
Composite



Composite

01-80
   2- Stratejimiz, Misyonumuz, Vizyonumuz

3- Bafll›ca Göstergeler
4- Genel Müdür’ün Mesaj›
8- 2004 Y›l›nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki 

Geliflmeler ve 2005 Y›l› Beklentileri
10- Bireysel Emeklilik Sistemi
12- Hayat Sigortas› Sektörü
14- Anadolu Hayat Emeklilik: Görünüm ve Stratejiler
22- 2004 Y›l› Faaliyet Sonuçlar›n›n Analizi
26- ‹fl Bankas› - Türkiye’nin Bankas›
28- Yönetim Kurulu
30- Üst Yönetim
32- Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
54- Ba¤›ms›z Denetim Raporu ve Mali Tablolar



Composite

Kurumsal Profil
• Bir Türkiye ‹fl Bankas› ifltiraki olan Anadolu Hayat Emeklilik A.fi., 1990
y›l›nda ülkemizin ilk hayat sigorta flirketi olarak faaliyetlerine bafllam›flt›r.

• Hayat sigortac›l›¤› sektöründe lider olan Anadolu Hayat Emeklilik, Türkiye’de
2003 y›l›n›n son çeyre¤inde hayata geçen Bireysel Emeklilik Sistemi’nin
kurucu flirketleri aras›nda yer alm›flt›r.

• 2004 y›l sonu verilerine göre Anadolu Hayat Emeklilik’i tercih eden Bireysel
Emeklilik Sistemi kat›l›mc› say›s› 33.798’e ulaflm›fl durumdad›r. fiirket,
kaydetti¤i bu performans ile sektörün liderleri aras›nda yer almaktad›r.

• Bireysel emeklilik branfl›n›n yasal gerekleri do¤rultusunda kendini yeniden
yap›land›ran Anadolu Hayat Emeklilik, 2004 y›l›nda sa¤l›k branfl›n› Anadolu
Anonim Türk Sigorta fiirketi’ne devretmifltir.

• Genel Merkezi ‹stanbul’da bulunan Anadolu Hayat Emeklilik; ‹stanbul (2),
Ankara, Adana, Bursa ve ‹zmir’de faaliyet gösteren bölge müdürlükleri,
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ndeki flubesi, direkt pazarlama ekibi, banka
da¤›t›m kanal›n› oluflturan 848 Türkiye ‹fl Bankas› flubesi ve 431 acentesiyle
müflterilerine kaliteli ve yüksek katma de¤er içeren ürün ve hizmetler
sunmaktad›r.

• Anadolu Hayat Emeklilik, ülkemizde halka aç›k olan ilk ve tek emeklilik
flirketi olup, hisse senetleri ‹MKB’de ANHYT sembolü ile ifllem görmektedir.
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Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik ve hayat sigortas› alanlar›nda
• kaliteli ve ça¤dafl uygulamalar› bünyesinde bar›nd›ran,
• kurumsal kültürü ve yap›s› güçlü,
• müflterilerinin gözünde en iyi hizmet sa¤lay›c›s› olmay› hedeflemifl ve
Türkiye ‹fl Bankas›’n›n güçlü köklerinden beslenerek büyüyen bir kurumdur.
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Stratejimiz
Anadolu Hayat Emeklilik’in kurumsal stratejisi;
• hayat sigortas› ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nde müflteri
ihtiyaç ve taleplerine cevap veren ürün çeflitlili¤ini
koruyarak sektörün istikrarl› büyümesine katk›da
bulunmak,
• yenilikçi ürünler sunma ve de¤er yaratma konusundaki
baflar›s›n› yayg›n hizmet a¤› ile birlefltirerek pazar pay›n›
art›rmak,
• Bireysel Emeklilik Sistemi içinde, sektörel tecrübe ve
etkinli¤iyle emeklilik fonlar›n›n yönetiminde yüksek
performans göstererek müflterilerine finansal koruma
ve birikim sa¤lamak,
• kârl›l›¤›n› piyasa ortalamas›n›n üzerinde sürdürülebilir
tutmakt›r.

