep toplama yöntemi ile gerçekle en pay halka arzlar nda konsorsiyum
üyesi olarak yer alm t r. Önümüzdeki dönemlerde de gerçekle mesi beklenen pay halka arzlar nda
eker Yat r m konsorsiyum lideri ve konsorsiyum üyesi olarak yer almay hedeflemektedir.

eker Yat r m bir yandan borçlanma arac ve pay halka arz olmak üzere yeni projeler üzerinde
çal maya devam ederken halka arzlar n yan nda irket birle meleri veya irket sat n almalar
konusunda da yeni projeler üzerinde çal malar n sürdürmektedir.
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Sektör Analizi
2021 y l nda pay halka arzlar n n art göstermesi beklenmektedir.

Özel sektör borçlanma araçlar na ili kin ilgi, piyasa ko ullar ndaki zorluklara ra men artarak devam
etmektedir. Buna ba l olarak önümüzdeki dönemde kurumsal finansman i hacminin artarak
sürmesi beklenmektedir.

Pay i lem hacmi 2020 y l nda y ll k bazda %210 art ile rekor seviyede gerçekle mi tir. Özellikle son
dönemde yerli yat r mc lar n n ilgisinin artt ve buna ba l olarak yerlilerin i lem hacmi pay n n
artt görülmektedir. 2021 y l nda da pay i lem hacmindeki art n s n rl da olsa devam etmesi
beklenmektedir.

Son y llarda algoritma ve otomatik al m sat m sistemine ba l i lem hacmi giderek artmaktad r. Bu
e ilimin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi beklenmektedir.

Vadeli i lem ve opsiyon piyasas ndaki i lem hacimlerinde art ve buna ba l olarak buradan
sa lanan komisyon gelirlerinin toplam gelirler içindeki pay n n artmas beklenmektedir.

Varant piyasas ndaki i lem hacimlerinin önümüzdeki dönemde artmas beklenmektedir.

Mü teri ve Rekabet Analizi
Yat r mc lara ekerbank T.A. . ubelerinde yer alan yat r m noktalar nda sermaye piyasas ürünlerine
ili kin hizmet sunulmaktad r. Mü teri risk, tercih ve ihtiyaçlar na göre, uzman personel taraf ndan ilgili
piyasalarda i lem yap lmas na imkân veren bu yat r m odalar ve di er ubeler ile tüm Anadolu’da
yayg n bir a a sahip olan eker Yat r m, sahip oldu u Geni Yetkili Arac Kurum yetkileri ile ülke
genelindeki etkinli ini gün geçtikçe art rmaktad r.
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Suç Gelirlerinin Aklanmas ve Terörizmin Finansman ile
Mücadelede eker Yat r m Politikas
eker Yat r m, suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman ile mücadeleyi, yasal düzenlemelere

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

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

Suç Gelirlerinin Aklanmas ve Terörizmin Finansman ile Mücadelede eker Yat r m Politikas ;
Türkiye’nin taraf oldu u uluslararas sözle me ve giri imlere, ilgili kanun hükümlerine ve en önemlisi
markas n n ta d itibar ve güvenin korunmas na yönelik kesin inanc ve kararl l na dayanmaktad r.

Bu kapsamda eker Yat r m;

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

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

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

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

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

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

Mü terinin Tan nmas

Suç geliri aklay c lar ndan korunman n en etkin yolu olarak, “Mü terinin Tan nmas ” ilkesi kapsam nda
yasal mevzuatla uyumlu politika, prensip ve uygulamalar benimsenmelidir. Amaç, mü teri i lemlerinde
ve bilgilerinde aç kl n sa lanmas , kar l kl güven unsuruna dayal bir ili kinin kurulmas ve
sürdürülmesidir. eker Yat r m’ n suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman n n önlenmesine
yönelik politikas n n tam metnine www.sekeryatirim.com.tr sitesinden ula labilir.
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eker Yat r m Stratejileri
Geni yetkili arac kurum statüsünde faaliyetlerini sürdüren eker Yat r m’ n, yayg n bir ube
a na sahip olan ana orta ekerbank T.A. . ile imzalam oldu u emir iletimine arac l k
sözle mesi ile gerçekle tirilen ortak çal ma ve sinerjinin önümüzdeki dönemde de artarak
devam etmesi beklenmektedir.

Hizmet gelirleri içinde önemli bir paya sahip kurumsal finans gelirlerinin önümüzdeki dönemde
yükselen bir trend ile devam edece i dü ünülmektedir. 2020 y l n n ikinci yar s ndan itibaren pay
halka arzlar nda özellikle yeni yerli yat r mc lar n da ilâve katk lar yla rekor talep sa land
görüldü. 2021 y l nda da pay halka arzlar n n artarak devam edece i beklenmektedir. eker
Yat r m da bu pay halka arzlar nda konsorsiyum lideri ve konsorsiyum üyesi olarak yer almay
hedeflemektedir.

Özel sektör borçlanma araçlar na ili kin ilgi, piyasa ko ullar ndaki zorluklara ra men artarak
devam etmektedir. Bu ba lamda borçlanma araçlar ihrac nda önemli bir oyuncu olan eker
Yat r m, piyasadaki konumunu güçlendirerek sürdürmeyi hedeflemektedir.

eker Yat r m bir yandan borçlanma arac ve pay halka arz olmak üzere yeni projeler üzerinde
çal maya devam ederken di er yandan halka arzlar n yan nda irket birle meleri veya irket
sat n almalar konusunda da yeni projeler üzerinde çal malar n devam ettirmeyi
planlamaktad r.

eker Yat r m' n en önemli gelir kalemini olu turan pay piyasas komisyon gelirlerinin ve pazar
pay n n art r lmas na yönelik planlar geli tirilmesine devam edilecektir. Ayr ca vadeli i lem ve
opsiyon piyasas ndaki i lem hacimlerinde art ve buna ba l olarak buradan sa lanan komisyon
gelirlerinin toplam gelirler içindeki pay n n art r lmas hedeflenmektedir.

lem hacimleri içinde yerli yat r mc lar ile birlikte yabanc yat r mc lar n pay n n da art r lmas
hedeflenmektedir. Dolay s yla ICM i lem hacminin art r lmas için pazarlama çal malar n n
yap lmas planlanmaktad r.

Kald raçl i lemlerde mü teri adedi ile i lem hacminin art r lmas hedeflenmektedir.

Seans odalar ndan hizmet alan mü teriler için ube, mü teri, dealer ileti im takibinin yap lmas
ve mü teri memnuniyetinin sa lanmas na yönelik faaliyetlere öncelik verilmesi planlanmaktad r.
Seans salonu bulunmayan ubelerde mevcut potansiyellerin kullan lmas n n sa lanmas ve yeni
yat r m mü terilerinin art r lmas hedeflenmektedir.

eker Yat r m’ n ürün ve hizmetlerinin internette, yaz l , görsel bas n ve sosyal medyada daha
aktif yer almas , reklam ve kampanyalar n düzenlenmesi hedeflenmektedir. Sosyal medya a n n
aktif bir ekilde kullan lmas ile mü teri say s n n, verimlili in ve pazar pay n n art r lmas
amaçlanmaktad r.

Ayn sektörde çal makta oldu umuz kurumsal yat r mc lar, rakip kurumlar, düzenleyici ve
denetleyici kurumlar ile ileti imin art r larak sektördeki geli melerin daha yak ndan takibi
planlanmaktad r.

Yat r mc lar m z n BIST Pay (Hisse Senedi) ve V OP piyasalar nda iPhone, Android cihazlar ile
mobil uygulama üzerinden piyasalar izleyebilecekleri ve i lem yapabilecekleri eker Borsa
aplikasyonu devreye al nacakt r. eker Borsa aplikasyonu ile mü terilerimiz h zl ca mevcut
portföylerini görüntüleyebilecek, gerçek zamanl al m/sat m emirleri verebilecek, emir düzeltme
ve iptal i lemlerini kolayca gerçekle tirebileceklerdir.
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Ba l irket Raporu

eker Yat r m Menkul De erler A. . ile grupta yer alan hâkim ve ba l irketler aras nda yap lan hukuki
i lemler özetle;

Hâkim irket ekerbank T.A. . ile;

Genel kredi sözle mesi kapsam nda nakdi ve gayri nakdi kredi kullan m , bankac l k hizmet
sözle mesi kapsam nda vadesiz ve vadeli mevduat i lemleri yap lmas , i yeri kiralamas ve bilgi
sistemleri dan manl k ve destek hizmeti al nmas , emir iletimine arac l k hizmeti ile borçlanma arac
ihraçlar nda arac l k hizmeti verilmesi,

Ba l irket eker Finansal Kiralama A. . ve eker Faktoring A. . ile;

Halka Arza Arac l k ve MKK hizmeti verilmesi,

Ba l irket, eker Gayrimenkul Yat r m Ortakl A. . ile;

Gayrimenkul kiralama hizmeti al nmas ,

Ba l irket, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri A. . ile;

Oto kiralama hizmeti al nmas ,

Ba l irket, eker Sigorta A. . ile;

Sigorta hizmeti al nmas eklinde olmu tur.

“ irketimiz hâkim irket ve ona ba l irketlerle 01 Ocak 31 Aral k 2020 faaliyet y l nda yap lan tüm
i lemlerde, taraf m zca bilinen hal ve artlara göre, hâkim irketin yönlendirmesiyle hâkim irketin ya da
ona ba l bir irketin yarar na yapt hukuki i lemler ve 2020 y l nda hâkim irketin ya da ona ba l bir
irketin yarar na al nan veya al nmas ndan kaç n lan tüm önlemler de erlendirilmi olup, her bir i lemde

uygun bir kar edim sa land n ve irketi zarara u ratabilecek al nan veya al nmas ndan kaç n lan
herhangi bir önlem bulunmad n ve bu çerçevede denkle tirmeyi gerektirecek herhangi bir i lem veya
önlemin olmad sonucuna ula ld n beyan ederiz."

Ortaklar m z n bilgilerine ve de erlendirmelerine arz ederiz.
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eker Yat r m Menkul De erler A. .

Ba ms z Denet Raporu

Finansal Tablolar
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eker Yat r m 
Menkul De erler  
Anonim irketi  

31 Aral k 2020 Tarihinde  
Sona Eren Y la Ait 
Finansal Tablolar ve  

Ba ms z Denetçi Raporu 
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BA IMSIZ DENETÇ RAPORU

eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi Genel Kurulu’na

Finansal Tablolar n Ba ms z Denetimi

eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi’nin (“ irket”) 31 Aral k 2020 tarihli
finansal durum tablosu ile ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar
tablosu, di er kapsaml gelir tablosu, özkaynaklar de i im tablosu ve nakit ak tablosu
ile önemli muhasebe politikalar n n özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo
dipnotlar ndan olu an finansal tablolar n denetlemi bulunuyoruz.

Görü ümüze göre, S n rl Olumlu Görü ün Dayana bölümünde belirtilen konunun 31
Aral k 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine kar l k gelen bilgiler üzerindeki etkisi
hariç olmak üzere, ili ikteki finansal tablolar irket’in 31 Aral k 2020 tarihi itibar yla
finansal durumunu ve ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performans n
ve nakit ak lar n , Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (“TFRS”lere) uygun
olarak tüm önemli yönleriyle gerçe e uygun bir biçimde sunmaktad r.

irket'in 31 Aral k 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar
hakk nda, gerçe e uygun de er fark di er kapsaml gelire yans t lan finansal varl klar
grubunda izlenen 1,365,788 TL tutar ndaki finansal yat r mlara ili kin 1,205,810 TL
tutar ndaki de er art lar n n di er kapsaml gelir yerine ilgili dönem kar zarar nda
muhasebele tirilmesi nedeniyle s n rl olumlu görü verilmi tir. Söz konusu finansal
yat r mlara ili kin de er art lar di er kapsaml gelirde muhasebele tirilseydi, 31 Aral k
2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait dönem kar 940,532 TL daha dü ük
olacakt . Bu hususun cari dönem tutarlar ile bunlara kar l k gelen tutarlar n
kar la t r labilirli i üzerindeki olas etkileri nedeniyle cari dönem finansal tablolar na
ili kin taraf m zca s n rl olumlu görü verilmi tir.
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Yapt m z ba ms z denetim, Sermaye Piyasas Kurulu (“SPK”) taraf ndan yay mlanan
ba ms z denetim standartlar na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar
Kurumu (“KGK”) taraf ndan yay mlanan Türkiye Denetim Standartlar ’n n bir parças olan
Ba ms z Denetim Standartlar ’na (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmü tür. Bu standartlar
kapsam ndaki sorumluluklar m z, raporumuzun

bölümünde ayr nt l bir ekilde aç klanm t r. KGK
taraf ndan yay mlanan (“Etik Kurallar”) ile finansal
tablolar n ba ms z denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak
irket’ten ba ms z oldu umuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsam ndaki eti e

ili kin di er sorumluluklar da taraf m zca yerine getirilmi tir. Ba ms z denetim s ras nda elde
etti imiz ba ms z denetim kan tlar n n, s n rl olumlu görü ümüzün olu turulmas için yeterli
ve uygun bir dayanak olu turdu una inan yoruz.

Kilit denetim konular , mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tablolar n
ba ms z denetiminde en çok önem arz eden konulard r. Kilit denetim konular , bir bütün
olarak finansal tablolar n ba ms z denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ili kin s n rl
olumlu görü ümüzün olu turulmas nda ele al nm olup, bu konular hakk nda ayr bir görü
bildirmiyoruz. Taraf m zca; S n rl Olumlu Görü ün Dayana bölümünde aç klanan konuya
ilave olarak a a da aç klanan konu kilit denetim konusu olarak belirlenmi ve raporumuzda
bildirilmi tir.

Has lat n Muhasebele tirilmesi

Has lat n muhasebele tirilmesi ile ilgili muhasebe politikalar ve kullan lan önemli muhasebe
tahmin ve varsay mlar n n detay için Dipnot 2.4'e bak n z.

Kilit Denetim Konusu Denetimde bu konu nas l ele al nd

irket’in ba l ca has lat elde etti i gelir
unsurlar finansal varl k sat lar , arac l k
komisyonlar ve dan manl k gelirlerinden
olu maktad r. irket’in 1 Ocak – 31 Aral k 2020
hesap dönemine ait kar veya zarar ve di er
kapsaml gelir tablosunda “has lat” olarak
raporlanan toplam 26,834,841,824 TL
tutar nda geliri bulunmaktad r.

Finansal tablolar içerisinde has lat tutar n n
büyüklü ü, has lat n farkl kanallardan elde
edilmesi, gerçekle en i lem say s n n fazla
olmas ve has lat n hesaplanmas nda farkl
yöntem ve parametrelerin kullan lmas
nedeniyle has lat n muhasebele tirilmesi kilit
denetim konusu olarak belirlenmi tir.

Bu alanda uygulad m z denetim
prosedürlerimiz a a dakileri içermektedir:

irket yönetiminin uygulad muhasebe
politikalar n n TFRS'lere uygunlu u
de erlendirilmi tir.

irket’in has lat süreci anla larak; BT
uzmanlar m zdan da yard m al nmak
suretiyle yönetimin, has lat n
muhasebele tirilmesi süreci üzerindeki iç
kontrollerinin tasar m , uygulamas ve i leyi
etkinli i de erlendirilmi tir.

Elde edilen gelirlerin uygun olarak
muhasebele tirildi inin de erlendirilmesi
için, hesap dönemi içerisinde gerçekle mi
i lemlerden seçilen örneklem üzerinden
i lem baz nda al nan destekleyici belgelerle
bu i lemlerin detaylar kar la t r larak test
edilmi tir.
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irket’in 31 Aral k 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar ba ka bir ba ms z
denetçi taraf ndan denetlenmi ve 27 ubat 2020 tarihinde bu finansal tablolara ili kin gerçe e
uygun de er fark di er kapsaml gelire yans t lan finansal varl klarda sunulan 1,365,788 TL
tutar ndaki finansal yat r mlara ili kin 1,205,810 TL tutar ndaki de er art lar n n di er kapsaml
gelir yerine ilgili dönem kar/zarar nda muhasebele tirilmesi nedeniyle s n rl olumlu görü
verilmi tir.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, irket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Bir ba ms z denetimde, biz ba ms z denetçilerin sorumluluklar unlard r:

Amac m z, bir bütün olarak finansal tablolar n hata veya hile kaynakl önemli bir yanl l k içerip
içermedi ine ili kin makul güvence elde etmek ve görü ümüzü içeren bir ba ms z denetçi raporu
düzenlemektir. SPK taraf ndan yay mlanan ba ms z denetim standartlar na ve BDS’lere uygun
olarak yürütülen bir ba ms z denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence
seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanl l n her zaman tespit edilece ini garanti etmez.
Yanl l klar hata veya hile kaynakl olabilir. Yanl l klar n, tek ba na veya toplu olarak, finansal
tablo kullan c lar n n bu tablolara istinaden alacaklar ekonomik kararlar etkilemesi makul ölçüde
bekleniyorsa bu yanl l klar önemli olarak kabul edilir.

SPK taraf ndan yay mlanan ba ms z denetim standartlar na ve BDS’lere uygun olarak yürütülen
bir ba ms z denetimin gere i olarak, ba ms z denetim boyunca mesleki muhakememizi
kullanmakta ve mesleki üphecili imizi sürdürmekteyiz. Taraf m zca ayr ca:

Finansal tablolardaki hata veya hile kaynakl "önemli yanl l k" riskleri belirlenmekte ve
de erlendirilmekte; bu risklere kar l k veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve
uygulanmakta ve görü ümüze dayanak te kil edecek yeterli ve uygun denetim kan t elde
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârl k, kas tl ihmal, gerçe e ayk r beyan veya iç kontrol
ihlali fiillerini içerebildi inden, hile kaynakl önemli bir yanl l tespit edememe riski, hata
kaynakl önemli bir yanl l tespit edememe riskinden yüksektir.

irket’in iç kontrolünün etkinli ine ili kin bir görü bildirmek amac yla de il ama duruma
uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amac yla denetimle ilgili iç kontrol
de erlendirilmektedir

Yönetim taraf ndan kullan lan muhasebe politikalar n n uygunlu u ve yap lan muhasebe
tahminlerinin ve ilgili aç klamalar n makul olup olmad de erlendirilmektedir.
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Elde edilen denetim kan tlar na dayanarak irket’in süreklili ini devam ettirme
kabiliyetine ili kin ciddi üphe olu turabilecek olay veya artlarla ilgili önemli bir
belirsizli in mevcut olup olmad hakk nda ve yönetimin i letmenin süreklili i esas n
kullanmas n n uygunlu u hakk nda sonuca var lmaktad r. Önemli bir belirsizli in mevcut
oldu u sonucuna varmam z halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili
aç klamalara dikkat çekmemiz ya da bu aç klamalar n yetersiz olmas durumunda olumlu
görü d nda bir görü vermemiz gerekmektedir. Vard m z sonuçlar, ba ms z denetçi
raporu tarihine kadar elde edilen denetim kan tlar na dayanmaktad r. Bununla birlikte,
gelecekteki olay veya artlar irket’in süreklili ini sona erdirebilir.