Misyonumuz
‹nsanlar›n ve sevdiklerinin geleceklerini güvence alt›na
alma bilincini gelifltirmek ve yerlefltirmek; bireylerin
gelece¤e yönelik kuflkular›n› ortadan kald›ran ve yaflam
kalitesini yükselten finansal çözümler sunmak ve uzun
vadeli fonlar yaratarak ülke ekonomisinin geliflmesine
katk›da bulunmakt›r.

Vizyonumuz
Türkiye’nin ve Türk insan›n›n gelece¤ini ilgilendiren tüm
finansal planlama konular›nda Türkiye’nin en büyük
flirketi olmakt›r.

31,4
milyon YTL Teknik kâr

1.675
milyon YTL Toplam aktifler
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2004 2003
(bin YTL) (bin YTL)

Finansal göstergeler
Toplam prim ve katk› pay› üretimi 410.559 422.206
Toplam teknik kâr 31.400 41.395
Toplam aktifler 1.675.443 1.464.506
Ödenmifl sermaye 100.000 65.000
Özkaynaklar 223.377 173.926
Net mali gelir 78.765 74.769
Vergi öncesi kâr 59.461 72.883

Bafll›ca rasyolar
Teknik kâr/Prim üretimi %7,64 %9,80
Vergi öncesi kâr/Toplam aktifler %3,55 %4,98
Vergi öncesi kâr/Özkaynaklar %26,62 %41,90
Prim üretimi/Toplam aktifler %24,50 %28,83
Özkaynaklar/Toplam aktifler %13,33 %11,88

Bafll›ca Göstergeler

2004 y›l›nda Anadolu Hayat Emeklilik,
• hayat branfl› sektör liderli¤ini, prim üretiminden ald›¤› %32’lik pay ile
sürdürmüfltür.
• bireysel emeklilik fonlar›, fon büyüklükleri itibariyle, ikinci s›rada yer alm›flt›r.
• toplam aktifler aç›s›ndan (serbest varl›klar ve gayrimenkulleri de dikkate
al›nd›¤›nda) sektör liderli¤ini devam ettirmifltir.
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De¤erli ortaklar›m›z, müflterilerimiz ve çal›flanlar›m›z,

2004 y›l›nda
• bireysel emeklilik branfl›ndaki pazar pay›m›z›n art›r›lmas›,
• hayat branfl›ndaki liderli¤imizin güçlü flekilde sürdürülmesi,
• teknik ve mali kârlar›m›z›n art›r›lmas› ve
• yasal gerekçelerle sa¤l›k sigortas› portföyümüzün
devredilmesi
ana gündem maddelerimizi oluflturmufltur.

fiirketimizin, hayat ve bireysel emeklilik branfllar›nda kaydetti¤i
baflar›lar› sizlerle paylaflmadan önce, ülkemizin 2004 y›l›ndaki
ekonomik görünümüne ve sektörümüze iliflkin konulara
de¤inmek istiyorum.

2004 y›l›ndaki ekonomik geliflmeler
2004, Türkiye ekonomisinde hedeflerin tutturuldu¤u baflar›l›
bir y›l olmufltur.

2004 y›l›nda hedeflenen y›ll›k rakamlar›n alt›nda kalan TEFE
%13,8, TÜFE ise %9,3 oran›nda gerçekleflmifltir. Bu rakamlar
son 30 y›l›n en düflük enflasyon oran› olarak kaydedilmifltir.
Türk Liras›n›n dolara karfl› ortalama %6,8, döviz sepetine göre
ise %2,5 oran›nda güçlenmesi ve kamu kesiminde önemli bir
fiyat ayarlamas›n›n yap›lmamas› özellikle TÜFE art›fl›n›n
hedeflerin alt›nda oluflmas›ndaki etkinlerden olmufltur. ‹hracat
63 milyar dolara ulafl›rken, ekonomik büyüme beklenenin
üzerinde gerçekleflerek %9,9 olarak aç›klanm›flt›r.

2004 y›l›nda da olumlu seyretmeye devam eden
makroekonomik flartlar, birçok sektörü oldu¤u gibi faaliyet
alan›m›z olan sigortac›l›k sektörünü de olumlu flekilde
etkilemifltir. Ekonomik güven ortam› flirketleri güçlendirirken,
bireylerin al›m gücünü art›rm›flt›r. Bu ortam gerek bireylerin
kendileri ve aileleri için, gerekse kurumlar›n çal›flanlar›n›n
güvenli¤i ve motivasyonunu art›rmak için hayat sigortalar›
ve/veya bireysel emeklilik fonlar›na bütçe ay›rmalar›na neden
olmufltur.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
2004, ülkemizdeki bireysel emeklilik uygulamas›n›n ilk tam
y›l›d›r.

EGM’nin verilerine göre 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Bireysel
Emeklilik Sistemi’nde yap›lan sözleflme say›s› 334.557’ye
ulaflm›fl durumdad›r.

2004 y›l›na dönüp bakt›¤›m›zda, sektörümüzde gerçeklefltirilen
bireysel emeklilik sat›fllar›n›n iki temel sebepten dolay›
tahminlerin gerisinde kald›¤›n› görüyoruz. Bunlardan ilki
sistemin yeterince tan›nmamas›, ikincisi ise kurumlar›n 2004
y›l› bütçelerini sistemin yürürlü¤e girmesinden önce yapm›fl
olmalar› nedeniyle grup kat›l›mlar›n düflük seviyede kalmas›d›r.

Bireysel emeklilik sektörü aç›s›ndan 2004 y›l›, sat›fltan ziyade
“yeni sistemin tan›t›lmas›” süreci olmufltur. Da¤›t›m
kanallar›m›zdan ald›¤›m›z geri dönüfller, arac›lar›m›z›n 2004
y›l›nda ürünlerimizi tan›tt›klar› sürenin çok daha fazlas›n›,
“sistemi” tan›tmak için harcad›klar›n› ortaya koymufltur.

Mustafa Su
Genel Müdür

Genel Müdür’ün Mesaj›
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2004 y›l›nda da olumlu seyretmeye devam eden makroekonomik flartlar,
birçok sektörü oldu¤u gibi faaliyet alan›m›z olan sigortac›l›k sektörünü de
olumlu flekilde etkilemifltir.

2004 y›l›nda grup sat›fllar› ve özellikle iflveren katk›l› gruplar›n
toplam sat›fllar içindeki pay› düflük bir seviyede kalm›flt›r.
Gelecekte kurumsal oyuncular›n sisteme dahil olmas›, bir
di¤er ifadeyle grup emeklilik planlar›n›n yayg›nlaflmas›, sisteme
yukar› do¤ru bir ivme kazand›racakt›r. Zira, Türkiye’deki
Bireysel Emeklilik Sistemi henüz küçük bir göl ama iflverenlerin
katk›lar›yla büyük bir okyanusa dönüflebilir.

2004 y›l›n›, gerek Bireysel Emeklilik Sistemi, gerekse bizim
için faaliyetlerin olgunlaflt›¤› bir ›s›nma y›l› olarak
de¤erlendirebiliriz. Yukar›da sözü geçen nedenleri dikkate
ald›¤›m›zda sistemin ilk y›l›nda elde edilen sonuçlar›n›, gelecek
aç›s›ndan umut verici olarak de¤erlendiriyoruz. Zira sistemin
çok daha önce bafllad›¤› di¤er ülkelere bakt›¤›m›zda, sistemin
ve bireysel emeklilik ürününün tan›nmas›n›n, bireylerce
benimsenmesinin ve pazar paylar›n›n belirginleflmesinin uzun
y›llar ald›¤›n› görüyoruz.