Finansal tablolar n, aç klamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yap s ve içeri i ile bu
tablolar n temelini olu turan i lem ve olaylar gerçe e uygun sunumu sa layacak ekilde
yans t p yans tmad de erlendirilmektedir.

Di er hususlar n yan s ra, denetim s ras nda tespit etti imiz önemli iç kontrol eksiklikleri
dâhil olmak üzere, ba ms z denetimin planlanan kapsam ve zamanlamas ile önemli
denetim bulgular n üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Ba ms zl a ili kin etik hükümlere uygunluk sa lad m z üst yönetimden sorumlu
olanlara bildirmi bulunmaktay z. Ayr ca ba ms zl k üzerinde etkisi oldu u
dü ünülebilecek tüm ili kiler ve di er hususlar ve varsa ilgili önlemleri üst yönetimden
sorumlu olanlara iletmi bulunmaktay z.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular aras ndan, cari döneme ait finansal
tablolar n ba ms z denetiminde en çok önem arz eden konular yani kilit denetim
konular n belirlemekteyiz. Mevzuat n konunun kamuya aç klanmas na izin vermedi i
durumlarda veya konuyu kamuya aç klaman n do uraca olumsuz sonuçlar n, kamuya
aç klaman n do uraca kamu yarar n a aca n n makul ekilde beklendi i oldukça
istisnai durumlarda, ilgili hususun ba ms z denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar
verebiliriz.
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B) Mevzuattan Kaynaklanan Di er Yükümlülükler

1) 6102 say l Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü f kras
uyar nca irket’in 1 Ocak – 31 Aral k 2020 hesap döneminde defter tutma düzeninin ve
finansal tablolar n n, TTK ile irket esas sözle mesinin finansal raporlamaya ili kin
hükümlerine uygun olmad na dair önemli bir hususa rastlanmam t r.

2) TTK’n n 402’nci maddesinin dördüncü f kras uyar nca Yönetim Kurulu taraf m za
denetim kapsam nda istenen aç klamalar yapm ve talep edilen belgeleri vermi tir.

KPMG Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .

23 ubat 2021
stanbul, Türkiye
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Ç NDEK LER 

Finansal  Durum Tablosu
Kar veya  Zarar Tablosu  
Di er Kapsaml  Gelir Tablosu 
Özkaynaklar De i imTablosu
Nakit Ak  Tablosu
Finansal Tablolar Tamamlay c  Dipnotlar
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eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi  
31 Aral k 2020 Tarihi tibar yla  
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)  
(Para Birimi: Türk Liras  (“TL”))

Cari Dönem 
Ba ms z 

 Denetimden Geçmi  

Geçmi  Dönem 
 Ba ms z 

Denetimden Geçmi  
Notlar 31 Aral k 2020 31Aral k 2019 

VARLIKLAR 
Dönen Varl klar 429,203,836 263,820,154 
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 61,408,657 26,247,648 
Finansal Yat r mlar 4 167,668,551 123,380,742 
Ticari Alacaklar 6 199,231,693 112,711,745 

- li kili Taraflardan Ticari Alacaklar 22 - 36,782
- li kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 199,231,693 112,674,963

Cari Dönem Vergisiyle lgili Varl klar 8 - 295,050
Pe in Ödenmi  Giderler 9 894,935 257,144
Sat  Amac yla Elde Tutulan Duran Varl klar 24 - 927,825

Duran Varl klar 53,033,796 22,550,380 
Di er Alacaklar 7 7,020,843 1,291,226 
Maddi Duran Varl klar 10 44,816,892 20,476,856 
Kullan m Hakk  Varl klar  11 161,327 382,396 
Maddi Olmayan Duran Varl klar 11  1,011,192  237,007 
Ertelenmi  Vergi Varl   16 - 141,122
Di er Duran Varl klar 23,542 21,773
TOPLAM VARLIKLAR 482,237,632 286,370,534 

KAYNAKLAR 
K sa Vadeli Yükümlülükler 379,636,092 232,282,242 
K sa Vadeli Borçlanmalar 5 159,570,836 105,479,529 
Kiralama lemlerinden Borçlar 208,510 253,749 
Ticari Borçlar 6 210,586,343 119,705,560 

- li kili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 210,586,343 119,705,560 
Di er Borçlar 7 7,011,579 4,732,797 
Dönem Kar  Vergi Yükümlülü ü 16 1,006,233 - 
Di er K sa Vadeli Yükümlülükler 14 241,801 1,323,857 
Çal anlara Sa lanan Faydalara li kin K sa Vadeli 
Kar l klar 13 1,010,790 778,391 
Sat  Amaçl  S n fland r lan Varl k Gruplar na li kin 
Yükümlülükler 24 - 8,359

Uzun Vadeli Yükümlülükler 8,315,703 3,274,766 

Kiralama lemlerinden Borçlar - 176,300
Çal anlara Sa lanan Faydalara li kin Uzun Vadeli 
Kar l klar 13 3,831,408 3,098,466
Ertelenmi  Vergi Yükümlülü ü 4,484,295 - 
ÖZKAYNAKLAR 94,285,837 50,813,526 
Sermaye 15 30,000,000  30,000,000  
Sermaye Düzeltmesi Farklar  1,195,125  1,195,125  
Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lacak Birikmi  Di er 
Kapsaml  Gelirler veya Giderler 7,370 193,052 

-Yeniden De erleme ve S n fland rma Kazanç/Kay plar 15 7,370 193,052 
Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lmayacak Birikmi  
Di er Kapsaml  Gelirler veya Giderler 16,213,287 (560,334) 

-Di er De erleme ve S n fland rma Kazanç/Kay plar 15 16,213,287 (560,334) 
Kardan Ayr lan K s tlanm  yedekler 15 2,685,725 2,472,512 
Geçmi  Y llar Karlar  15 17,299,958 11,275,213 
Net Dönem Kar  26,884,372 6,237,958 
TOPLAM KAYNAKLAR 482,237,632 286,370,534 

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

63



eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi  
31 Aral k 2020 Tarihi tibar yla  
Kar veya Zarar ve Di er Kapsaml  Gelir Tablosu 
(Para Birimi: Türk Liras  (“TL”))

Ba ms z
Denetimden

Geçmi

Ba ms z 
Denetimden 

Geçmi

 Notlar 
1 Ocak –

31 Aral k 2020
1 Ocak –

31 Aral k 2019
KAR VE ZARAR KISMI 

Has lat  17 26.834,841,824 15,532,738,610
Sat lar n Maliyeti 17 (26,759,772,997) (15,490,582,047)

BRÜT KAR  75,068,827 42,156,563

Pazarlama Giderleri 18 (10,456,324) (5,822,470)
Genel Yönetim Giderleri 18 (43,945,893) (34,474,253)
Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler 20 5,280,660 2,059,063
Esas Faaliyetlerden Di er Giderler 20 (2,054,007) (157,726)

ESAS FAAL YET KARI /ZARARI 23,893,263 3,761,177

Finansman Gelirleri  21 23,211,024 20,054,886
Finansman Giderleri 22 (15,931,093) (18,963,024)

SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER  
VERG  ÖNCES  KAR/(ZARARI) 31,173,194 4,853,039

Vergi gideri/geliri (4,288,822) 1,920,688

 Dönem Vergi Geliri/(Gideri) 16 (3,867,017) -
 Ertelenmi  Vergi Geliri/(Gideri) 16 (421,805) 1,920,688

SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 26,884,372 6,773,727

DURDURULAN FAAL YETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) - (535,769)

DÖNEM KARI / (ZARARI) 26,884,372 6,237,958

D ER KAPSAMLI GEL R 

Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lacak Birikmi  Di er 
Kapsaml  Gelirler veya Giderler 15 (185,682) 767,877

Yeniden De erleme ve S n fland rma Kazanç/Kay plar (238,054) 984,458
Di er kapsaml  gelir kalemlerine ili kin vergi  52,372 (216,581)

Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lmayacak  
Birikmi  Di er Kapsaml  Gelirler veya Giderler 16,773,621 (307,074)

Di er De erleme ve S n fland rma Kazanç/Kay plar 20,967,026 (393,684)
Di er kapsaml  gelir kalemlerine ili kin vergi  (4,193,405) 86,610

D ER KAPSAMLI GEL R  16,587,939 460.803
TOPLAM KAPSAMLI GEL R 43,472,311 6,698,761

li ikteki notlar, bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r. 
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eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi  
31 Aral k 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait  
Nakit Ak  Tablosu  
(Para Birimi: Türk Liras  (“TL”)) 

Ba ms z 
denetimden 

geçmi  

Ba ms z 
denetimden 

geçmi  

Notlar 
1 Ocak – 

31 Aral k 2020 
1 Ocak – 

31 Aral k 2019   
A. LETME FAAL YETLERDEN SA LANAN NAK T AKI LARI 53,217,344 14,803,107 
Sürdürülen Faaliyetlere li kin Kar 26,884,372 6,773,727
Durdurulan Faaliyetlere li kin Zarar - (535,769)
Dönem Kar  / (Zarar ) 26,884,372 6,237,958

Dönem Net Kar /Zarar  Mutabakat  le lgili Düzeltmeler 
- Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 10,11 909,969 682,478
- Kar l klar ile ilgili düzeltmeler 13 624,831 776,039
- Gerçe e uygun de er kay plar  / kazançlar  ile ilgili düzeltmeler 20 8,571,186 12,004,835
- Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler 16 4,288,822 (1,920,688)
- Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 1,875,549 10,589,178 

letme Sermayesinde Gerçekle en De i imler 
- Ticari alacaklardaki art  / azal la ilgili düzeltmeler 6 (86,519,948) (27,944,268)
- Faaliyetlerle ilgili di er alacaklardaki art  / azal la ilgili düzeltmeler (59,267,832) 2,627,558
- Ticari borçlardaki art  / azal la ilgili düzeltmeler 90,880,782 22,762,071 
- Faaliyetlerle ilgili di er borçlardaki art  / azal la ilgili düzeltmeler 52,169,999 (16,895,824) 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Ak lar  
- Vergi ödemeleri (1,043,122)   (800,184) 
- Al nan faiz 14,055,544 7,265,053
- Çal anlara Sa lanan Faydalara li kin Kar l klar Kapsam nda

Yap lan Ödemeler (212,807)   (581,099) 

B. YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T
AKI LARI (48,147,317)  24,091,126 

- Ba ka i letmelerin veya fonlar n paylar n n veya borçlanma araçlar n n
edinimi için yap lan nakit giri leri (46,203,251)  (23,776,547) 

- Maddi ve maddi olmayan duran varl klar n al m ndan kaynaklanan nakit
ç k lar 10,11 (1,944,066)  (314,579) 

- Ödenen Temettü -  - 
C. F NANSMAN FAAL YETLER NDEN NAK T G R LER /
(ÇIKI LARI) 15,405,976  8,107,054  

- Borçlanmadan kaynaklanan nakit giri leri / (ç k lar ) (15,931,093)  8,363,762 
- Kira sözle melerinden kaynaklanan borç ödemelerine ili kin nakit ç k lar (525,116)  (256,708) 

NAK T VE NAK T BENZERLER NDEK  NET ARTI /AZALI  (A+B+C) 20,476,004 (1,970,006) 
SATI  AMACI LE ELDE TUTULAN  
VARLIK/YÜKÜMLÜLÜKLER NDEK  NAK T DE M  

- (789,041)

D. DÖNEM BA I NAK T VE NAK T BENZERLER 3 17,439,237  19,409,243 

DÖNEM SONU NAK T VE NAK T BENZERLER  (A+B+C+D) 3 37,915,241 17,439,237 

li ikteki notlar, bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r.
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eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi  
31 Aral k 2020 Tarihinde Sona Eren Y la Ait Finansal Tablolar  Tamamlay c  Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras  (“TL”) 

1 irket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 
eker Yat r m Menkul De erler A.  (“ irket”), 24 Aral k 1996 y l nda kurulmu tur. irket’in amac , 

Sermaye Piyasas  Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul k ymetler ve menkul 
k ymetler d nda kalan k ymetli evrak ile finansal de erleri temsil eden veya ihraç edenin finansal 
yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde arac l k faaliyetlerinde bulunmakt r.  

irket, Yat r m Hizmetleri ve Yat r m Kurulu lar  Tebli leri uyar nca faaliyet izinlerini yenileyerek 
“Geni  Yetkili Arac  Kurum” olarak; Sermaye Piyasas  Kurulu (“SPK”)’nun a a da yer alan yat r m 
hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaya ba lam t r. 

lem arac l  Faaliyeti (13 Kas m 2015)
Portföy Arac l  Faaliyeti (13 Kas m 2015)
Bireysel Portföy Yöneticili i Faaliyeti (13 Kas m 2015)
Yat r m Dan manl  Faaliyeti (13 Kas m 2015)
Arac l k yüklenimi suretiyle Halka Arza Arac l k Faaliyeti (13 Kas m 2015)
S n rl  Saklama Hizmeti (13 Kas m 2015)
Genel Saklama (11 Kas m 2016)

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

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
ekerbank T.A. . %99 %99

Di er %1 %1
Toplam %100 %100

31 Aral k 2020 tarihi itibar yla irket’in personel say s  84’dir (31 Aral k 2019: 78). irket 2 ube ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

irket’in ube adresleri öyledir: 

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

31 Aral k 2019 tarihi itibar yla irket’in konsolidasyona dahil edilen ba l  ortakl k eker Portföy 
Yönetimi A. .; 7 A ustos 2015 tarihinde stanbul Ticaret Siciline tescil ve 13 A ustos 2015 tarih, 
8883 say l  T. Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmu tur. irket, 30 May s 2019 tarih ve 
256 say l  dilekçesiyle portföy yöneticili i faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmas  için ba vuruda 
bulunmu  olup, 20 Haziran 2019 tarihli SPK onay  ile portföy faaliyetlerini geçici olarak 
durdurmu tur. 20 Nisan 2020 tarihinde de irket, eker Portföy Yönetimi A. .’nin hisselerinin 
tamamn n Tera Yat r m Menkul De erler A. .’ye devredilmesine ili kin sözle me ve Sermaye 
Piyasas  Kurulu’ndan al nan 12 Haziran 2020 tarihli izin ile 19 Haziran 2020 tarihinde sat n  
gerçekle tirmi tir.  
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eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi  
31 Aral k 2020 Tarihinde Sona Eren Y la Ait Finansal Tablolar  Tamamlay c  Dipnotlar 

      (Para Birimi: Türk Liras  (“TL”))

2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar 
2.1. Sunuma li kin Temel Esaslar 
2.1.1. TFRS’ye Uygunluk beyan  

li ikteki finansal tablolar Sermaye Piyasas  Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 say l  
Resmi Gazete’de yay mlanan II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar 
Tebli i” (“Tebli ”) hükümlerin uyar nca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar  Kurumu 
(“KGK”) taraf ndan yürürlü e konulmu  olan Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartlar na 
(“TFRS”) uygun olarak haz rlanm t r. TFRS’ler; KGK taraf ndan Türkiye Muhasebe Standartlar  (“TMS”), 
Türkiye Finansal Raporlama Standartlar , TMS yorumlar  ve TFRS yorumlar  adlar yla yay nlanan Standart 
ve Yorumlar  içermektedir. 

31 Aral k 2020 tarihi itibar yla düzenlenmi  finansal durum tablosu ve ayn  tarihte sona eren dönem ait 
konsolide kar veya zarar ve di er kapsaml  gelir tablosu, 22 ubat 2021 tarihinde Yönetim Kurulu taraf ndan 
onaylanm t r.  

Finansal tablolar, finansal yat r mlar içerisindeki gerçe e uygun de er fark  kar/zarara yans t lan Finansal 
varl klar n, türev finansal araçlar n ve gerçe e uygun de er fark  di er kapsaml  gelire yans t lan Finansal 
varl klar ve maddi duran varl klar içindeki binalar n  gerçe e uygun de er ile ölçülmesi haricinde, tarihi 
maliyet esas na göre haz rlanmaktad r. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varl klar için ödenen 
tutar n gerçe e uygun de eri esas al nmaktad r. 

2.1.2. Finansal tablolar n haz rlan  ekli  

Finansal tablolar, KGK taraf ndan 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan 
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullan m Rehberi’nde belirlenmi  finansal tablo örnekleri esas al narak 
geli tirilen TFRS Taksonomisine uygun olarak sunulmu tur. 

2.1.3. Geçerli ve raporlama para birimi 

irket’in finansal tablolar  faaliyette bulundu u temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmu tur. irket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçlar ,  geçerli para birimi 
olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmi tir.

2.1.4.  Kar la t rmal  bilgiler 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, irket’in finansal tablolar  önceki 
dönemle kar la t rmal  olarak haz rlanmaktad r. Cari dönem finansal tablolar n sunumu ile uygunluk 
sa lanmas  aç s ndan kar la t rmal  bilgiler gerekli görüldü ünde yeniden s n fland r l r ve önemli 
farkl l klar aç klan r.  

irket TFRS ile uyumlu ve 31 Aral k 2020 tarihinden geçerli olan yeni ve revize edilmi  standartlar ve 
yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar  uygulam t r. 
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eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi  
31 Aral k 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar  Tamamlay c  Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras  (“TL”)) 

2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam ) 

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

2.3 Muhasebe Politikalar ndaki De i iklikler 
A a da yap lan aç klamalar d nda, ara dönem finansal tablolar n haz rlanmas nda esas al nan 
muhasebe politikalar , en son y ll k finansal tablolarda esas al nan muhasebe politikalar  ile ayn d r. 

Yürürlü e girerek uygulanmaya ba lanm  de i iklikler 

1 Ocak 2020 tarihinde ve sonras nda ba layan hesap dönemleri için  yürürlü e girmi  olan de i iklikler 
ise u ekildedir: 

- Güncellenen Kavramsal Çerçeve (2018 sürümü)
- TFRS 3 letme Birle melerinde De i iklikler - letme Tan m

TFRS 3’deki de i ikli in uygulanmas n n, irket’in finansal tablolar  üzerinde önemli bir etkisi
olmam t r.

- TMS 1 ve TMS 8'deki De i iklikler - Önemli Tan m
TMS 1 ve TMS 8’deki de i ikli in uygulanmas n n, irket’infinansal tablolar  üzerinde önemli bir etkisi
olmam t r.

- Gösterge Faiz Oran  Reformu (TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’de Yap lan De i iklikler)
Bu de i ikli in uygulanmas n n, irket’in finansal tablolar  üzerinde önemli bir etkisi olmam t r.

31 Aral k 2020 tarihi itibar yla yay mlanm  ama henüz yürürlü e girmemi  ve erken
uygulanmayan de i iklikler

Yay mlanm  ancak yürürlü e girmemi  ve erken uygulanmaya ba lanmam  de i iklikler

Raporlama tarihi itibar yla yay mlanm  fakat henüz yürürlü e girmemi  ve erken uygulanmas na izin
verilmekle birlikte irket taraf ndan erken uygulanmayan baz  yeni standartlar, yorumlar ve
de i iklikler a a daki gibidir.

TFRS 17 Sigorta Sözle meleri
16 ubat 2019'da, KGK taraf ndan TFRS 17 Sigorta Sözle meleri standard  yay mlanm t r. Sigorta
sözle meleri için uluslararas  geçerlilikte ilk standart olan TFRS 17, yat r mc lar n ve ilgili di er ki ilerin
sigortac lar n maruz kald  riskleri, kârl l klar n  ve finansal durumunu daha iyi anlamalar n
kolayla t racakt r. TFRS 17, geçici bir standart olarak getirilen TFRS 4'ün yerini alm t r. TFRS 4,
irketlerin sigorta sözle melerinin yerel muhasebe standartlar n  kullanarak muhasebele tirmelerine izin

verdi inden uygulamalarda çok çe itli muhasebe yakla mlar n n kullan lmas na neden olmu tur. Bunun
sonucu olarak, yat r mc lar n benzer irketlerin finansal performanslar n  kar la t rmalar  güçle mi tir.
TFRS 17, tüm sigorta sözle melerinin tutarl  bir ekilde muhasebele tirilmesini ve hem yat r mc lar hem
de sigorta irketleri aç s ndan TFRS 4’ün yol açt  kar la t r labilirlik sorununu çözmektedir. Yeni
standarda göre, sigorta yükümlülükleri tarihi maliyet yerine güncel de erler kullan larak
muhasebele tirilecektir. Bu bilgiler düzenli olarak güncellenece inden finansal tablo kullan c lar na
daha yararl  bilgiler sa layacakt r. TFRS 17’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonras nda
ba layan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmas na izin verilmektedir.

irket, TFRS 17’nin uygulanmas n n finansal tablolar  üzerindeki muhtemel etkilerini
de erlendirmektedir.
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31 Aral k 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar  Tamamlay c  Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras  (“TL”)) 

2.3 Muhasebe Politikalar ndaki De i iklikler (devam ) 
TFRS 4’deki de i iklikler- TFRS 4 Sigorta Sözle meleri ile TFRS 9’un uygulanmas na ili kin 
de i iklik   

TFRS 4, yeni sigorta sözle meleri standard  ve TFRS 9'un farkl  yürürlük tarihlerinin etkilerini azaltmak 
amac yla UMSK taraf ndan yap lan de i iklik çerçevesinde KGK taraf ndan da de i tirilmi tir. TFRS 
4'de yap lan de i iklikler sigorta irketleri için uygulamalarla ilgili endi eleri azaltmak için iki iste e 
ba l  çözüm sunmaktad r: i) TFRS 9 uygulan rken Sigortac lar taraf ndan finansal varl klar na sigorta 
irketinin kar veya zarar ve di er kapsaml  gelir ile TFRS 9 uyar nca kar veya zararda muhasebele tirilen 

tutarlar ile TMS 39 uyar nca raporlananlar aras ndaki fark  yeniden s n fland rmas na izin verilecek; 
veya ii) 1 Ocak 2023 tarihinden önce faaliyetleri a rl kl  olarak sigortaya ba l  olan irketler için TFRS 
9'u uygulamaya ili kin iste e ba l  geçici bir muafiyet. Bu irketlerin TMS 39'da finansal araçlar için 
mevcut gereksinimleri uygulamaya devam etmelerine izin verilecektir. 

irket, TFRS 4 de i ikli inin uygulanmas n n finansal tablolar  üzerindeki muhtemel etkilerini 
de erlendirmektedir. 

Yükümlülüklerin K sa veya Uzun Vadeli Olarak S n fland r lmas  (TMS 1’de Yap lan 
De i iklikler)

Uluslararas  Muhasebe Standartlar  Kurulu (UMSK) taraf ndan 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre 
yükümlülüklerin k sa veya uzun vadeli olarak s n fland r lmas na yönelik finansal durum tablosundaki 
sunumunun daha aç klay c  hale getirilmesi amac yla yay mlanan, “Yükümlülüklerin K sa veya Uzun 
Vadeli Olarak S n fland r lmas ”na ili kin de i iklikler, KGK taraf ndan da 12 Mart 2020 tarihinde 
“TMS 1’de Yap lan De i iklikler - Yükümlülüklerin K sa veya Uzun Vadeli Olarak S n fland r lmas ” 
ba l yla yay mlanm t r. 

Bu de i iklik, i letmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildi i yükümlülüklerin uzun vadeli olarak 
s n fland r lmas na ili kin ek aç klamalar ve yükümlülüklerin s n fland r lmas yla ilgili di er hususlara 
aç kl k getirmi tir.  

TMS 1’de yap lan de i iklikler a a daki hususlar  ele almaktad r: 

a. Yükümlülüklerin s n fland r lmas nda i letmenin yükümlülü ü erteleme hakk n n raporlama
dönemi sonunda mevcut olmas  gerekti i hususuna aç kça yer verilmesi.

b. letmenin yükümlülü ü erteleme hakk n  kullanmas na ili kin i letme yönetiminin beklenti ve
amaçlar n n, yükümlülü ün uzun vadeli olarak s n fland r lmas n  etkilemeyece ine yer verilmesi.

c. letmenin borçlanma ko ullar n n söz konusu s n fland rmay  nas l etkileyece inin
aç klanmas .

d. letmenin kendi özkaynak araçlar yla ödeyebilece i yükümlülüklerin s n fland r lmas na
ili kin hükümlerin aç klanmas .

irket’in bu de i iklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonras nda ba layan raporlama dönemlerinden 
itibaren geriye dönük olarak uygulamas  gerekmektedir. Bununla birlikte, erken uygulamas na izin 
verilmektedir.Son olarak,UMSK taraf ndan 15 Temmuz 2020 tarihinde yay mlanan  de i iklikle UMS 
1 de i ikli inin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmi  olup, söz 
konusu de i iklik KGK taraf ndan da 15 Ocak 2021 tarihinde yay mlanm t r. 

irket, TMS 1 de i ikli inin uygulanmas n n finansal tablolar  üzerindeki muhtemel etkilerini 
de erlendirmektedir. 
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2.3 Muhasebe Politikalar ndaki De i iklikler (devam ) 
COVID-19’la lgili Olarak Kira Ödemelerinde Tan nan mtiyazlar-TFRS 16 Kiralamalar’a 
ili kin de i iklikler 

UMSK taraf ndan May s 2020 tarihinde  “COVID-19’la lgili Olarak Kira Ödemelerinde Tan nan 
mtiyazlar-UFRS 16 Kiralamalar’a ili kin de i iklikler KGK taraf ndan da TFRS 16’da Yap lan 

De i iklikler  olarak 5 Haziran 2020 tarihinde yay mlanm t r. 
Bu de i iklikle birlikte TFRS 16’ya Covid 19’dan kaynaklanan kira imtiyazlar n n kiralamada yap lan 
bir de i iklik olarak dikkate al nmamas na yönelik kirac lar için Covid-19 konusunda muafiyet 
eklenmi tir. 

Öngörülen kolayla t r c  muafiyet, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salg n  sebebiyle tan nan 
imtiyazlar için ve yaln zca a a daki ko ullar n tamam  kar land nda uygulanabilecektir: 

Kira ödemelerinde meydana gelen de i ikli in kiralama bedelinin revize edilmesine neden olmas  ve
revize edilen bedelin, de i iklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde ayn  olmas  veya
bu bedelden daha dü ük olmas ,
Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azal n, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya
öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi
Kiralaman n di er hüküm ve ko ullar nda önemli ölçüde bir de i ikli in olmamas .

Kiraya verenler için herhangi bir kolayla t r c  hükme yer verilmemi tir. Kiraya verenler kira
imtiyazlar n n kiralamada yap lan bir de i iklik olup olmad n  de erlendirmeye devam etmeli ve buna
göre muhasebele tirme yapmal d rlar.

Kirac lar için COVID-19’la lgili Olarak Kira Ödemelerinde Tan nan mtiyazlar - TFRS 16’ya li kin
De i iklikler’in yürürlük tarihi, 1 Haziran 2020 tarihinde veya sonras nda ba layan raporlama dönemleri
olmakla birlikte, erken uygulanmas na izin verilmektedir.

Gösterge Faiz Oran  Reformu – 2. A ama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da
Yap lan De i iklikler)

UMSK taraf ndan, A ustos 2020'de, 2019'da yay mlananlar  tamamlayan ve gösterge faiz oran
reformunun i letmelerin finansal tablolar  üzerindeki etkilerine odaklanan de i iklikler, örne in, bir
finansal varl a ili kin faizi hesaplamak için kullan lan bir faiz oran  ölçütü: alternatif bir k yaslama
oran  ile de i tirilmesi, KGK taraf ndan da 18 Aral k 2020 tarihinde yay mlanm t r; .
2. A ama de i iklikleri, Gösterge Faiz Oran  Reformu - 2. A ama, sözle meye ba l  nakit ak lar ndaki
de i ikliklerin etkileri veya bir faiz oran  ölçütünün de i tirilmesinden kaynaklanan riskten korunma
ili kileri dahil olmak üzere, bir faiz oran  kar la t rmas  reformu s ras nda finansal raporlamay
etkileyebilecek konular  ele almaktad r. alternatif bir k yaslama oran  ile (de i tirme sorunlar ). UMSK,
2019 y l nda projenin 1. A amas nda ilk de i ikliklerini yay mlam  ve ard ndan KGK taraf ndan da bu
de i iklikler yay mlanm t r.
2. A ama de i ikliklerinin amac , irketlere a a daki konularda yard mc  olmakt r:
• gösterge faiz oran  reformu nedeniyle sözle meye ba l  nakit ak lar nda veya riskten korunma
ili kilerinde de i iklik yap ld nda TFRS Standartlar n n uygulanmas ; ve
• finansal tablo kullan c lar na faydal  bilgiler sa lamak.
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2.3 Muhasebe Politikalar ndaki De i iklikler (devam ) 

Gösterge Faiz Oran  Reformu – 2. A ama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da 
Yap lan De i iklikler) 

Projesinin 2. A amas nda UMSK, UFRS 9 Finansal Araçlar, UMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebele tirme ve Ölçme, UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar, UFRS 4 Sigorta Sözle meleri ve 
UFRS 16 Kiralamalar'daki hükümleri a a dakilerle ilgili olarak de i tirmi  ve KGK taraf ndan da bu 
de i iklikler yay mlanm t r.

• finansal varl klar n, finansal yükümlülüklerin ve kira yükümlülüklerinin sözle meye ba l  nakit
ak lar n  belirleme esas ndaki de i iklikler;

Gösterge Faiz Oran  Reformu – 2. A ama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da 
Yap lan De i iklikler) (devam ) 

• riskten korunma muhasebesi; ve
• aç klamalar.

2. A ama de i iklikleri, yaln zca gösterge faiz oran  reformunun finansal araçlar ve riskten korunma
ili kilerinde gerektirdi i de i iklikler için geçerlidir.

irket’in bu de i iklikleri 1 Ocak 2021 tarihinde veya sonras nda ba layan raporlama dönemlerinden
itibaren uygulanacak olmakla birlikte, erken uygulamas na da izin verilmektedir.

TFRS 3'de Kavramsal Çerçeve ’ye Yap lan At flara ili kin de i iklik 

May s 2020'de UMSK, UFRS 3'de Kavramsal Çerçeve ’ye yap lan at flara ili kin de i iklik 
yay mlam t r De i iklikle, UMSK taraf ndan UFRS 3’de, Finansal Raporlamaya li kin Kavramsal 
Çerçeve’nin eski bir sürümüne yap lan referanslar, Mart 2018'de yay mlanan en son sürüme yap lan 
referanslar ile de i tirilmi tir. Ard ndan KGK taraf ndan da bu de i iklikleri yans tmak üzere TFRS 3 
de i ikli i 27 Temm z 2020 tarihinde yay mlanm t r. 

irket’in bu de i iklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonras nda ba layan raporlama dönemlerinden 
itibaren uygulamas  gerekmekle birlikte, erken uygulamas na izin verilmektedir. 

Maddi Duran Varl klar— Kullan m amac na uygun hale getirme (TMS 16’da yap lan de i iklik) 

May s 2020'de UMSK, UMS 16 Maddi Duran Varl klar standard ndade i iklik yapan “Maddi Duran 
Varl klar - Kullan m amac na uygun hale getirme” de i ikli ini yay mlam t r. De i iklikle birlikte, 
art k bir irketin, bir varl  kullan m amac na uygun hale getirme sürecinde, elde edilen ürünlerin 
sat ndan elde edilen gelirlerin maddi duran varl k kaleminin maliyetinden dü ülmesine izin 
verilmemektedir. Bunun yerine, irket bu tür sat  gelirlerini ve sat  gerçekle tirilen ürünlerin sat  
maliyetleri ile birlikte kar veya zarar’da muhasebele tirecektir. Ard ndan KGK taraf ndan da bu 
de i iklikleri yans tmak üzere TMS 16 de i ikli i 27 Temm z 2020 tarihinde yay mlanm t r. 
Söz konusu de i iklik, bu husustaki muhasebele tirme hükümlerini aç kl a kavu turarak effafl  ve 
tutarl l  art rmaktad r - özellikle, yap lan de i iklikle bilikte, art k varl  kullan m amac na uygun hale 
getirirken, üretilen ürünlerin sat ndan elde edilen gelirlerin, maddi duran varl k kaleminin 
maliyetinden dü ülmesine izin vermemektedir. Bunun yerine, bir irket bu tür sat  gelirlerini ve ilgili 
maliyetleri art k kar veya zarara yans tacakt r. 

irket’in bu de i iklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonras nda ba layan raporlama dönemlerinden 
itibaren uygulamas  gerekmekle birlikte, erken uygulamas na izin verilmektedir. 
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2.3 Muhasebe Politikalar ndaki De i iklikler (devam ) 
Ekonomik aç dan dezavantajl  sözle meler - Sözle meyi yerine getirme maliyetleri (TMS 37’de 
yap lan de i iklik) 

UMSK, May s 2020'de, UMS 37 Kar l klar, Ko ullu Borçlar ve Ko ullu Varl klar’da de i iklik yapan 
“Ekonomik aç dan dezavantajl  sözle meler - Sözle meyi yerine getirme maliyetleri” de i ikli ini 
yay mlam t r. UMSK, bir sözle menin ekonomik aç dan dezavantajl  olup olmad n  de erlendirmek 
amac yla, sözle meyi yerine getirme maliyetinin hem katlan lmas  gereken zorunlu ilave maliyetler hem 
de di er do rudan maliyetlerin da t m  ile ilgili maliyetleri içerdi ini aç kl a kavu turmak amac yla 
UMS 37'ye yönelik bu de i ikli i yay mlam t r. Ard ndan KGK taraf ndan da bu de i iklikleri 
yans tmak üzere TMS 37 de i ikli i 27 Temm z 2020 tarihinde yay mlanm t r.

De i iklikler, bir sözle menin yerine getirilip getirilmedi ini de erlendirmek amac yla bir sözle menin 
yerine getirilmesinin maliyetinin belirlenmesinde i letmenin hangi maliyetleri dahil edebilece ini 
belirlemi tir. irket’in bu de i iklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonras nda ba layan raporlama 
dönemlerinden itibaren uygulamas  gerekmekle birlikte, erken uygulamas na izin verilmektedir. 

Y ll k yile tirmeler / 2018-2020 Dönemi 

UFRS’deki iyile tirmeler 

Yürürlükteki standartlar için KGK taraf ndan 27 Temmuz 2020 tarihinde yay mlanan “TFRS’de Y ll k 
yile tirmeler / 2018-2020 Dönemi” a a da sunulmu tur. Bu de i iklikler 1 Ocak 2022 tarihinden 

itibaren geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS’lerdeki bu de i ikliklerin 
uygulanmas n n, irket’in finansal tablolar  üzerinde önemli bir etkisinin olmas  beklenmemektedir. 

TFRS 1- Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar n n lk Uygulamas  

Bu de i iklik, bir ba l  ortakl n ana ortakl ktan daha sonra TFRS ‘leri uygulamaya ba lamas  
durumunda TFRS 1'in uygulamas n  kolayla t rmaktad r; örne in; bir ba l  ortakl k ana ortakl ktan daha 
sonra TFRS’leri uygulamaya ba lamas  durumunda TFRS 1.D16(a) paragraf n daki muafiyetten 
yararlanmak suretiyle tüm yabanc  para i lemler için birikmi  yabanc  para çevrim  farklar n , ana 
ortakl n TFRS Standartlar na geçi  tarihine göre ana ortakl n konsolide finansal tablolar na dahil 
edilen tutarlar üzerinden ölçmeyi seçebilir. Bu de i ikliklikle birlikte, ba l  ortakl klar için bu iste e 
ba l  bu muafiyetin uygulanmas  suretiyle i) gereksiz maliyetleri dü ürmeyi ve ii) benzer e  anl  
muhasebe kay tlar n n tutulmas  ihtiyac n n ortadan kald r lmas n  sa layarak TFRS’leregeçi i 
kolayla t racakt r. 