Sosyal güvenlik reformu ve BES
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin geliflimine ivme
kazand›racak di¤er çok önemli etken, AB’nin de öncelikli
gündem maddelerinden olan sosyal güvenlik konusudur.
Türkiye gibi büyük bir ülkenin üyeli¤i gündeme geldi¤inde
AB aç›s›ndan yap›sal sorunlar daha da artacakt›r. Bu nedenle
AB’ye uyum sürecine iliflkin de¤erlendirmelerde sosyal güvenlik
sorunu önemle vurgulanm›flt›r.

Son y›llarda Avrupa Birli¤i’ne, nispeten gelir düzeyi daha
düflük ülkelerin kat›lm›fl olmas› ve Birli¤in bütçesinden bu
ülkelere yap›lacak olan yard›mlar›n artmas›yla bütçe aç›¤›

sorunu ve ekonomik zorluklar a¤›rlaflm›flt›r. Bu süreç sonucunda
yat›r›mlar azalacak, iflsizlik artacak ve bunun karfl›l›¤›nda
ödenmesi gereken iflsizlik ücretleri gibi sosyal güvenlik
ödemeleri, AB içerisinde giderek daha büyük mebla¤lar
oluflturacakt›r.

Yafllanan Avrupa k›tas›n›n yafll› insanlar›na yap›lmas› gereken
sosyal güvenlik ödemelerinin mevcut haliyle bile AB’yi zorlad›¤›
düflünülecek olursa, Türkiye gibi büyük bir ülkenin üyeli¤i
gündeme geldi¤inde karfl›lafl›lacak yap›sal uyum sorunlar›n›n
daha ciddi olaca¤› muhakkakt›r. Bu ba¤lamda AB’nin gelece¤i
için önemli sorunlardan birisi sosyal güvenlik reformudur.

Ülkemizde IMF, Dünya Bankas› ve Avrupa Birli¤i ile iflbirli¤i
halinde bafllat›lan ve kamuoyunun gündeminde önemli yer
tutan sosyal güvenlik reform çal›flmalar› bu süreçte önem ve
h›z kazanacakt›r. Mevcut sosyal güvenlik sistemimizin devam›
halinde kümülatif finansman aç›¤›n›n 2010’da 35,5 milyar
dolara, 2030’da 132,9 milyar dolara ve 2050’de 313,6 milyar
dolara ulaflaca¤› tahmin edilmektedir. Bu ba¤lamda SSK ve
Ba¤-Kur gibi kurumlar›n etkin ve verimli hale getirilmesi kadar
bireysel emeklili¤in sistemdeki rolünün de gelifltirilmesi kilit
önem tafl›maktad›r. Sigorta sektörünün AB’ye uyum sürecini
en sanc›s›z biçimde atlatmas› için kamu yönetimine ve sigorta
flirketlerine önemli görevler düflmektedir. Sosyal güvenlik
reformu kapsam›nda sistemin sürdürülebilir bir hale
getirilebilmesi için sigortal› kapsam›n›n geniflletilmesi, emeklilik
ve sa¤l›k sigortalar›n›n birbirinden ayr›lmas› ve Bireysel Emeklilik
Sistemi’nin yayg›nlaflmas› gerekmektedir.
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Birikimli hayat poliçelerinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne
aktar›mlar
Bildi¤iniz gibi Bireysel Emeklilik Sistemi’ni düzenleyen mevzuat,
birikimli hayat sigortas›na sahip sigortal›lara Bireysel Emeklilik
Sistemi’ne geçifl olana¤› sa¤lamaktad›r.

Hayat branfl›nda müflterimiz olan 200 bini aflk›n sigortal›n›n
bu olana¤› en iyi flekilde de¤erlendirmeleri ve do¤ru karar
verebilmelerine yard›mc› olmak ad›na çal›flmalar yürütmekteyiz.
Bu kapsamda sigortal›lar›m›z›n her biri için bireysel analizler
yap›yor, onlarla görüflerek sahip olduklar› bu olana¤›
anlat›yoruz. Aktar›mlar›n h›zlanarak sürece¤ine inan›yoruz.
Yürürlükteki mevzuat, sigortal›lar›m›za Ekim 2006’ya kadar bu
olana¤› kullanma imkan› tan›maktad›r.