TFRS 9 Finansal Araçlar 
Bu de i iklik, finansal yükümlülüklerin finansal tablo d  b rak lmas  için '% 10 testinin' 
gerçekle tirilmesi amac yla - al nan ücretlerin bu i lemler için  ödenen ücretler dü ülerek net tutar 
üzerinden belirlenmesinde -, dikkate al nacak ücretlerin yaln zca borçlu ve borç veren s fatlar  ile bunlar 
aras nda veya bunlar ad na kar l kl  olarak ödenen veya al nan ücretleri içerdi ini aç kl a 
kavu turmaktad r.  
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2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam ) 
Yürürlü e girerek uygulanmaya ba lanm  de i iklikler 

1 Ocak 2020 tarihinde ve sonras nda ba layan hesap dönemleri için  yürürlü e girmi  olan de i iklikler 
ise u ekildedir: 
1-) Güncellenen Kavramsal Çerçeve (2018 sürümü) 
2-) TFRS 3 letme Birle melerinde De i iklikler - letme Tan m  
TFRS 3’deki de i ikli in uygulanmas n n, irket’in finansal tablolar  üzerinde önemli bir etkisi 
olmam t r. 
3-) TMS 1 ve TMS 8'deki De i iklikler - Önemli Tan m  
TMS 1 ve TMS 8’deki de i ikli in uygulanmas n n, irket’in finansal tablolar  üzerinde önemli bir 
etkisiolmam t r. 
4-) Gösterge Faiz Oran  Reformu (TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’de Yap lan De i iklikler) 

Bu de i ikli in uygulanmas n n, irket’in finansal tablolar  üzerinde önemli bir etkisi olmam t r. 

2.4. Önemli Muhasebe Politakalar n n Özeti 
2.4.1 Muhasebe Tahminlerindeki De i iklik ve Hatalar 

Muhasebe tahminlerindeki de i iklikler, yaln zca bir döneme ili kin ise, de i ikli in yap ld  cari 
dönemde, ayr ca gelecek dönemlere ili kin ise, gelecek dönemleri kapsayacak ekilde, ileriye yönelik 
olarak uygulan r. Cari dönemde muhasebe tahminlerinde de i iklik yap lmam t r. Tespit edilen önemli 
muhasebe hatalar , geriye dönük olarak uygulan r ve önceki dönem finansal tablolar  yeniden 
düzenlenir. Cari dönemde tespit edilen önemli muhasebe hatas  yoktur. 

2.4.2 Gelir ve Giderlerin Muhasebele mesi  

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

-Faiz gelirleri: Mü terilerden, banka mevduatlar ndan, tahvil ve bonolardan al nan faiz gelirleri “Esas
Faaliyetlerden Di er Gelirler” içinde raporlan r. Söz konusu gelirler tahakkuk esas na göre kar veya
zarar ve di er kapsaml  gelir tablosuna yans t l r.

-Menkul k ymet al m sat m karlar : Menkul k ymet al m sat m karlar /zararlar  al m/sat m i lemlerinin
takas i lem tarihinde kar veya zarar ve di er kapsaml  gelir tablosuna yans t l r.

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

-Komisyon gelirleri: Komisyon gelirleri, finansal hizmetlerden al nan komisyonlardan kaynaklanmakta
ve hizmetin verildi i tarihte muhasebele tirilmektedir.
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2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam ) 
2.4. Önemli Muhasebe Politakalar n n Özeti (devam ) 

2.4.3 Maddi Duran Varl klar 

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

irket, binalar n  de erini TMS 16 “Maddi Duran Varl klar n Muhasebele tirilmesi Standard ” 
çerçevesinde yeniden de erleme modeline göre ölçmektedir. Bu amaçla binalar n gerçe e uygun 
de erleri Sermaye Piyasas  Kurulu taraf ndan yetkilendirilmi  ba ms z bir de erleme kurulu u 
taraf ndan tespit edilmi tir. Yeniden de erleme çal mas  sonucu binalar n defter de erinde olu an de er 
art  özkaynak hesap grubunda “Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lmayacak Birikmi  Di er 
Kapsaml  Gelirler veya Giderler” hesab na yans t lm t r. Binalar n yeniden de erlemesi neticesinde 31 
Aral k 2020 tarihi itibar yla Maddi Duran Varl klar kaleminde vergi öncesi 21,279,923 TL (31 Aral k 
2019: Bulunmamaktad r) tutar nda de er art  bulunmaktad r. 

Sonradan ortaya ç kan giderler 

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

Maddi duran varl klar n tahmini yararl  ömürleri a a daki gibidir: 

Binalar 50 y l 
Demirba lar ve ofis ekipmanlar 4-5 y l
Ta tlar 5 y l
Özel maliyetler 5 y l

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

2.4.4 Maddi Olmayan Duran Varl klar 

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

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

2.4.6  Borçlanma Maliyetleri 

Tüm finansal giderler, tahakkuk esas na göre etkin faiz yöntemi ile kar veya zarar ve di er kapsaml  
gelir tablosuna kaydedilmektedir. 

2.4.7 Finansal Araçlar 

Finansal varl klar n s n fland r lmas   

A a daki ko ullar  sa layan finansal varl klar sonradan itfa edilmi  maliyetleri üzerinden ölçülür: 

finansal varl n, sözle meye ba l  nakit ak lar n n tahsil edilmesini amaçlayan bir i  modeli
kapsam nda elde tutulmas ; ve
finansal varl a ili kin sözle me artlar n n, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara
bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit ak lar na yol açmas .

A a daki ko ullar  sa layan finansal varl klar ise gerçe e uygun de er de i imi di er kapsaml  gelire 
yans t larak ölçülür:  

finansal varl n, sözle meye ba l  nakit ak lar n n tahsil edilmesini ve finansal varl n
sat lmas n  amaçlayan bir i  modeli kapsam nda elde tutulmas ; ve
finansal varl a ili kin sözle me artlar n n, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara
bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit ak lar na yol açmas .

Bir finansal varl k, itfa edilmi  maliyeti üzerinden ya da gerçe e uygun de er de i imi di er kapsaml  
gelire yans t larak ölçülmüyorsa, gerçe e uygun de er de i imi kâr veya zarara yans t larak ölçülür.  

lk defa finansal tablolara almada irket, ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak arac na yap lan 
yat r m n  gerçe e uygun de erindeki sonraki de i ikliklerin di er kapsaml  gelirde sunulmas  
konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir.  

(i) tfa edilmi  maliyet ve etkin faiz yöntemi

tfa edilmi  maliyeti üzerinden gösterilen finansal varl klara ili kin faiz geliri etkin faiz yöntemi 
kullan larak hesaplan r. Etkin faiz yöntemi bir borçlanma arac n n itfa edilmi  maliyetini hesaplama ve 
faiz gelirini ilgili döneme da tma yöntemidir. Bu gelir, a a dakiler d nda, finansal varl n brüt defter 
de erine etkin faiz oran  uygulanarak hesaplan r:  

(a) Sat n al nd nda veya olu turuldu unda kredi-de er dü üklü ü bulunan finansal varl klar. Bu tür
finansal varl klar için i letme, ilk defa finansal tablolara al nmas ndan itibaren, finansal varl n itfa
edilmi  maliyetine krediye göre düzeltilmi  etkin faiz oran n  uygular.

(b) Sat n al nd nda veya olu turuldu unda kredi-de er dü üklü ü bulunan finansal varl k olmayan
ancak sonradan kredi-de er dü üklü üne u ram  finansal varl k haline gelen finansal varl klar. Bu tür
finansal varl klar için i letme, sonraki raporlama dönemlerinde, varl n itfa edilmi  maliyetine etkin
faiz oran n  uygular.

Faiz geliri, sonraki muhasebele tirmede itfa edilmi  maliyetleri ve gerçe e uygun de er de i imi di er 
kapsaml  gelire yans t lm  borçlanma araçlar  için etkin faiz yöntemi kullan larak muhasebele tirilir. 
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(ii) Gerçe e uygun de er de i imi di er kapsaml  gelire yans t lan finansal varl klar

irket taraf ndan elde tutulan özel sektör ve devlet tahvillerinin gerçe e uygun de er de i imi di er 
kapsaml  gelire yans t l r. Özel sektör ve devlet tahvilleri ilk olarak gerçe e uygun de erine i lem 
maliyetleri eklenerek ölçülür. Daha sonra bu özel sektör ve devlet tahvillerinde kur fark  kazanç ve 
kay plar ndan kaynaklanan de i imler, de er dü üklü ü kazanç veya kay plar  ve etkin faiz yöntemi 
((i)’e bak n z) kullan larak hesaplanan faiz gelirleri, kar veya zararda muhasebele tirilir. Kar veya 
zararda muhasebele tirilen tutarlar, bu özel sektör tahvilleri itfa edilmi  maliyet üzerinden ölçülürse kar 
veya zararda muhasebele tirilecek olan tutarlarla ayn d r. Bu özel sektör tahvillerinin defter de erindeki 
di er tüm de i iklikler di er kapsaml  gelirde muhasebele tirilir ve yeniden de erleme fonu alt nda 
sunulur. Bu özel sektör tahvilleri finansal tablo d  b rak ld nda önceden di er kapsaml  gelirde 
muhasebele tirilmi  olan toplam tutar kar veya zarara yeniden s n fland r l r.  

iii) Gerçe e uygun de er de i imi di er kapsaml  gelire yans t lan özkaynak araçlar

lk defa finansal tablolara almada irket, ticari amaçla elde tutulmayan her bir özkaynak arac na yap lan 
yat r m n  gerçe e uygun de erindeki sonraki de i ikliklerin di er kapsaml  gelirde sunulmas  
konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir.  

Bir finansal varl k a a daki durumlarda ticari amaçla elde tutuldu u varsay l r:  

yak n bir tarihte sat lma amac yla edinilmi se; veya
ilk defa finansal tablolara al nma s ras nda irket’in birlikte yönetti i belirli finansal araçlardan
olu an portföyün bir parças ysa ve son zamanlarda irket’in k sa dönemde kar etme konusunda
e ilimi bulundu u yönünde kan t bulunmaktaysa; veya
türev araçsa (finansal teminat sözle mesi veya tan mlanm  ve etkin korunma arac  olan türev araçlar
hariç).

Gerçe e uygun de er de i imi di er kapsaml  gelire yans t lan özkaynak araçlar na yap lan yat r mlar 
ba lang çta gerçe e uygun de eri üzerine i lem maliyetleri eklenerek ölçülür. Daha sonra, gerçe e 
uygun de erdeki de i ikliklerden kaynaklanan kazanç ve kay plar di er kapsaml  gelirde 
muhasebele tirilip yeniden de erleme fonunda birikirler. Özkaynak yat r mlar n n elden ç kar lmas  
durumunda, birikmi  olan toplam kazanç veya kay p birikmi  karlara aktar l r  

Özkaynak araçlar ndan elde edilen temettüler, yat r m maliyetinin bir k sm n n geri kazan lmas  
niteli inde olmad  sürece TFRS 9 uyar nca kar veya zararda muhasebele tirilir.  
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iv) Gerçe e uygun de er de i imi kar veya zarara yans t lan finansal varl klar

tfa edilmi  maliyetleri üzerinden veya gerçe e uygun de er de i imi di er kapsaml  gelire yans t larak 
ölçülme kriterini kar lamayan finansal varl klar ((i) – (iii)’e bak n z) gerçe e uygun de er de i imi kar 
veya zarara yans t larak ölçülürler.  

Gerçe e uygun de er de i imi kar veya zarara yans t lan finansal varl klar her dönem sonunda gerçe e 
uygun de erlerinden ölçülür ve tüm gerçe e uygun de er de i imleri, ilgili finansal varl klar finansal 
riskten korunma i lemlerinin  bir parças  olmad klar  sürece, kar veya zararda muhasebele tirilir.  

Kur fark  kazanç ve kay plar   

Finansal varl klar n yabanc  para cinsinden gösterilen defter de eri, ilgili yabanc  para birimiyle 
belirlenir ve her raporlama döneminin sonunda geçerli kurdan çevrilir. Özellikle,  

itfa edilmi  maliyetinden gösterilen ve tan mlanm  bir riskten korunma i leminin bir parças
olmayan finansal varl klar için kur farklar  kar veya zararda muhasebele tirilir;
gerçe e uygun de er de i imi di er kapsaml  gelire yans t larak ölçülen ve tan mlanm  bir riskten
korunma i leminin bir parças  olmayan borçlanma araçlar n n itfa edilmi  maliyetleri üzerinden
hesaplanan kur farklar , dönem kar veya zarar nda muhasebele tirilir. Olu an di er tüm kur farklar ,
di er kapsaml  gelirde muhasebele tirilir;
gerçe e uygun de eri kar veya zarara yans t larak ölçülen ve tan mlanm  bir riskten korunma
i leminin parças  olmayan finansal varl klara ili kin kur farklar  dönem kar veya zararda
muhasebele tirilir; ve
gerçe e uygun de eri di er kapsaml  gelire yans t larak ölçülen özkaynak araçlar na ili kin kur
farklar  di er kapsaml  gelirde muhasebele tirilir.

Finansal varl klarda de er dü üklü ü  

irket, itfa edilmi  maliyetleri üzerinden gösterilen veya gerçe e uygun de er de i imi di er kapsaml  
gelire yans t larak ölçülen borçlanma araçlar , kira alacaklar , ticari alacaklar, mü terilerle yap lan 
sözle melerden do an varl klar ve ayr ca finansal teminat sözle melerine yap lan yat r mlar na dair 
beklenen kredi zararlar  için finansal tablolar nda de er dü üklü ü kar l  ay r r. Beklenen kredi zarar  
tutar  her raporlama döneminde ilgili finansal varl n ilk kez finansal tablolara al nmas ndan bu yana 
kredi riskinde olu an de i iklikleri yans tacak ekilde güncellenir.  

Beklenen kredi zararlar n n ölçümü ve muhasebele tirilmesi 

Beklenen kredi zararlar n n ölçümü, temerrüt ihtimali, temerrüt halinde kay p (örne in temerrüt varsa 
kayb n büyüklü ü) ve temerrüt halinde riske esas tutar n bir fonksiyonudur. Temerrüt olas l  ve 
temerrüt halinde kayb n de erlendirilmesi, ileriye dönük bilgilerle düzeltilmi  geçmi e ait verilere 
dayan r. Finansal varl klar n temerrüt halinde riske esas tutar , ilgili varl klar n raporlama tarihindeki 
brüt defter de eri üzerinden yans t l r.  
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Finansal varl klar n finansal tablo d  b rak lmas   

irket yaln zca finansal varl ktan kaynaklanan nakit ak lar na ili kin sözle meden do an haklar n süresi 
doldu unda veya finansal varl  ve finansal varl n sahipli inden kaynaklanan her türlü risk ve 
getirileri önemli ölçüde ba ka bir i letmeye devretti inde o finansal varl  finansal tablo d  b rak r.  

tfa edilmi  maliyeti üzerinden ölçülen bir finansal varl k finansal tablo d  b rak l rken varl n defter 
de eri ve tahsil edilen ve edilecek bedel aras ndaki fark kar veya zararda muhasebele tirilir. Ayr ca, 
gerçe e uygun de er de i imi di er kapsaml  gelire yans t lan bir borçlanma arac n n finansal tablo d  
b rak lmas nda, daha önce ilgili araca ili kin yeniden de erleme fonunda biriken toplam kazanç veya 
kay p, kar veya zararda yeniden s n fland r l r. irket’in ilk muhasebele tirmede gerçe e uygun de er 
de i imi di er kapsaml  gelire yans tarak ölçmeyi tercih etti i bir özkaynak arac n n finansal tablo d  
b rak lmas  durumundaysa, yeniden de erleme fonunda biriken toplam kazanç veya kay p kar veya 
zararda muhasebele tirilmez, do rudan birikmi  karlara transfer edilir. 

Finansal yükümlülükler 

letme, finansal yükümlülü ü ilk defa finansal tablolara al rken gerçe e uygun de erinden ölçer. 
Gerçe e uygun de er de i imleri kâr veya zarara yans t lanlar d ndaki yükümlülüklerin ilk 
ölçümünde, bunlar n edinimiyle veya ihrac yla do rudan ili kilendirilebilen i lem maliyetleri de gerçe e 
uygun de ere ilave edilir.  

letme, a a dakiler d nda kalan tüm finansal yükümlülüklerini sonraki muhasebele tirmede itfa 
edilmi  maliyetinden ölçülen olarak s n fland r r:  

(a) Gerçe e uygun de er de i imi kâr veya zarara yans t lan finansal yükümlülükler: Bu yükümlülükler,
türev ürünler de dâhil olmak üzere, sonraki muhasebele tirmede gerçe e uygun de erinden ölçülür.

(b) Finansal varl n devredilmesi i leminin finansal tablo d  b rakma artlar n  ta mamas  veya
devam eden ili ki yakla m n n uygulanmas  durumunda ortaya ç kan finansal yükümlülükler: irket,
bir varl  devam eden ili kisi ölçüsünde finansal tabloda göstermeye devam etti i durumda, finansal
tabloya buna ba l  bir yükümlülük de yans t r. Devredilen varl k ve buna ba l  yükümlülük, i letmenin
elinde tutmaya devam etti i hak ve mükellefiyetleri yans tacak ekilde ölçülür. Devredilen varl a ba l
yükümlülük, devredilen varl n net defter de eri ile ayn  usulde ölçülür.

(c) TFRS 3’ün uyguland  bir i letme birle mesinde edinen i letme taraf ndan finansal tablolara al nan
arta ba l  bedel: lk defa finansal tablolara al nmas ndan sonra, bu tür bir arta ba l  bedeldeki gerçe e

uygun de er de i imleri kâr veya zarara yans t larak ölçülür.

letme, herhangi bir finansal yükümlülü ü yeniden s n fland rmaz.  

irket finansal yükümlülükleri yaln zca irket’in yükümlülükleri ortadan kalkt nda, iptal edildi inde 
veya zaman a m na u rad nda finansal tablo d  b rak r. Finansal tablo d  b rak lan finansal 
yükümlülü ün defter de eri ve devredilen nakit d  varl klar veya üstlenilen yükümlülükler dahil olmak 
üzere ödenen veya ödenecek tutar aras ndaki fark, kar veya zararda muhasebele tirilir. 
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Finansal varl klar – Sonraki ölçümden kaynaklanan kazanç veya kay plar 

A a daki muhasebe politikalar  finansal varl klar n sonraki ölçümlerinde geçerlidir. 

1 GUD fark  kar/zarara 
yans t larak ölçülen 

finansal varl klar

Bu varl klar sonraki ölçümlerinde gerçe e uygun de erleri üzerinden 
ölçülür. Herhangi bir faiz veya temettü geliri dahil olmak üzere, 
bunlarla ilgili net kazançlar ve kay plar kar veya zararda 
muhasebele tirilir. 

2 tfa edilmi  maliyeti 
üzerinden ölçülen finansal 

varl klar

Bu varl klar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullan larak itfa 
edilmi  maliyetinden ölçülür. 
tfa edilmi  maliyetleri varsa de er dü üklü ü zararlar  tutar  kadar 

azalt l r.  
Faiz gelirleri, yabanc  para kazanç ve kay plar  ve de er dü üklükleri 
kar veya zararda muhasebele tirilir. Bunlar n finansal durum tablosu 
d  b rak lmas ndan kaynaklanan kazanç veya kay plar kar veya 
zararda muhasebele tirilir. 

3 GUD fark  di er kapsaml  
gelire yans t larak ölçülen 

borçlanma araçlar

Bu varl klar sonraki dönemlerde gerçe e uygun de eri üzerinden 
ölçülür. Etkin faiz yöntemi kullan larak hesaplanan faiz geliri, yabanc  
para kazanç ve kay plar  ve de er dü üklükleri kar veya zararda 
muhasebele tirilir. 
Di er kazanç ve kay plar ise di er kapsaml  gelirde muhasebele tirilir. 
Finansal varl klar finansal durum tablosu d  b rak ld nda daha 
önceden di er kapsaml  gelire yans t lan toplam kazanç veya kay plar 
kâr veya zararda yeniden s n fland r l r. 

4 GUD fark  di er kapsaml  
gelire yans t lan özkaynak 

araçlar

Bu varl klar sonraki dönemlerde gerçe e uygun de eri üzerinden 
ölçülür. Temettüler, aç kça yat r m n maliyetinin bir k sm n n geri 
kazan lmas  niteli inde olmad kça kar veya zararda muhasebele tirilir. 
Di er net kazanç ve kay plar di er kapsaml  gelirde muhasebele tirilir 
ve kar veya zararda yeniden s n fland r lmazlar. 

2.4.8 Kur De i iminin Etkileri 

Yabanc  para cinsinden yap lan i lemler, i lem tarihindeki yabanc  para kuru ile TL’ye çevrilmektedir. 
Yabanc  para parasal varl klar ve borçlar, raporlama tarihinde geçerli kur üzerinden dönem sonunda 
TL’ye çevrilmektedirler. Bu tip i lemlerden kaynaklanan kur farklar , kar veya zarar ve di er kapsaml  
gelir tablosuna yans t lmaktad r. 
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2.4.8 Kur De i iminin Etkileri (devam ) 

Kur Bilgileri 

irket taraf ndan kullan lan 31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihli kur bilgileri a a daki gibidir: 

     31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Amerikan Dolar 7.3405 5.9402
Avro 9,0079 6.6506

2.4.9 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

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

irket, söz konusu hususlar  ilgili dipnotlar nda aç klamaktad r. 

2.4.10 Kar l klar, arta Ba l  Yükümlülükler ve arta Ba l  Varl klar 

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

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

2.4.11 Kiralama lemleri 

“TFRS 16 Kiralamalar” Standard , 1 Ocak 2019 tarihi itibar yla uygulanmak üzere 16 Nisan 2018 tarihli 
ve 29826 say l  Resmi Gazete’de yay mlanm t r.  

Kiralama sözle melerinin süresi azami 5 y ld r. Kiralama yoluyla edinilen maddi duran varl klar 
irket’in aktifinde varl k, pasifinde ise kiralama i lemlerinden borçlar olarak kaydedilmektedir.  

Bilançoda varl k ve borç olarak yer alan tutarlar n tespitinde, varl klar n gerçe e uygun de erleri ile kira 
ödemelerinin bugünkü de erlerinden küçük olan  esas al narak, kiralamadan do an finansman 
maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oran  olu turacak ekilde dönemlere yay lmaktad r. 

Kiralama yoluyla edinilen varl klar n de erinde meydana gelmi  dü ü  ve varl klardan gelecekte 
beklenen yarar, varl n defter de erinden dü ükse, kiralanan varl klar net gerçekle ebilir de eri ile 
de erlenmektedir. Kiralama yoluyla al nan varl klara, maddi duran varl klar için uygulanan esaslara 
göre amortisman hesaplanmaktad r. 

Kira yükümlülü ü TFRS 16 uyar nca kiralaman n fiilen ba lad  tarihte ödenmemi  olan kira 
ödemelerinin bugünkü de eri üzerinden ölçülmektedir. Kira ödemeleri, alternatif borçlanma faiz oran  
kullan larak iskonto edilmektedir. 
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2.4.11 Kiralama lemleri (devam ) 

Kiralaman n fiilen ba lad  tarihten sonra, kira yükümlülü ünün defter de eri; kira yükümlülü ündeki 
faizi yans tacak ekilde artt r larak, yap lan kira ödemelerini yans tacak ekilde azalt larak, tüm yeniden 

de erlendirmeleri ve kiralamada yap lan de i iklikleri yans tacak ekilde ya da revize edilmi  özü 
itibar yla sabit kira ödemelerini yans tacak ekilde yeniden ölçülmektedir.  

Kiralama süresindeki her bir döneme ait kira yükümlülü üne ili kin faiz, kira yükümlülü ünün kalan 
bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oran  uygulanarak bulunan tutard r.  

Kiralaman n fiilen ba lad  tarihten sonra, kira yükümlülü ü, kira ödemelerindeki de i iklikleri 
yans tacak ekilde yeniden ölçülmektedir. Kira yükümlülü ünün yeniden ölçülmü  tutar , kullan m 
hakk  varl nda düzeltme olarak finansal tablolara yans t lmaktad r.  

lk kiralama süresinde veya sat n alma seçene inin kullan lmas yla ilgili bir de i iklik olmas  
durumunda faiz oran ndaki de i iklikleri yans tan revize edilmi  bir iskonto oran  kullan lmaktad r. 
Ancak, gelecekteki kira ödemelerinin belirlenmesinde kullan lan bir endeksteki de i iklikten 
kaynaklanan kiralama yükümlülüklerinde veya kal nt  de er taahhüdü kapsam nda ödenmesi beklenen 
tutarlarda de i iklik olmas  durumunda de i tirilmemi  iskonto oran  kullan l r.  

Ayr  bir kiralama olarak muhasebele tirilmeyen bir de i ikli e ili kin olarak, de i ikli in uygulanma 
tarihinde revize edilmi  kira ödemelerini revize edilmi  bir iskonto oran yla indirgeyerek kira 
yükümlülü ü yeniden ölçülmektedir. Revize edilmi  iskonto oran  de i ikli in uygulanma tarihindeki 
alternatif borçlanma faiz oran  olarak belirlenmektedir. Kiralaman n kapsam n  daraltan de i iklikler 
için, kullan m hakk  varl n n defter de eri kiralaman n k smen veya tamamen sonland r lmas n  
yans tacak ekilde azalt lmaktad r. Kiralaman n k smen veya tamamen sonland r lmas yla ilgili kazanç 
veya kay plar kâr veya zararda muhasebele tirilmektedir. Di er tüm de i iklikler için kullan m hakk  
varl  üzerinde düzeltme yap lmaktad r. 

irket, içsel de erlendirmeler sonucunda kiralama yoluyla edinilen makine kiralamalar , BT ekipman  
ve di er kiralama i lemleri tutarlar n  önemlilik seviyesi alt nda kalmas  nedeniyle TFRS 16 kapsam  
d nda de erlendirerek ilgili kira ödemelerini faaliyet giderleri alt nda muhasebele tirmektedir. 

Kirac  olarak irket; 

“TFRS 16 Kiralamalar” Standard , kirac lar aç s ndan finansal kiralama – faaliyet kiralamas  ayr m n  
kald rmakta ve tüm kiralama i lemleri için tek bir muhasebele tirme modeli getirmektedir. Standarda 
göre kirac , kiralaman n fiilen ba lad  tarihte finansal tablolar na bir “kullan m hakk  veren varl k” ve 
bir “kira yükümlülü ü” yans t r. Kullan m hakk  veren varl n ba lang ç maliyeti, kira yükümlülü ü ile 
kirac  taraf ndan yüklenilen ba lang çtaki do rudan maliyetlerin toplam ndan al nan kiralama 
te viklerinin dü ülmesi suretiyle ölçülür. Kira ba lang c ndan sonraki ölçümlerde ise maliyet yöntemi 
kullan l r. Bu yöntemde, kullan m hakk  veren varl k maliyet bedelinden birikmi  amortisman ve 
birikmi  de er dü üklü ü kar l klar  dü ülerek ölçülür. Kira yükümlülü ü ba lang çta, kiralama süresi 
boyunca yap lacak kira ödemelerinin bugünkü de eri üzerinden ölçülür. Sonraki ölçümlerde 
yükümlülü ün defter de eri, kira yükümlülü ündeki faizi yans tacak ekilde art r l r, yap lan kira 
ödemelerini yans tacak ekilde azalt l r. TFRS 16, 12 ay ve daha k sa süreli kiralamalar ile de eri dü ük 
varl klarla ilgili kiralamalara istisna getirmi tir. 
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2.4.11 Kiralama lemleri 

Finansal kiralama i lemlerinde kirac  durumunda olan irket, 12 aydan daha uzun tüm kiralama 
i lemlerini, finansal durum tablosunda varl k ve yükümlülük olarak muhasebele tirmektedir. 
Kiralamaya konu varl a ili kin amortisman gideri ile kira ödemelerindeki faiz gideri kar/zarar 
tablosunda raporlanmaktad r. Kira yükümlülü ü ba lang çta, kiralama süresi boyunca yap lacak kira 
ödemelerinin bugünkü de eri üzerinden Banka TL alternatif kaynak maliyeti oran  kullan larak 
ölçülmü tür. 

Kiraya veren olarak irket 

“TFRS 16 Kiralamalar” Standard na göre kiraya verenler aç s ndan finansal kiralama – faaliyet 
kiralamas  ayr m  devam etmektedir. Kiraya veren, kiralama sözle mesine konu olan varl n 
mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan önemli risk ve faydalar  kirac ya devrediyorsa, bu sözle meyi 
finansal kiralama olarak s n fland racakt r. Di er kiralamalar ise faaliyet kiralamas  olarak 
s n fland r lacakt r. irket’in finansal kiralama i lemleri d nda kalan ve Bankac l k i lemlerinde 
kullan lmayan varl klar n n kiraya verilmesinden do an alacaklar  kiralama i leminden alacaklar 
hesab nda izlenmekte ve tahakkuk esas na göre muhasebele tirilmektedir.  

Bilanço tarihi itibar yla irket’in faaliyet kiralamas  bulunmamaktad r. 

2.4.12 li kili Taraflar 

Hissedarl k, sözle meye dayal  haklar, aile ili kisi veya benzeri yollarla kar  taraf  do rudan ya da 
dolayl  bir ekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kurulu lar, ili kili kurulu  olarak 
tan mlan rlar. li kili kurulu lara ayn  zamanda sermayedarlar ve irket yönetimi de dahildir. li kili 
kurulu  i lemleri, kaynaklar n ve yükümlülüklerin ili kili kurulu lar aras nda bedelli veya bedelsiz 
olarak transfer edilmesini içermektedir. 
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Dönemin vergi kar l , cari dönem kurumlar vergisi ve ertelenen verginin de i im fark n  içermektedir. 
Cari dönem vergi yükümlülü ü, dönem kar n n vergiye tabi olan k sm  üzerinden ve raporlama tarihinde 
geçerli olan vergi oranlar  ile hesaplanan vergi yükümlülü ünü ve geçmi  y llardaki vergi yükümlülü ü 
ile ilgili düzeltme kay tlar n  içermektedir.  

Ertelenen vergi yükümlülü ü veya alaca , varl klar n ve borçlar n finansal tablolarda gösterilen 
de erleri ile yasal vergi matrah  hesab nda dikkate al nan tutarlar  aras ndaki geçici farkl l klar n bilanço 
yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmas yla belirlenmektedir.  
Ertelenen vergi yükümlülü ü veya alaca , söz konusu geçici farkl l klar n ortadan kalkaca  ilerideki 
dönemlerde ödenecek vergi tutarlar nda yapacaklar  tahmin edilen art  ve azal  oranlar nda ili ikteki 
finansal tablolara yans t lmaktad r. Ertelenen vergi alaca , gelecek dönemlerde vergi avantaj n n 
sa lanmas  olas  durumlarda kaydedilir. Bu alacaktan art k yararlan lamayaca  anla ld  oranda ilgili 
aktiften silinir. Ertelenen verginin hesaplanmas nda, söz konusu geçici farkl l klar n ortadan kalkaca  
ilerideki dönemlerde geçerli olaca  tahmin edilen vergi oranlar  kullan lmaktad r.  
Hesaplanan ertelenmi  vergi alacaklar  ile ertelenmi  vergi yükümlülükleri finansal tablolarda 
netle tirilerek gösterilmektedir. 

2.4.14 Çal anlara Sa lanan Faydalar 

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

K dem Tazminat  
li ikteki finansal tablolarda irket söz konusu yükümlülük için istatistiki bir metot kullanarak bir 

yükümlülük tahmini olu turmu tur ve kay tlar na yans tm t r. 

Emeklilik Plan  

irket’in personele sa lad  herhangi bir emeklilik sonras  fayda ve emeklilik plan  bulunmamaktad r. 

2.4.15 Vadeli lem ve Opsiyon Piyasas  (V OP) lemleri 

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

2.4.16 Nakit Ak m Tablosu 

irket net varl klar ndaki de i imleri, finansal yap s n  ve nakit ak mlar n n tutar ve zamanlamas n  
de i en artlara göre yönlendirme yetene i hakk nda finansal tablo kullan c lar na bilgi vermek üzere, 
di er finansal tablolar n n ayr lmaz bir parças  olarak, nakit ak m tablolar n  düzenlemektedir. Nakit 
ak m tablosunda, döneme ili kin nakit ak mlar  i letme, yat r m ve finansman faaliyetlerine dayal  bir 
biçimde s n fland r larak raporlan r. letme faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak mlar , irket’in faaliyet 
alan na giren konulardan kaynaklanan nakit ak mlar  gösterir. Yat r m faaliyetleriyle ilgili nakit 
ak mlar , irket’in yat r m faaliyetlerinde (sabit yat r mlar ve finansal yat r mlar) kulland  ve elde 
etti i yat r m faaliyetlerinden nakit ak mlar n  gösterir. Finansman faaliyetlerine ili kin nakit ak mlar , 

irket’in finansman faaliyetlerinde kulland  kaynaklar  ve bu kaynaklar n geri ödemelerini gösterir. 

85



eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi  
31 Aral k 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar  Tamamlay c  Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras  (“TL”)) 

2 Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam ) 
2.4. Önemli Muhasebe Politakalar n n Özeti (devam ) 

2.4.17 Bölümlere Göre Raporlama 

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

2.4.18 Pay Ba na Kazanç  

Hisse ba na kazanç miktar , net dönem kar n n irket hisselerinin dönem içindeki a rl kl  ortalama 
hisse adedine bölünmesiyle hesaplan r. A rl kl  ortalama hisse adedi, dönem ba ndaki adi hisse senedi 
say s  ve dönem içinde geri al nan veya ihraç edilen hisse senedi say s n n bir zaman-a rl  faktörü ile 
çarp larak toplanmas  sonucu bulunan hisse senedi say s d r. Zaman-a rl  faktörü belli say da hisse 
senedinin ç kar lm  bulundu u gün say s n n toplam dönemin gün say s na oran d r. TMS 33 “Hisse 
Ba na Kazanca li kin Türkiye Muhasebe Standard ”na göre hisse senetleri borsada i lem görmeyen 
i letmeler hisse ba na kazanç aç klamak zorunda de ildirler. irket’in hisseleri borsada i lem 
görmedi inden dolay  ili ikteki finansal tablolarda hisse ba na kazanç hesaplanmam t r. 

2.4.19 Covid - 19 salg n  etkileri  

Dünyada ve Türkiye'de yay lan ve Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan 11 Mart 2020'de pandemi olarak ilan 
edilen Covid-19 salg n  ve salg na kar  al nan önlemler, salg na maruz kal nan tüm ülkelerde 
operasyonlarda aksakl klara yol açmakta ve hem küresel olarak hem de ülkemizde ekonomik ko ullar  
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu salg n n ekonomik etkilerinin, irket’in üst yönetimi tarafindan 
yap lan de erlendirmeye istinaden raporlama tarihi itibar yla önemli derecede olumsuz bir etkisi 
olmad  de erlendirilmi tir. 

2.5. Önemli Muhasebe De erlendirme, Tahmin ve Varsay mlar  
Finansal tablolar n TMS’ye uygun olarak haz rlanmas , yönetimin, politikalar n uygulanmas  ve 
raporlanan varl k, yükümlülük, gelir ve gider tutarlar n  etkileyen kararlar, tahminler ve varsay mlar 
yapmas n  gerektirmektedir. Gerçekle en sonuçlar bu tahminlerden farkl l k gösterebilir. Tahminler ve 
tahminlerin temelini te kil eden varsay mlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe 
tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yap ld  dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen 
müteakip dönemlerde kay tlara al n r. Finansal tablolarda kay tlara al nan tutarlar üzerinde önemli etkisi 
olan tahminlere ili kin bilgiler a a da belirtilen dipnotlarda aç klanm t r:  

Not 10 Maddi duran varl klar n faydal  ömürleri  
Not 12 Kar l klar, ko ullu varl k ve yükümlülükler  
Not 13 Çal anlara sa lanan faydalara ili kin kar l klar  
Not 16 Vergi Varl k ve Yükümlülükleri 

Di er hususlara ili kin aç klamalar  

31 Aral k 2019 tarihi itibar yla yay mlanan “Kar veya Zarar ve Di er Kapsaml  Gelir Tablosu” nda 
“Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler” alt nda s n flanan 7,265,053 TL tutar ndaki D BS/ÖST itfa faiz 
gelirleri, 12,004,835 TL tutar ndaki finansal varl k de erlemeleri ve 784,997 TL tutar ndaki di er faiz 
gelirleri cari dönem finansal tablolar  ile uyum aç s ndan yeninden düzenlenen 31 Aral k 2019 tarihli 
“Kar veya Zarar ve Di er Kapsaml  Gelir Tablosu” nda “Finansman Gelirleri” alt nda s n flanm t r. 
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3 Nakit ve Nakit Benzerleri 
31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla nakit ve nakit benzerleri a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Bankalar 49,299,901 26,172,788
-Vadesiz mevduat 49,149,901 26,172,788 
-Vadeli mevduat 150,000 -
-Ters repo 12,000,000 
Kasa 108,756 74,860
Finansal durum tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 61,408,657 26,247,648 
Mü teri varl klar  (*) (23,493,416) (8,808,411)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki faiz gelir reeskontlar - - 
Nakit ak m tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 37,915,241 17,439,237 
(*) Mü teri varl klar , mü terilerin 31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla henüz yat r ma yönlendirilmemi , irket’in 

kendi mevduat hesaplar nda de erlendirilen ancak kendi tasarrufunda olmayan nakit varl klardan olu maktad r. Bu nedenle 
nakit ak mlar  tablosu haz rlan rken dikkate al nmamaktad r.  