Anadolu Hayat Emeklilik’in
Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki konumu
Anadolu Hayat Emeklilik BES’teki ilk senesini baflar›yla
tamamlam›flt›r.

fiirketimiz sistemin bafllad›¤› 27 Ekim 2003’ten, 31 Aral›k
2004’e kadar geçen süre içerisinde 33.798 kat›l›mc› ad›na
bireysel emeklilik hesab› açarak 43,7 milyon YTL tutar›nda
katk› pay› toplam›flt›r. Müflterilerimize 13 farkl› emeklilik yat›r›m
fonu sundu¤umuz sistemde, fon büyüklü¤ü dikkate al›nd›¤›nda
Anadolu Hayat Emeklilik 2. s›rada yer alm›flt›r.

De¤inmek istedi¤im bir di¤er nokta, Anadolu Hayat Emeklilik
olarak kendi çal›flanlar›m›z›n bireysel emeklilik hesaplar›na
katk› yapmaya bafllad›¤›m›z konusudur. Bu uygulaman›n,

di¤er büyük kurumlara örnek teflkil etmesini temenni ediyoruz.
Grup kat›l›mlar› artt›kça, sektörümüzün büyüme h›z› ve yaratt›¤›
katma de¤er çok daha yüksek olacakt›r.

Hayat sigortalar›nda lideriz
Anadolu Hayat Emeklilik, 2004 y›l›nda da hayat sigortalar›
branfl›nda birinci s›rada yer alm›flt›r. Hayat branfl›ndaki prim
üretimimiz %12 artarak 381,2 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir
(2003 y›l›nda 340,6 milyon YTL). Prim üretiminde kaydedilen
art›fl TÜFE’nin 2,7 puan üzerinde olmufltur. fiirketimiz 2004
y›l› verilerine göre sektör baz›nda prim üretiminde %32’lik bir
pay alarak hayat branfl›nda sahip oldu¤u gücü bir kez daha
göstermifl ve liderli¤ini pekifltirmifltir.

Bu baflar›n›n alt›nda Anadolu Hayat Emeklilik’in müflterisine
sa¤lad›¤› güven, sahip oldu¤u tecrübe ile uzman kadrolar›m›z›n
baflar›l› ve özverili çal›flmalar› yatmaktad›r.

Hayat sigortalar›, Anadolu Hayat Emeklilik’in omurgas›n›
oluflturmaktad›r. 2005 ve sonras›nda, hayat branfl›na en az
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne gösterdi¤imiz kadar önem
göstermeye devam edece¤iz.

Mali performans›m›z
2004 y›l› flirketimiz için mali ve operasyonel aç›dan baflar›l›
bir faaliyet dönemidir.

fiirketimizin 2004 y›l› vergi öncesi kâr›, tarihi maliyete göre
düzenlenen bilançoya göre, 59,5 milyon YTL, enflasyon
muhasebesine göre düzenlenen ve kâr da¤›t›m›na esas olan

Genel Müdür’ün Mesaj›
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Anadolu Hayat Emeklilik, 2005 y›l›nda, hayat branfl›nda kuruldu¤u günden
bu yana sürdürdü¤ü sektör liderli¤ini devam ettirmeyi ve Bireysel Emeklilik
Sistemi’nde liderli¤e yükselmeyi hedeflemektedir.

bilançoya göre 41,9 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir.
Hisse bafl›na kârl›l›k %24,37, hisse bafl›na temettü brüt
0.00055 YTL olarak kaydedilmifltir.

Sigortal›lar›m›za ait birikimleri ifade eden matematik karfl›l›klar
ve kâr pay› ihtiyatlar›m›z %16 oran›nda büyümüfl ve 1.298
milyon YTL’ye ulaflm›flt›r. Elde etti¤imiz bu sonuç ile Anadolu
Hayat Emeklilik’in matematik karfl›l›klardaki pazar pay› %34,9
olmufltur.

fiirketimiz 2004 y›l›nda sa¤l›k portföyünü Anadolu Sigorta’ya
devretmifltir. Bu devir sonucunda elde edilen mali gelir
16,3 milyon YTL’dir. fiirketimizin 2004 y›l›ndaki toplam mali
geliri ise 79,9 milyon YTL’dir.