4 Finansal Yat r mlar 
31Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla finansal yat r mlar a a daki gibidir: 

K sa vadeli finansal yat r mlar 31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Gerçe e uygun de er fark  kar veya zar tablosuna yans t lan 
finansal varl klar  153,857,380 111,579,289 
Gerçe e uygun de er fark  di er kapsaml  gelire yans t lan 
finansal varl klar (*) 12,445,650 11,801,453
Toplam 166,303,030 123,380,742
(*)  31 Aral k 2020 tarihi itibar yla, nominal de eri 12,500,000 TL (31 Aral k 2019:10,500,000 TL) ve kay tl  de eri 12,445,650 

TL (31 Aral k 2019: 10,435,665 TL) tutar ndaki gerçe e uygun de er fark  di er kapsaml  gelire yans t lan finansal varl k 
olarak s n flanan devlet tahvili, irket’in tahvil ve bono piyasalar  ile vadeli i lem ve opsiyon piyasalar ndaki i lemleri 
nedeniyle SPK, BIST ve Vadeli lem ve Opsiyon Piyasas  (“V OP”) nezdinde teminat olarak bulundurulmaktad r. 

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, gerçe e uygun de er fark  kar veya zarar tablosuna 
yans t lan finansal varl klar n detay  a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Nominal 

de eri 
Kay tl  
de eri 

Faiz 
aral  

Nominal 
de eri 

Kay tl  
de eri 

Faiz 
aral  

Kamu – Özel kesimi 
tahvil senet ve bonolar  123,651,678 116,669,965 %11-%19 86,543,796 86,674,277 %6-%8 
Hisse senedi 8,884,972 37,187,415 - 5,326,726 24,905,012 - 
Toplam 153,857,380 111,579,289

31 Aral k 2020 tarihi itibar yla repo i lemlerine konu olan menkul k ymetlerin nominal de eri 
120,348,613 TL’dir (31 Aral k 2019: 73,294,499 TL). 
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4 Finansal Yat r mlar (devam ) 
31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, k sa vadeli finansal yat r mlar n detay  a a daki 
gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
K sa vadeli finansal yat r mlar 

Hisse senedi yat r mlar  Kay tl  de eri 
Sahiplik 

oran  (%) Kay tl  de eri 
Sahiplik 

oran  (%) 
eker Faktoring Hizmetleri A. . 16 - 16 -
eker Mortgage Finansman A. . 1 - 1 -
ekerbank Int.Banking Unit Ltd. 250 - 250 - 

BIST (*) 1,365,521 0.04 1,365,521 0.04
Toplam 1,365,788 1,365,788

(*) 1,365,521 TL tutar ndaki BIST hisseleri Borsa stanbul A. .’nin 4 Temmuz 2013 tarihli toplant s nda al nan karara istinaden 
borsa üyelerine verilen bedelsiz hisselerdir. 30 Nisan 2020 tarihinde Takasbank Borsa Para Piyas  i lem teminat  olarak 
verilmi tir. 

31 Aral k  2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, k sa vadeli gerçe e uygun de er fark  di er 
kapsaml  gelire yans t lan finansal varl klar teminat olarak verilmi  olup a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 
Devlet ç Borçlanma 
Senetleri 

Kay tl  de eri 
(TL) 

Nominal de eri 
(TL) 

Verildi i 
kurum 

Kar l nda  
sa lanan hizmet 

6,528,872 6,500,000 BIST Pay Piy.i lem 
  990,360  1,000,000 V OP Garanti fonu teminat  
1,450,550 1,450,000 BIST BPP i lem teminat  
3,497,868 3,550,000 BIST TEFAS i lem 

Toplam 12,445,650 12,500,000 

31 Aral k 2019 
Devlet ç Borçlanma 
Senetleri 

Kay tl  de eri 
(TL) 

Nominal de eri 
(TL) 

Verildi i 
kurum 

Kar l nda  
sa lanan hizmet 

3,456,517 3,500,000 BIST Pay Piy.i lem 
1,922,740 2,000,000 V OP Garanti fonu teminat  
1,419,968 1,450,000 BIST BPP i lem teminat  
3,636,440 3,550,000 BIST TEFAS i lem 

Toplam 10,435,665 10,500,000 

5 Borçlanmalar 
31Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla irket’in uzun ve k sa vadeli finansal borçlar n n 
detay  a a daki gibidir: 

  31Aral k 2020   31 Aral k 2019 
K sa vadeli borçlanmalar 
Borsa Para Piyasas  i lemleri (*) 63,000,000 68,620,000
SKY finansman bonosu (**) 96,570,836 36,859,529
Toplam  159,570,836 105,479,529 

 

(*) Borsa para piyasas ndan %17.65 - %17,75 oran ile kullan lan  Ocak 2021 vadeli 63,000,000 TL tutarl  kredi, irket’in k sa 
vadeli nakit talebini kar lamak için kullan lm t r (31 Aral k 2019: Borsa para piyasas ndan %10.80 - %12.25 oran ile 
kullan lan  Ocak 2021 vadeli 63,000,000 TL tutarl  kredi, irket’in k sa vadeli nakit talebini kar lamak için kullan lm t r). 

(**)  irket’in k sa vadeli nakit talebini kar lamak için ihraç etmi  oldu u finansman bonosu vade aral  3 aya kadard r.  
Nominal tutar  74,425,000 TL, faiz oran  ise %15,65-%20,75 aral ndad r (31 Aral k 2019: 37,454,400 TL, faiz oran  
%11,60). 
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6 Ticari Alacak ve Borçlar 
31Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla irket’in ticari alacaklar  a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Kredili mü terilerden alacaklar 118,116,107 58,703,592
Mü terilerden alacaklar (**) 58,506,259 27,576,637
Takas ve saklama merkezinden alacaklar (*) 15,382,173 18,987,505
li kili taraflardan alacaklar (Not 22) - 36,782

Di er ticari alacaklar 7,227,154 7,407,229
Toplam 199,231,693 112,711,745

(*) 31 Aral k 2020 tarihi itibariyle Takas ve saklama merkezinden olan alacaklar, irket’in hisse senedi 
mü terileriyle yap lan hisse senedi al m sat mlar na ili kin olu mu tur. 

(**) Mü terilerden alacaklar n 36,955,572 TL’si irket’in V OP mü terilerine ait sözle me alacaklar d r (31 Aral k 
2019: 23,648,248 TL). 

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla irket’in ticari borçlar  a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
K sa vadeli ticari borçlar 
Repo anla malar ndan elde edilen fonlar 108,042,989 61,839,738
Mü terilere borçlar 50,299,621 33,913,932
V OP sözle melerinden borçlar 36,793,761 23,502,330
Takas ve Saklama Merkezine Borçlar 13,473,570 -
Sat c lara borçlar 1,976,403 449,560
Toplam 210,586,343 119,705,560

7 Di er Alacaklar ve Borçlar 
31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, di er uzun vadeli alacaklar ve di er k sa vadeli 
borçlar a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Di er uzun vadeli alacaklar 
Verilen depozito ve teminatlar 7,020,843 1,291,226
Toplam 7,020,843 1,291,226

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Di er k sa vadeli borçlar 
Ödenecek vergi, resim ve harçlar 7,011,579 4,732,797
Toplam 7,011,579 4,732,797

8 Cari Dönem Vergisi le lgili Varl klar 
2,860,784 TL tutar ndaki pe in ödenen ve indirim konusu yap labilecek geçici kurumlar vergisi, pe in 
ödenen vergi ve fonlar dönem kar  vergi yükümlülü ü ile netlenerek finansal tablolara yans t lm t r (31 
Aral k 2019: 295,050 TL). 

9 Pe in Ödenmi  Giderler 
31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, pe in ödenmi  giderler a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Pe in Ödenmi  Giderler 894,935 257,144 
Toplam 894,935 257,144

Pe in ödenmi  sigorta gideri 155,858 TL (31 Aral k 2019: 127,544 TL), di er hizmetlere ait pe in ödenen 
tutar 739,077 TL (31 Aral k 2019: 129,600 TL) tutar ndad r. 
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10 Maddi Duran Varl klar 
31 Aral k 2020  ve 31 Aral k 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde maddi duran varl klar n 
hareketi a a daki gibidir: 

Binalar Ta tlar 
Dö eme ve 

Demirba lar 
Özel 

Maliyetler Toplam 
Maliyet de eri 
1 Ocak 2020 aç l  bakiyesi 20,720,077 - 5,420,600 109,570 26,250,247
Al mlar  - - 2,642,461 895,775 3,538,236 
Ç k lar - - - - -
Yeniden de erleme art 21,279,923  21,279,923

Kapan  31 Aral k 2020 42,000,000 - 8,063,061 1,005,345 51,068,406

Birikmi  Amortismanlar 
1 Ocak 2020 aç l  bakiyesi (560,726) - (5,103,095) (109,570) (5,773,391) 
Dönem gideri (82,509) - (254,965) (140,649) (478,123) 
Ç k lar - - - - -
Kapan  31 Aral k 2020 (643,235) - (5,358,060) (250,219) (6,251,514) 
Net Defter De eri 41,356,765 - 2,705,001 755,126 44,816,892 

Binalar Ta tlar 
Dö eme ve 

Demirba lar 
Özel 

Maliyetler Toplam 
Maliyet de eri 
1 Ocak 2019 aç l  bakiyesi 20,720,077 22,000 5,486,484 109,570 26,338,131 
Al mlar  - - 147,043 - 147,043

Ç k lar - (22,000) (212,927) - (234,927)
Kapan  31 Aral k 2019 20,720,077 - 5,420,600 109,570 26,250,247 

Birikmi  amortismanlar 
1 Ocak 2019 aç l  bakiyesi (478,218) (22,000) (5,155,554) (109,570) (5,765,341) 
Dönem gideri (82,509) - (158,465) - (240,974)
Ç k lar - 22,000 210,924 232,924
Kapan  31 Aral k 2019 (560,726) - (5,103,095) (109,570) (5,773,391) 
Net Defter De eri 20,159,351 - 317,505 - 20,476,856

31 Aral k 2020 tarihi itibar yla maddi duran varl klar üzerinde bulunan toplam sigorta tutar  9,470,000 
TL’dir (31 Aral k 2019: 7,320,000 TL). 

irket, binalar n  TMS 16 “Maddi Duran Varl klar n Muhasebele tirilmesi Standard ” çerçevesinde 
yeniden de erleme modeline göre ölçmektedir. Bu amaçla binalar n gerçe e uygun de erleri Sermaye 
Piyasas  Kurulu taraf ndan yetkilendirilmi  ba ms z bir de erleme kurulu u taraf ndan tespit edilmi tir. 
Gerçe e uygun de erin belirlenmesinde emsal de erler baz al nmas  nedeniyle binan n gerçe e uygun 
de eri seviye 2 olarak de erlendirilmi tir. 
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11 Maddi Olmayan Duran Varl klar 

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde maddi olmayan duran 
varl klar n hareketi a a daki gibidir: 

Yaz l m Programlar  ve Haklar 
Maliyet de eri  
1 Ocak 2020 aç l  bakiyesi  6,476,170 
Al mlar  984,963  
Ç k lar - 
Kapan  bakiyesi, 31 Aral k 2020 7,461,133 

Birikmi  itfa paylar   
1 Ocak 2020 aç l  bakiyesi  (6,239,164) 
Dönem gideri  (210,778) 
Ç k lar - 
Kapan  bakiyesi, 31 Aral k 2020 (6,449,942) 

Net Defter De eri, 31 Aral k 2020 1,011,192 

Yaz l m Programlar  ve Haklar 
Maliyet de eri  
1 Ocak 2019 aç l  bakiyesi  6,308,634 
Al mlar  167,536  
Ç k lar - 
Kapan  bakiyesi, 31 Aral k 2019 6,476,170 

Birikmi  itfa paylar   
1 Ocak 2019 aç l  bakiyesi  (6,018,124) 
Dönem gideri  (221,040) 
Ç k lar - 
Kapan  bakiyesi, 31 Aral k 2019 (6,239,164) 

Net Defter De eri, 31 Aral k 2019 237,007 

irket’in 31 Aral k 2020 tarihi itibar yla i letme içerisinde olu turulmu  maddi olmayan duran varl  
bulunmamaktad r (31 Aral k 2019: Bulunmamaktad r). 

Kullan m Hakk  Varl klar  

irket’in 31 Aral k 2020 tarihi itibar yla net kullan m hakk  varl klar  161,327 TL’dir (31 Aral k 2019: 
382,396 TL). Cari dönemde dönem amortisman gideri 221,068 TL’dir (31 Aral k 2019:205,805 TL)
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12 Kar l klar, Ko ullu Varl k ve Yükümlülükler 

12.1 Borç Kar l klar  

irket’in 31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, borç kar l klar  bulunmamaktad r. 

12.2 Davalar 

irket aleyhine aç lm  ve henüz sonuçlanmam  6 adet dava mevcut olup, toplam tutar  765,109 TL’dir. 

irket Avukatlar n n de erlendirmeleri sonucunda irket aleyhine aç lan davalar için irket yönetimi 
taraf ndan kar l k ayr lmam t r. 

irket taraf ndan aç lan dava tutar  ve icra takibi ise 10,587,414 TL’dir. irket lehine sonuçlanan ve 
icra takibine konu edilen alacak tutar  3,136,537 TL, henüz sonuçlanmam  dava tutar  ise 7,450,877 
TL’dir. 

13 Çal anlara Sa lanan Faydalara li kin Kar l klar 
31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, çal anlara sa lanan faydalar n detay  a a daki 
gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
K dem tazminat  kar l 3,831,408 3,098,466
zin kar l   1,010,790 778,391

Toplam 4,842,198 3,876,857

K dem tazminat  

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

K dem tazminat  kar l n n 31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri 
içindeki hareketleri a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Dönem ba 3,098,466 2,597,088
Hizmet maliyeti 263,120 255,031 
Faiz maliyeti 361,711 384,494 
Aktüeryal (kay p) / kazanç 320,918 393,684 
Ödeme Faydalar n n K s lmas /i ten ç karma kay p - 49,268
Ödenen k dem tazminatlar (212,807) (581,099)
Dönem Sonu 3,831,408 3,098,466 
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14 Di er K sa Vadeli Yükümlülükler  
31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, di er k sa vadeli yükümlülüklerin detay  a a daki 
gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Prim kar l klar - 1,190,175
Di er (*) 241,801 133,682
Dönem Sonu 241,801 1,323,857 

(*)       Borsa pay , gider kar l klar  (elektrik-su), borsa para piyasas  faiz giderlerinden olu maktad r.

15 Özkaynaklar 
Sermaye 

31 Aral k 2020 tarihi itibariyla; irket’in sermayesi, ihraç edilmi  ve her biri 1 TL nominal de erde 
30,000,000 adet hisseden meydana gelmi tir. Hisse senetlerinin tamam  nama yaz l d r. irket kay tl  
sermaye tavan  sistemine tabi de ildir.  

31Aral k 2020 
Pay Oran  (%) Pay Adedi Pay Tutar  TL 

ekerbank T.A. .  99 29,711,995.00 29,711,995.00 
eker Faktoring A. . 1 288,002.50 288,002.50
ekerbank Int.Bnk.Un.Ltd. 0 2.50 2.50 

Toplam 100 30,000,000 30,000,000
31 Aral k 2019 

Pay Oran  (%) Pay Adedi Pay Tutar  TL 
ekerbank T.A. .  99 29,711,995.00 29,711,995.00 
eker Faktoring A. . 1 288,002.50 288,002.50
ekerbank Int.Bnk.Un.Ltd. 0 2.50 2.50 

Toplam 100 30,000,000 30,000,000

Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lacak Birikmi  Di er Kapsaml  Gelirler veya Giderler 

Kar veya zararda yeniden s n fland r lacak birikmi  di er kapsaml  gelirler veya giderler,  gerçe e uygun 
de er fark  di er kapsaml  gelire yans t lan finansal varl klar n gerçe e uygun de erlerine göre 
de erlenmesi ile olu ur. Gerçe e uygun de eriyle de erlenen bir finansal arac n elden ç kar lmas  
durumunda, de er art /azal  fonunun sat lan finansal varl kla ili kili parças  do rudan kar/zararda 
muhasebele tirilir.  

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, finansal varl k de er azal  fonunun detay  
a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Gerçe e uygun de er fark  di er kapsaml  gelire 
yans t lan finansal varl klar de er art      9,449      247,504 
Özkaynak alt nda muhasebele tirilen ertelenmi  vergi    (2,079)  (54,452) 
Toplam 7,370 193,052
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15 Özkaynaklar (devam ) 
Yasal yedekler 

Sermaye düzeltme farklar  

TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard  uyar nca enflasyona göre 
düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda “Sermaye”, “Yasal Yedekler” ve “Ola anüstü 
Yedekler” finansal durum tablosunda kay tl  de erleri ile yans t lm t r. Söz konusu hesap kalemlerine 
ili kin düzeltme farklar  sermaye ile ili kili ise özsermaye grubu içinde “Sermaye düzeltme farklar ” 
hesab nda; yasal yedekler ve ola anüstü yedekler ile ilgili ise “Geçmi  y llar karlar ” hesab nda 
gösterilmi tir.  

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

31 Aral k 2020 tarihi itibar yla irket’in kardan ayr lm  k s tlanm  yedekler hesab  2,685,725 TL’dir 
(31 Aral k 2019: 2,472,512 TL). 

Geçmi  y llar karlar  

31 Aral k 2020 tarihi itibar yla, irket’in 17,299,958 TL tutar nda geçmi  y llar karlar  bulunmaktad r 
(31 Aral k 2019: 11,275,213 TL). 

Kar veya Zararda Yeniden S n fland r lmayacak Birikmi  Di er Kapsaml  Gelirler veya Giderler 

Kar veya zararda yeniden s n fland r lmayacak birikmi  di er kapsaml  gelirler veya giderler detay  
a a dak gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Maddi duran varl klar yeniden de erleme kazançlar 21,279,923 --
Tan mlanm  fayda planlar n n birikmi  yeniden ölçüm 
kazançlar /kay plar  (493,658) (718,377)

Di er kapsaml  gelir kalemlerine ili kin vergi (4,572,978) 158,043 
Dönem Sonu 16,213,287 (560,334) 

94



eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi  
31 Aral k 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar  Tamamlay c  Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras  (“TL”)) 

16 Vergi Varl k ve Yükümlülükleri 
irket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuat  ve uygulamalar na tabidir. 1 Ocak 2006 tarihinden 

geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oran  %20’dir. 5 Aral k 2017’de resmi gazetede yay nlanan 7061 
say l  "Baz  Vergi Kanunlar  ile Di er Baz  Kanunlarda De i iklik Yap lmas na Dair Kanun" ile 
getirilen düzenleme uyar nca bu oran; 2018, 2019 ve 2020 y l  vergilendirme dönemlerine ait kurum 
kazançlar na uygulanmak üzere %22 olarak belirlenmi tir. Ayr ca, Bakanlar Kurulu söz konusu %22 
oran n  %20'ye kadar indirmeye yetkili k l nm t r.  
Kurumlar vergisi, ilgili oldu u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay n yirmi be inci günü 
ak am na kadar beyan edilmekte ve ilgili ay n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuat  
uyar nca üçer ayl k dönemler itibar yla olu an kazançlar üzerinden %20 oran nda geçici vergi 
hesaplanarak ödenmekte ve bu ekilde ödenen tutarlar y ll k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden 
mahsup edilmektedir.  
Yap lan Kanun de i ikli i ile 2018, 2019 ve 2020 y llar  için bu oran %22 olarak belirlenmi tir. 
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y l  a mamak kayd yla 
dönemin kurumlar vergisi matrah ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kay tlar  vergi 
dairesince be  y l içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesaplar  revize edilebilmektedir. 

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

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

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

31 Aral k 2020 tarihi itibar yla dönem kar  vergi yükümlülü ü 3,867,017 TL’dir. (31 Aral k 2019: 
Bulunmamaktad r.) 

31Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde kar veya zarar ve di er 
kapsaml  gelir tablosundaki vergi kalemleri a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Ertelenen vergi geliri / (gideri) (421,805) 1,920,688 
Cari vergi gideri (3,867,017) -
Toplam (4,288,822) 1,920,688
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16 Vergi Varl k ve Yükümlülükleri (devam ) 

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

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde ertelenmi  vergi 
varl klar /(yükümlülükleri) hareket tablosu a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
1 Ocak, aç l  bakiyesi 141,122  (1,562,985)  
Kar veya zarar tablosunda muhasebele tirilen  
ertelenmi  vergi geliri / (gideri) (484,122) 1,834,078 
Özkaynak alt nda muhasebele tirilen  
ertelenmi  vergi geliri / (gideri) (4,141,033) (129,971)
Kapan  bakiyesi (4,484,295) 141,122

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla net ertelenen vergi varl klar  ve yükümlülüklerini 
olu turan kalemler a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Ertelenen vergi varl klar  
K dem tazminat - zin kar l 968,440 852,909
Finansal varl klar de erleme zarar (361,873) (261,198)
Toplam ertelenen vergi varl klar 606,567 591,711
Ertelenen vergi yükümlülükleri 
Maddi ve maddi olmayan duran varl klar n  
ekonomik ömür farklar (5,090,862) (450,589)
Toplam ertelenen vergi yükümlülü ü (5,090,862) (450,589)
Ertelenmi  vergi varl  kar l - - 
Net ertelenen vergi varl /(yükümlülü ü) (4,484,295) 141,122
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17 Has lat ve Sat lar n Maliyeti 
31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait esas faaliyet gelirleri 
a a daki gibidir:  

1 Ocak – 
31 Aral k 2020 

1 Ocak – 
31 Aral k 2019 

Sat lar 
Özel sektör finansman bonosu sat lar 18,616,231,924 8,649,726,666
Devlet tahvili-Bono sat lar  7,943,018,983  5,320,677,296 
Özel sektör tahvili sat lar 177,335,026 1,516,843,210
Hisse senetleri ve geçici ilmuhaber sat lar 16,019,518 5,350,149
Hazine Bonosu Sat lar 6,002,229 -
Toplam Sat lar 26,758,607,680  15,492,597,321

Hizmetler 
Hisse senedi al m/sat m arac l k komisyonlar 61,491,807 19,464,401
Halka arza arac l k yönetim/yüklenim komisyonlar 4,712,351 5,412,709
V OP komisyonlar 3,968,582 2,658,508
Yat r m fonu yönetim/sat m komisyonlar 1,645,118 1,068,081
Saklama komisyonlar 428,127 472,800 
Yabanc  menkul k ymet al /sat  arac l k komisyonlar 387,926 58,313 
Repo/ters repo arac l k komisyonlar 381,428 1,284,229 
Di er komisyonlar 8,422,601 4,901,211 
Toplam Komisyonlar 81,437,940 35,320,252 

Esas Faaliyetlerden Faiz Gelirleri 
Kredili menkul k ymet i lemlerinden faiz gelirleri 17,168,829 13,098,008 
Mü terilerden al nan di er faiz gelirleri 3,830,328 2,293,994 
Kald raçl  al m / sat m i lemlerinden elde edilen gelirler 549,904 66,564 
Ödünç lem Komisyonlar 6,888 20,687 
Toplam Faiz Gelirleri 21,555,949 15,479,253 

Hizmet Gelirlerinden ndirimler 
Acente komisyon giderleri (23,977,296) (9,797,565) 
Mü terilere komisyon iadeleri (2,527,498) (749,376) 
Di er indirimler (254,951) (111,275) 
Toplam ndirimler (26,759,745)  (10,658,216 

Toplam Has lat 26,834,841,824  15,532,738,610 

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait sat lar n maliyeti 
a a daki gibidir: 

Sat lar n Maliyeti 
1 Ocak – 1 Ocak – 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Özel sektör finansman bonosu al lar  (18,619,932,037) (8,650,290,043 
Devlet tahvili-bono al lar  (7,943,748,669) (5,320,001,250) 
Özel sektör tahvil al lar  (177,364,877) (1,516,869,414) 
Hazine Bonosu Al lar  (6,001,593) - 
Hisse senedi al lar  (12,725,821) (3,421,340) 
Toplam (26,759,772,997) (15,490,582,047) 

97



eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi  
31 Aral k 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar  Tamamlay c  Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras  (“TL”)) 

18  Faaliyet Giderleri 
31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait genel yönetim giderleri 
a a daki gibidir: 

Genel Yönetim Giderleri 
1 Ocak – 

31 Aral k 2020 
1 Ocak – 

31 Aral k 2019 
Personel ücret ve giderleri 25,914,470 21,481,060
Denetim ve dan manl k giderleri 3,097,059 1,111,646 
Bilgi i lem giderleri 2,676,025 2,126,411 
Kira giderleri 1,139,901 722,187 
Vergi, resim harç giderleri 1,042,082 996,417 
Temsil, a rlama ve seyahat giderleri 1,003,637 440,335 
Amortisman ve itfa pay  giderleri 909,969 682,478 
Sigorta giderleri 751,844 666,216 
Telefon giderleri 563,312 325,653 
Temizlik giderleri 518,652 463,404 
Posta giderleri 420,620 181,407 
Üyelik, aidat, gider ve katk  paylar 385,261 79,233
Reklam ilan giderleri 107,617 26,254 
Matbu bas l  evrak giderleri 13,464 48,627 
Di er 5,401,980 4,980,046
Toplam 43,945,893 34,474,253

Personel Ücret ve Giderleri 
1 Ocak -  1 Ocak -  

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Personel ücretleri 12,000,346 11,124,458
Personel primleri  4,655,222 1,828,677 
SGK primleri 2,547,374 2,127,034 
Personel yol giderleri 944,896 992,566 
Di er personel giderleri  5,766,632 5,408,325 
Toplam        25,914,470 21,481,060 

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait pazarlama giderleri 
a a daki gibidir:  

Pazarlama Giderleri 
1 Ocak -  1 Ocak -  

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Hisse senedi i lem pay  ve tescil ücreti 4,358,456 1,305,590 
Takas ve saklama giderleri 1,996,525 1,112,208 
V OP i lem paylar  1,086,993 996,395 
SGMK i lem pay  ve tescil ücreti 722,705 627,478 
B.P.P. Borsa Paylar  456,435 304,106 
Di er pazarlama giderleri 1,835,210 1,476,693 
Toplam 10,456,324 5,822,470 
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19 Niteliklerine Göre Giderler 
irket, ili ikteki finansal tablolar nda giderleri fonksiyon esas na göre s n flam t r.  

31 Aral k 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemi içinde olu an amortisman ve itfa giderleri 909,969 
TL tutar ndad r (31 Aral k 2019: 682,478 TL). 

31 Aral k 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemi içinde k dem tazminat  kar l  gideri 624,831 
TL’dir (31 Aral k 2019: 639,525 TL). 

31 Aral k 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemi içinde izin kar l  gideri 232,399 TL’dir (31 
Aral k 2019: 136,514 TL izin kar l  gideri). 

20 Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler ve Giderler 

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait di er faaliyet gelirleri 
ve giderleri a a daki gibidir: 

Esas Faaliyetlerden Gelirler 
1 Ocak -  1 Ocak -  

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 

Kur fark  gelirleri (Net) 3,851,190 1,924,179 
Di er faaliyetlerden gelirler 1,429,470 134,884 
Toplam 5,280,660 2,059,063 

Esas Faaliyetlerden Giderler 
1 Ocak -  1 Ocak -  

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Di er giderler 154,875 157,726 
Toplam 154,875 157,726 

21 Finansman Gelirleri 
1 Ocak -  1 Ocak -  

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
D BS/ÖST itfa faiz gelirleri 14,055,544 7,265,053 
Finansal varl k de erleme (Net) (*) 8,571,186 12,004,835
Di er faiz gelirleri 584,293 784,997 
Toplam 23,211,024 20,054,886

(*)    Gerçe e uygun de er fark  kar veya zarara yans t lan finansal varl klar de erleme farkl l klar  netle tirilmektedir.

22         Finansman Giderleri 
1 Ocak -  1 Ocak -  

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
BPP faiz giderleri 7,375,648 11,338,237 
SKY finansman bono faizi 7,392,330 6,515,994 
Teminat mektubu giderleri 1,109,394 1,108,793 
Kiralama yükümlükleri faizi       46,411 - 
Di er 7,309 -
Toplam 15,931,093 18,963,024
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23 li kili Taraflardan Alacaklar ve li kili Taraflara Borçlar 
31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, ili kili taraflardan alacaklar ve borçlar a a daki 
gibidir: 

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Nakit ve nakit benzerleri 

ekerbank T.A. . mevduat 41,396,040 16,473,553
Toplam 41,396,040 16,473,553

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
li ki Taraflardan Ticari Alacaklar 

Samruk Kazyna - 36,782
Toplam - 36,782

li kili Taraflarla lemler 

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k2019 tarihlerinde, sona eren hesap dönemlerine ait ili kili taraflarla i lemler 
a a daki gibidir: 

31 Aral k 2020 Hizmet Giderleri 
(Acente Komisyon 

Gideri) 

Faaliyet 
Giderleri 

(Kira/Di er) 
Finansal 
Giderler 

Sigorta 
Giderleri li kili kurulu  i lemleri (Giderler) 

ekerbank T.A. . 23,977,296 - 17,769 -
eker Proje Gl .G.M. Yat r m A. . - 110,080 - -

Sekar Oto Kiralama A. . 787,294 - - 
eker Sigorta A. . - - - 717,577
ekerbank T.A.  Personel 

Munzam Sand  Vakf - - - 1,439,348 
Toplam 23,977,296 897,374 17,769 2,156,925

31 Aral k 2019 Hizmet Giderleri 
(Acente Komisyon 

Gideri) 

Faaliyet 
Giderleri 

(Kira/Di er) 
Finansal 
Giderler 

Sigorta 
Giderleri li kili kurulu  i lemleri (Giderler) 

ekerbank T.A. . 9,014,519 - 14,100 -
eker Proje Gl .G.M. Yat r m A. . - 106,966 - -

Sekar Oto Kiralama A. . 676,038 - - 
eker Sigorta A. . - - - 642,904
ekerbank T.A.  Personel 

Munzam Sand  Vakf - - - 1,276,847 
Toplam 9,014,519 783,004 14,100 1,919,751
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23 li kili Taraflardan Alacaklar ve li kili Taraflara Borçlar (devam ) 
li kili Taraflarla lemler (devam ) 

31 Aral k 2020 
Halka Arz 

Komisyon Geliri li kili kurulu  i lemleri (Gelirler) 
Saklama/ 
lem Kom. 

ekerbank T.A. . 1,360,476  150,367
eker Finansal Kiralama A. . 1,869,968  23,308
eker Faktoring A. . 734,196  500
ekerbank T.A.  Sos Sigorta Sand  Vakf - 22,194
ekerbank T.A.  Personel Munzam Sand  Vakf - 80,731

Samruk Kazyna - 41,980
Toplam 3,964,640 396,140

31 Aral k 2019 
Halka Arz 

Komisyon Geliri li kili kurulu  i lemleri (Gelirler) 
Saklama/  
lem Kom. 

ekerbank T.A. . 1,575,750  134,324
eker Finansal Kiralama A. . 1,511,566  22,663
eker Faktoring A. . 797,537  500-
ekerbank T.A.  Sos Sigorta Sand  Vakf - 18,574
ekerbank T.A.  Personel Munzam Sand  Vakf - 68,097

Fincraft Investment House JSC (BTA Unvan De i .) - 2,064
Samruk Kazyna - 35,030
Toplam   3,384,853 281,252 

31 Aral k 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde irket üst yönetimine ödenen ücret ve benzeri 
menfaatlerin brüt toplam  5,678,281 TL’dir (31 Aral k 2019: 3,943,030 TL). 
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24 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi 
irket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK taraf ndan yay mlanm  Seri: V No: 

34 say l  “Arac  Kurumlar n Sermayelerine ve Sermaye Yeterlili ine li kin Esaslar Tebli i” (“Tebli  
34”) kapsam nda yapmaktad r. irket Tebli  34 kapsam nda periyodik olarak Risk kar l , Sermaye 
yeterlili i taban  ve Likidite yükümlülü ü hesaplama tablolar n  haz rlay p SPK’ya göndermekle 
yükümlüdür. 

24.1 Kredi riski 

irket, bireyler ve irketler ad na çe itli arac l k faaliyetlerinde bulunmakta ve dan manl k hizmeti 
vermektedir. irket faaliyetleri aras nda çe itli menkul k ymet al m-sat m i lemlerini de yapmaktad r. 
Bu faaliyetler s ras nda irket, kar  taraf n anla malarda belirlenen artlar  yerine getirmemesi 
durumunda anla mada belirlenen menkul k ymetin sat n al nmas ndan veya sat lmas ndan dolay  ortaya 
ç kabilecek zarara maruz kalabilmektedir. Böyle bir i lem zarar n  kontrol etmek veya azaltmak 
amac yla irket, mü terilerinden hesaplar nda nakit veya nakde e de er varl klar  bulundurmalar n  
istemektedir. Kredi risk izleme, günlük kredi bakiyeleri üzerinden teminatlar n (örne in hisse senetleri) 
likidite ve de erinin izlenmesi yoluyla, kar  taraf risklerine günlük limit getirilmesiyle ve kredi için 
al nan teminat n yeterlili inin izlenmesiyle gerçekle tirilmektedir. irket, emanet olarak tuttu u 
teminat , mü terinin kredi marj n  önceden belirlenen limit dahilinde tutmak art n  yerine getirmemesi 
durumunda satmaktad r.  

Finansal yat r mlar piyasa de erleri ile finansal durum tablosuna yans t lm lard r. Di er finansal 
araçlar n vadelerinin bir aydan uzun olmamas  sebebiyle kay tl  de erleri gerçe e uygun de erleri olarak 
kabul edilmi tir.  
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24 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi (devam ) 
24.1 Kredi riski (devam ) 

Cari Dönem – 31 Aral k 2020 

Alacaklar 

Ters repo 
i lemlerinden 

alacaklar 
Bankalardaki 

Mevduat 
Finansal 

Yat r mlar (*) 

Ticari Alacaklar Di er Alacaklar 
li kili 
Taraf Di er Taraf 

li kili 
Taraf 

Di er 
Taraf 

Raporlama tarihi itibar yla maruz kal nan 
azami kredi riski (A+B+C+D+E) - 199,231,693 - - - 61,299,901 129,115,615 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na
al nm  k sm - 118,116,107 -  - - - 129,115,615
A Vadesi geçmemi  ya da de er dü üklü üne 
u ramam  finansal varl klar net defter de eri - 199,231,693 - - - 61,299,901 129,115,615 
B Ko ullar  yeniden görü ülmü  bulunan, aksi 
takdirde vadesi geçmi  veya de er dü üklü üne 
u ram  say lacak finansal varl klar n net defter 
de eri - - - - - - - 
C Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne 
u ramam  varl klar n net defter de eri - - - - - - - 
- Teminat, vs ile güvence alt na al nm  k sm  - - - - - - -
D De er dü üklü üne u rayan varl klar n net 
defter de eri - - - - - - - 
E Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar - - - - - - - 

(*) 37,187,415 TL tutar ndaki hisse senetleri dahil edilmemi tir. 