Faaliyet raporumuz ekindeki ba¤›ms›z denetim raporunda
detayl› olarak bulabilece¤iniz tüm bu mali sonuçlar, Anadolu
Hayat Emeklilik çal›flanlar›n›n özverili, titiz ve sürekli
çal›flmalar›n›n sonucudur.

Yar›nlar
2004 y›l›ndaki ekonomik geliflmelerin 2005 y›l›nda da devam
etmesi beklenmektedir. Ekonomik havan›n olumlu seyretmesi
ve al›m gücünün artmas› müflterilerimizin gelecekleri için
korkmadan yat›r›m yapmalar›na olanak sa¤layacakt›r. Di¤er
taraftan flirketlerin bütçelerinde Bireysel Emeklilik Sistemi için
pay ay›rmalar›, hem sistemin büyümesini, hem de fiirketimizin
gelirlerinin artmas›n› sa¤layacakt›r.

Anadolu Hayat Emeklilik, hem bireysel emeklilik hem de hayat
branfl›nda müflterilerinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda ürün ve
hizmetler gelifltirmeye devam edecektir. fiirketimiz, müflterilerine
sadece “yar›nlar›n güvencesi”ni sunmakla yetinmeyecek, ayn›
zamanda müflterilerinin bu alandaki tüm ihtiyaçlar›na cevap
vererek “Anadolu Hayat Emeklilik” fark›n› ortaya koyacakt›r.

Anadolu Hayat Emeklilik, 2005 y›l›nda hayat branfl›nda
kuruldu¤u günden bu yana sürdürdü¤ü sektör liderli¤ini devam
ettirmeyi ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nde liderli¤e yükselmeyi
hedeflemektedir. Gerek hissedarlar›m›za, gerekse bize
gelece¤ini emanet eden müflterilerimize karfl› sahip oldu¤umuz
sorumluluk bunu gerektirmektedir.

2005 ve sonras› için belirledi¤imiz tüm kurumsal hedeflere
ulaflaca¤›m›za olan inanc›m tamd›r. Anadolu Hayat Emeklilik’in
bir parças› olan çal›flanlar›m›z bugüne kadar oldu¤u gibi
bundan sonra da bu hedeflere ulaflmak yolunda çal›flmalar›n›
sürdürecek ve bunu baflaracak yeterliliktedir.

Geleceklerini bize emanet eden müflterilerimize, temsil etti¤i
kurumun tüm gerekliliklerini yerine getiren çal›flanlar›m›za, bizi
müflterilerimizle buluflturan acentelerimize, tüm gücüyle bize
k›lavuzluk eden ana hissedar›m›z Türkiye ‹fl Bankas›’na ve
bize güvenen yat›r›mc›lar›m›za flirketimiz ve yönetim kurulumuz
ad›na teflekkür ederim.

Sayg›lar›mla,

Mustafa Su
Genel Müdür
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2004 Y›l›nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler ve 2005 Y›l› Beklentileri
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2004 y›l›nda GSMH büyümesi %9,9 olarak kaydedilmifltir. TÜFE y›ll›k art›fl›
%9,32’ye, TEFE y›ll›k art›fl› ise %13,84’e gerilemifl ve y›l sonu hedefinin
alt›nda gerçekleflmifltir.

Türkiye Ekonomisi
Türkiye ekonomisi 2004 y›l›nda baflar›l› bir performans
sergilemifltir.