Cari Dönem – 31 Aral k 2019 

Alacaklar 

Ters repo 
i lemlerinden 

alacaklar 
Bankalardaki 

Mevduat 
Finansal 

Yat r mlar (*) 

Ticari Alacaklar Di er Alacaklar 
li kili 
Taraf Di er Taraf 

li kili 
Taraf 

Di er 
Taraf 

Raporlama tarihi itibar yla maruz kal nan 
azami kredi riski (A+B+C+D+E) 36,782 112,674,963 - - - 26,172,788 123,380,742 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na
al nm  k sm - 58,703,592 -  - - - 103,228,098
A Vadesi geçmemi  ya da de er dü üklü üne 
u ramam  finansal varl klar net defter de eri 36,782 112,674,963 - - - 26,172,788 123,380,742 
B Ko ullar  yeniden görü ülmü  bulunan, aksi 
takdirde vadesi geçmi  veya de er dü üklü üne 
u ram  say lacak finansal varl klar n net defter 
de eri - - - - - - - 
C Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne 
u ramam  varl klar n net defter de eri - - - - - - - 
- Teminat, vs ile güvence alt na al nm  k sm  - - - - - - -
D De er dü üklü üne u rayan varl klar n net 
defter de eri - - - - - - - 
E Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar - - - - - - - 

(*) 24,905,012 TL tutar ndaki hisse senetleri dahil edilmemi tir. 
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24 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi (devam ) 
24.2 Likidite riski 

31 Aral k 2020 tarihi itibar yla türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vadelerine göre profili 
a a daki tablodaki gibidir:  

Sözle meye Dayal  Vadeler 
Defter 
De eri 

Nakit 
ç k lar 
toplam  

3 aydan 
k sa 

3-12
ay

aras  
1-5 y l

aras
5 y ldan 

uzun 
Türev Olmayan Finansal 
Yükümlülükler

Finansal borçlar 159,570,836 161,175,796 161,175,796 - - -
Ticari borçlar 210,586,343 210,586,343 210,586,343 - - -
Di er borçlar 7,011,579 7,011,579 7,011,579 - - -
Toplam 377,168,758 378,773,718 378,773,718 - - -

31 Aral k 2019 tarihi itibar yla türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vadelerine göre profili 
a a daki tablodaki gibidir:  

Sözle meye Dayal  Vadeler 
Defter 
De eri 

Nakit 
ç k lar 
toplam  

3 aydan 
k sa 

3-12 ay
aras

1-5 y l
aras

5 y ldan 
uzun 

Türev Olmayan Finansal 
Yükümlülükler

Finansal borçlar 105,479,529 105,585,948 105,585,948 - - -
Ticari borçlar 119,705,560 127,702,261 127,702,261 - - -
Di er borçlar 4,732,797 4,732,797 4,732,797 - - -
Toplam 229,917,886 238,021,006 238,021,006 - - -

24.3 Piyasa riski 

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

Kur riski 

irket, yabanc  para cinsinden varl klar n  TL’ye çevirirken i lem tarihindeki kur ile raporlama 
tarihindeki kur oranlar ndaki de i iklikler nedeniyle kur riskine maruz kalmaktad r. 
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24 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi (devam ) 

   24.3 Piyasa riski (devam ) 

Döviz kuru duyarl l k analizi tablosu 

31 Aral k 2020 
Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabanc  
paran n 

de er 
kazanmas   

Yabanc  
paran n 

de er 
kaybetmesi 

Yabanc  
paran n 

de er 
kazanmas   

Yabanc  
paran n de er 

kaybetmesi 

ABD Dolar 'n n TL kar s nda %20 
de erlenmesi halinde 
1-ABD Dolar  net varl k/yükümlülü ü 3,690,955 (3,690,955) 3,690,955 (3,690,955) 
2-ABD Dolar  riskinden korunan k s m (-)  - - - - 
3-ABD Dolar  Net etki (1+2) 3,690,955 (3,690,955) 3,690,955 (3,690,955) 

Euro’nun TL kar s nda %20 de erlenmesi 
halinde
4-Euro net varl k/yükümlülü ü 735,370 (735,370) 735,370 (735,370) 
5-Euro riskinden korunan k s m (-)  - -  - -  
6-Euro Net etki (4+5) 735,370 (735,370) 735,370 (735,370) 
Toplam (3+6) 4,426,325 (4,426,325) 4,426,325 (4,426,325) 

31 Aral k 2019 
Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabanc  
paran n 

de er 
kazanmas   

Yabanc  
paran n 

de er 
kaybetmesi 

Yabanc  
paran n 

de er 
kazanmas   

Yabanc  
paran n de er 

kaybetmesi 

ABD Dolar 'n n TL kar s nda %20 
de erlenmesi halinde 
1-ABD Dolar  net varl k/yükümlülü ü 2,851,654 (2,851,654) 2,851,654 (2,851,654) 
2-ABD Dolar  riskinden korunan k s m (-)  - - - - 
3-ABD Dolar  Net etki (1+2) 2,851,654 (2,851,654) 2,851,654 (2,851,654) 

Euro’nun TL kar s nda %20 de erlenmesi 
halinde
4-Euro net varl k/yükümlülü ü 66,966 (66,966) 66,966 (66,966) 
5-Euro riskinden korunan k s m (-)  - -  - -  
6-Euro Net etki (4+5) 66,966 (66,966) 66,966 (66,966) 
Toplam (3+6) 2,918,620 (2,918,620) 2,918,620 (2,918,620) 
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24 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi (devam ) 

 24.3 Piyasa riski (devam ) 

Faiz oran  riski 

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

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

31 Aral k 2020 31 Aral k 2019 
Sabit faizli finansal araçlar 

Finansal varl klar 
Gerçe e uygun de er fark  
kar/zarara yans t lan varl klar (*) 116,669,965 86,674,277
Gerçe e uygun de er fark  di er 
kapsaml  gelire yans t l an 
varl klar 12,445,650 10,435,665

Ticari Alacaklar Kredili mü terilerden alacaklar 118,116,107 58,703,592
Finansal yükümlülükler Finansal borçlar 159,570,836 105,479,529

(*) Cari dönemde al m Gerçe e uygun de er fark  kar/zarara yans t lan varl klar alt nda s n flanan 37,187,415 TL tutar ndaki 
hisse senedi yat r mlar  ve yat r m fonlar  dahil edilmemi tir (31 Aral k 2019: 27,636,588 TL). 

Faiz oran  duyarl l k analizi 

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, faiz oranlar nda %1’lik dü ü  veya yükseli  olmas  ve 
bu de i ikli in gerçe e uygun de erleriyle de erlenen finansal varl k üzerindeki etkisinin yans t lmas  ve 
di er tüm de i kenlerin sabit tutulmas  durumunda; 

Cari dönem Önceki dönem 
Gelir tablosu Özkaynak Gelir tablosu Özkaynak 

Faiz oranlar n n %1 art  (1,030,061) (243,245) 3,051,353 633,882 
Faiz oranlar n n %1 azal 1,762,159 97,704 (3,478,039) (915,992)

Di er fiyat riskleri 

irket, elinde bulundurdu u hisse senedi yat r mlar  nedeniyle hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktad r. 

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

31 Aral k 2020 tarihi itibariyle, di er tüm de i kenlerin sabit ve piyasa fiyatlar n n %10 oran nda fazla/az 
olmas  durumunda hisse senedi yat r mlar  net kar/zarar  etkileyecektir. irket’in Gerçe e uygun de er fark  
kar/zarara yans t lan varl klar ve gerçe e uygun de er fark  di er kapsaml  gelire yans t l an varl klar olarak 
s n fland rd  hisse senedi yat r mlar nda 3,718,714 TL art /azal  özkaynak etkisi olacakt r (31 Aral k 
2019: 2,763,659 TL art /azal  özkaynak etkisi). 

107



eker Yat r m Menkul De erler Anonim irketi  
31Aral k 2020 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait  
Finansal Tablolar  Tamamlay c  Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Liras  (“TL”)) 

24 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi (devam ) 
24.4 Sermaye Yönetimi 

31 Aral k 2020 ve 31 Aral k 2019 tarihleri itibar yla, irket’in, Tebli  34 kapsam nda portföy yöneticili i, 
yat r m dan manl , menkul k ymetlerin geri alma (repo) veya satma (ters repo) taahhüdü ile al m sat m , 
kredili menkul k ymet, aç a sat  ve menkul k ymetlerin ödünç alma ve verme i lemleri, halka arza 
arac l k, al m sat m arac l , kald raçl  al m sat m i lemleri ve Vadeli lem ve Opsiyon Borsas  A. .’de 
türev araçlar n al m sat m na arac l k için sahip olmas  gereken asgari özsermaye yükümlülü ü 28,693,544 
TL olmal d r (31 Aral k 2019: 27,453,733 TL).  

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

24.4 Gerçe e uygun de er aç klamalar  

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

Nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, ticari borçlar ve finansal borçlar n k sa vadeli olmalar  nedeniyle 
gerçe e uygun de erine yak n oldu u varsay lm t r. Finansal yat r mlar gerçe e uygun de erleri ile mali 
tablolara yans t lm t r. 

Gerçe e uygun de er ölçümünün s n fland r lmas  

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

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

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

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

31 Aral k 2020 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 
Finansal yat r mlar 68,690,881 97,612,149 - 166,303,030
Toplam 68,690,881 97,612,149 - 166,303,030

31 Aral k 2019 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 
Finansal yat r mlar 123,380,742 - - 123,380,742
Toplam 123,380,742 - - 123,380,742
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25 Finansal Tablolar  Önemli Ölçüde Etkileyen/Finansal Tablolar n Aç k, 
Yorumlanabilir ve Anla labilir Olmas  Aç s ndan Aç klanmas  Gereken Di er 
Hususlar  
Bulunmamaktad r. 

26 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 
Bulunmamaktad r.
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EDREM T HAKAN B LG N 0232-5112132 KÖKSAL Ç NKILIÇ 0432-2161625
EBRU HED YE DEM RAL 0266-3735255 KONYA
GÖNEN ALTUN ZADE AD L KALFAZADE 0332-3227466 BO AZLIYAN  
MURAT GÖKÇE 0266-7631691 BAHADIR D NSOY 0216-6513241 BÜSAN CÜNEY T KARATA 0354-6451122
SUSURLUK AVCILAR AT LA ALPARSLAN 0332-3453356
AHMET BA CI 0266-8651890 MURAT YOKU 0212-5098484 SEYD EH R  ZONGULDAK  

BAKIRKÖY  YUNUS EMRE KARABA 0332-5825737 NUR  DO AN 0372-2531469
BATMAN  ARZU ALTUN 0212-5427646 AK EH R  KARADEN Z ERE L
MURAT AH N 0488-2150072 BE KTA   SEMRA KES M 0332-8136272 HAT CE KAÇAR 0372-3162940

SEÇ L KOÇ 0212-2587980

ANTALYA

ARTV N

 E K E R B A N K    U B E L E R 

ADANA  

AFYON

BURSA  

B LEC K

BOLU  

ESK EH R

GAZ ANTEP

G RESUN

AKSARAY

AMASYA

ANKARA

D YARBAKIR  

ED RNE  

ELAZI

ERZ NCAN

ERZURUM

BURDUR

ÇANKIRI  

ÇANAKKALE

ÇORUM

DEN ZL   

ZM R

STANBUL

AYDIN

BALIKES R

BATMAN

S VAS  

ANLIURFA

HATAY

I DIR

ISPARTA

MU LA

ORDU

R ZE

SAKARYA

SAMSUN

KÜTAHYA

MALATYA

MAN SA

MARD N

MERS N

ZONGULDAK  

KAHRAMANMARA

KARAMAN  

KARS

KASTAMONU

KAYSER

KIRIKKALE

KIR EH R

KIRKLAREL

KOCAEL

KONYA

TEK RDA

TOKAT

U AK

VAN  

YOZGAT
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KARABÜK 
GENEL MÜDÜRLÜK ADAPAZARI Müdür: Mustafa MADEN 0370-4127579

0212-3343333 Müdür: Berk BENG SU 0264-2745371 Yetkili: 0372-4124903
ZM R Yetkili: Melek GENÇ 0264-2817988 KAYSER
Müdür : Serdar SOYUEREL 0232-9357100 ADIYAMAN Müdür: Seyit Naci SEMERC 0352-2225836
ANKARA Müdür: Erdo an HAKLI 0416-2138922 Yetkili: Hüseyin DURMU 0352-2211042
Müdür: Ahmet KARUSERC 0312-9392450 Yetkili: 0416-2138911 KU ADASI / AYDIN

AFYON Müdür: Aliye MEM O LU 0256-6128671
Müdür: Ozan ÇAKIR 0272-2152426 Yetkili: 0256-6128674
Yetkili: 0272-2139072 MERS N

YILDIZEVLER ANTAKYA / HATAY Müdür: Vahit YILMAZKAYA 0324-2373965
Müdür: P nar SEZLEV YILMAZ 0312-4959336 Müdür: Mustafa UÇAR 0326-2251970 Yetkili: Habibe ÜNAL 0324-2389736
Yetkili: 0312-4961256 Yetkili: Mustafa YAKAR 0326-2251980 NAZ LL  / AYDIN
CEBEC BANDIRMA Müdür: brahim Ça r  AYDIN 0256-3122112
Müdür: Lale POYRAZ 0312-3620168 Müdür: Emel KAYA 0266-7146664 Yetkili: 0256-3156263
Yetkili: M.Merve KAMBURO LU 0312-3629355 Yetkili: Salih ÖKMEN 0266-7146665 N DE
ULUS BURSA Müdür: Burkay DEM RAL 0388-2323525
Müdür: irin SU 0312-3091488 Müdür: Mertkan ENOL 0224-2241592 Yetkili: Mehmet YEL 0388-2334889
Yetkili: Yetkili: Ay enur M EK 0224-2253783 N KSAR / TOKAT

BODRUM /MU LA Müdür: Cafer YILMAZ 0356-5271190
BAYRAMPA A Müdür: Yüksel YURTSEVER 0252-3135461 Yetkili:  0356-5279152
Müdür: Derya Yavuz ERG N 0212-4372098 Yetkili: 0252-3135468 OSMAN YE
Yetkili: Murat YILMAZ 0212-4372327 BORNOVA/ ZM R Müdür: Murat ÖZDEM R 0328-8130647
BEYL KDÜZÜ Müdür: Emrah KIVRIM 0232-3746692 Yetkili: 0328-8146085
Müdür: Gürcan TORNACI 0212-8721319 Yetkili: 0232-3393066 PORSUK / ESK EH R
Yetkili: Mustafa AKSOY 0212-8734799 ÇORUM Müdür: Esin DURSUN 0222-2211733
ELMADA Müdür: Yücel ARIK 0364-2125706 Yetkili: 0222-2305530
Müdür: Ahu ORBAY 0212-2926477 Yetkili: Bircan KALKAN 0364-2248807 SOMA / MAN SA
Yetkili: 0212-3616211 DEN ZL Müdür: Ahmet ÇEV K 0236-6131357
KADIKÖY Müdür: Fatma ÖKTEN 0258-2648727 Yetkili: 0236-6125713
Müdür: Alev C VANO LU 0216-3462224 Yetkili: smail AKPINAR 0258-2416810 SÖKE / AYDIN
Yetkili: Derya ÖZER - Birgül USUL 0216-3477370 DÜZCE Müdür: Sezer SEV NÇ 0256-5181613
PEND K Müdür: Bilge Ka an BARBAROS 0380-5240709 Yetkili: 0256-5181613
Müdür: Serkan ALPTEK N 0216-3908700 Yetkili: ükran KIRIKO LU 0380-5143590 EH TKAM L / GAZ ANTEP
Yetkili: Emine Ümran UYSAL 0216-3908577 ED RNE Müdür: Didem ALBAYRAK 0342-2152671
SULTANHAMAM Müdür: Murat ERGÜL 0284-2122290 Yetkili: Mehmet Bak  TATLICI 0342-2152675
Müdür: Nezih ASLAN 0212-5121623 Yetkili: Nafiz YILMAZ 0284-2132867 R NYER / ZM R
Yetkili: 0212-5201869 ERE L  / KONYA Müdür: Saim ERBAK 0232-4384733

R NEVLER Müdür: Mehmet TOPÇU 0332-7131532 Yetkili: 0232-4526509
Müdür: Aylin OKUR 0212-5513991 Yetkili: 0322-7120490 TEK RDA
Yetkili: Nursel KARAKAYA 0212-6539608 FETH YE / MU LA Müdür: brahim Ender PETEKÇ O LU 0282-2630865
ÜSKÜDAR Müdür: 0252-6120602 Yetkili: 0282-2613562
Müdür: Ayhan ENER 0216-3915644 Yetkili: 0252-6148422 TRABZON
Yetkili: 0216-3915644 GAZ PA A / ADANA Müdür: Necmettin A 0462-3266571

Müdür: Esat CENG ZO LU 0322-4585858 Yetkili: M.Sermet B R NC 0462-3265549
ANTALYA Yetkili: Tansel A MAZO LU 0322-4584737 YALOVA
Müdür: Bora M EK 0242-2485950 ISPARTA Müdür: Davut ÖNDER 0226-8126601
Yetkili: R fat TURGUT 0242-2447394 Müdür: Meltem Can ERGENÇ ÇE 0246-2322178 Yetkili: Bülent KARAKU 0226-8115112
AKDEN Z Yetkili: Erkan GÜRLER 0246-2329446
Müdür: Bar  Tolga YETK N 0242-2483708 SKENDERUN / HATAY
Yetkili: 0242-2442823 Müdür: Demet KÖMÜRO LU 0326-6131580
ALANYA Yetkili: brahim Oktay KARDA 0326-6144601
Müdür: Tayfun AKYÖN 0242-5136190 ZM T / KOCAEL
Yetkili: 0242-5117368 Müdür: A.Alper GED K 0262-3221080

Yetkili: Bahar SEZER 0262-3217471

ANKARA

STANBUL

ANTALYA

S E A N S    S A L O N L A R I

EKER YATIRIM UBELER

EKERBANK SEANS SALONLARI

D ER
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Yatırım işleri 
kafanızı karıştırmasın.
Şeker Yatırım’da birikimlerinizi yatırım uzmanlarımızın desteği ile 
değerlendirin. Hisse senedi, VİOP,  Forex, ortföy yönetimi,
Tahvil-Bono gibi birçok yatırım ürünüyle ilgili aklınıza takılan
her konuda sizi aydınlatalım.

sekeryatirim.com.tr   0212 334 33 33 