2002 y›l›nda bafllanan “örtük enflasyon hedeflemesi” politikas›na
2004 y›l›nda da devam edilmifltir. Bu uygulama ile “aç›k
enflasyon hedeflemesi” için gerekli koflullar›n oluflmas›
beklenmifl, para ve maliye politikalar› ile birlikte sürdürülen
kapsaml› yap›sal düzenlemelerin oturtulmas› ve enflasyon
hedeflerinin güvenilirli¤inin art›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Uygulanan kararl› ekonomi politikalar› ile gerek kamu, gerekse
özel sektörde iktisadi davran›fl biçimleri de¤iflmeye bafllam›fl;
ekonomiye duyulan güvenin artmas› ve beklentilerin olumluya
dönmesiyle kamu borç stokunun çevrilebilirli¤ine iliflkin kayg›lar
gündem maddeleri içinde ilk s›radaki yerini kaybetmifltir.

2005 y›l›, 2006 y›l›ndan itibaren uygulamaya koyulacak olan
ve fiyat istikrar› hedefinin güvenilirli¤ini daha da art›rmas›
beklenen “aç›k enflasyon hedefi” uygulamas›na geçifl y›l›
olacakt›r.

2004 y›l›nda TÜFE y›ll›k art›fl› %9,32’ye, TEFE y›ll›k art›fl› ise
%13,84’e gerilemifl ve y›l sonu hedefinin alt›nda gerçekleflmifltir.
Y›l›n son iki ay›nda Türk Liras›’n›n dolar kuruna karfl› ortalama
%6,8, döviz kuru sepetine göre ise %2,5 oran›nda güçlenmesi
ile kamuda önemli bir fiyat ayarlamas›n›n yap›lmamas› da
TÜFE art›fl›n›n yavafllamas›nda ve hedeflerin alt›nda kalmas›nda
etkili olmufltur.

Ekonomide bafllayan iyileflme sürecinin neticesinde, 2004
y›l›nda gerçeklefltirilen uluslararas› tahvil ihraçlar›nda, tarihsel
olarak en düflük maliyet seviyelerine ulafl›lm›fl, ayr›ca

uluslararas› sermaye piyasalar›nda en uzun vadeli ve yüksek
talep gören ihraçlar gerçeklefltirilmifltir. Kredi derecelendirme
kurulufllar› taraf›ndan da teyit edilen bu iyileflme neticesinde
faiz yükü son iki y›lda belirgin bir flekilde azalt›lm›flt›r.

2003 y›l›nda %80,2 olarak gerçekleflmifl olan ve Maastricht
kriterlerine göre %60’›n alt›na inmesi gereken “Devlet brüt
borç stoku/GSY‹H” oran›n›n, 2004 y›l› sonunda %78,4’e
geriledi¤i tahmin edilmektedir.

2004 y›l›nda GSMH büyümesi %9,9 olarak kaydedilmifltir. Y›l
sonu için %10 olarak öngörülen büyüme tahmininin neredeyse
tutturulmufl olmas› çok olumlu bir iflaret olarak kabul
edilmektedir.

2005 y›l›nda:
• Türkiye’nin ithalat›n›n 104 milyar dolar, ihracat›n›n 71 milyar
dolar, cari ifllemler aç›¤›n›n ise 10 -11 milyar dolar civar›nda
olmas› beklenmektedir.
• TÜFE art›fl h›z› %8 olarak hedeflenmifltir.
• Kamu kesimi faiz d›fl› dengesinin GSMH’ye oran›n›n %6,5
fazla vermesi öngörülmüfltür.
• 2005 y›l›nda kamu kesimi borçlanma gere¤inin GSMH’ye
oran›n›n %3,6 seviyesinde gerçekleflmesi beklenmektedir.

Önümüzdeki üç y›ll›k dönemde ise Türkiye ekonomisinin
büyüme h›z›n›n %5 düzeyinde gerçekleflmesi, enflasyonun
ise, 2007 y›l› sonunda, %4’e düflürülmesi hedeflenmifltir.

Dünya Ekonomisi
2004 y›l›nda dünya ekonomisinin, petrol fiyatlar›ndaki %33’lük
art›fla ra¤men, flirket kârlar› ve borsalarda yaflanan yükselifller
ile artan tüketim ve yat›r›m harcamalar› sayesinde, beklentilerin
de üzerine ç›karak %5 oran›nda büyüme gerçeklefltirdi¤i,
dünya ticaret hacminin ise, %7,2 oran›nda artt›¤› tahmin
edilmektedir.

ABD’nin d›fl ticaret ve bütçe aç›klar›n›n beklenenden yüksek
gerçekleflmesi, paritenin avro lehine yükselmesine neden
olmufltur. FED’in 2004 y›l›nda k›sa vadeli faiz oranlar›n› 25 baz

puanl›k art›fllarla %1’den %2,25’e yükseltmesi bile ABD dolar›na
beklenen deste¤i verememifl, 2004 y›l›nda dolar, avro
karfl›s›nda zay›f bir görünüm sergilemifltir.

Avro Bölgesi’nde ise 2004 y›l›nda faizlerde de¤iflikli¤e
gidilmemifltir. ‹flsizli¤in yüksek ve iç talebin zay›f oldu¤u Avro
Bölgesi’nde 2005 y›l›nda da faiz art›fl› beklenmemektedir.
Yüksek seyreden petrol fiyatlar› ve geniflleyen cari aç›¤›n
etkisiyle 2005 y›l›nda da ABD dolar›n›n avro karfl›s›nda de¤er
kazanmas› beklenmemektedir.
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Bireysel Emeklilik Sistemi
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Bireysel Emeklilik Sistemi kapsam›nda yat›r›ma yönlenen toplam fon
büyüklü¤ü, 2004 y›l sonu itibar›yla, 276,3 milyon YTL’dir. Kat›l›m
sözleflmelerinin %81,3’ü bireysel, %18,7’si ise kurumsald›r.

Bireylerin yapt›klar› düzenli tasarruflar›n yat›r›ma yönlendirilmesi
ve bu yat›r›mlar sonucunda birikimlerinin büyümesiyle
emeklilikte ekstra gelir elde etmeleri üzerine kurulmufl olan
Bireysel Emeklilik Sistemi, Türkiye’de ilk y›l›n› doldurmufltur.

Bir y›ll›k bir geçmifle sahip bulunan Bireysel Emeklilik
Sistemi’nde 11 flirket faaliyet göstermektedir. 31 Aral›k 2004
itibariyle, fona yönlendirilmifl sözleflmelerin toplam adedi
334.557’ye ulaflm›fl durumdad›r. Kat›l›mc› say›s›n›n 314 bin
kifli oldu¤u sistemde, katk› pay› tutar› ise 288 milyon YTL
olarak gerçekleflmifltir.

Bireysel Emeklilik Sistemi kapsam›nda, yat›r›ma yönlenen
toplam fon büyüklü¤ü, 2004 y›l sonu itibar›yla, 276,3 milyon
YTL’dir. Kat›l›mc›lar›n yafl da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda ise, en yo¤un
kat›l›m›n %42 ile 25-34 yafl grubundan geldi¤i görülür. Sisteme
üye 11 flirketin gerçeklefltirdi¤i kat›l›m sözleflmelerinin %81,3’ü
bireysel, %18,7’si ise kurumsald›r (grup bazl› kat›l›mlar).

“Emeklilik fiirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalar›ndan Bireysel
Emeklilik Sistemi'ne Aktar›mlara ‹liflkin Tebli¤ (Tebli¤ No: 2004/2)”

ve ilgili di¤er mevzuat T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›
taraf›ndan yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. ‹lk bireysel emeklilik
planlar›n›n sat›fla sunuldu¤u 27 Ekim 2003 tarihinden önce
birikimli hayat sigortas› yapt›rm›fl olan sigortal›lar›n, 07 Ekim
2006 tarihine kadar girifl aidat› ödemeden ve aktar›ma iliflkin
hiçbir masraf kesintisine tabi olmadan, birikimlerini Bireysel
Emeklilik Sistemi’ne aktarabilme imkanlar› vard›r. Halen düflük
seviyede seyreden aktar›mlar›n, 2005 ve 2006 y›llar›nda
h›zlanaca¤› ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nin büyümesine artan
oranda katk›da bulunaca¤› beklenmektedir.

Ekonomik kalk›nma ve geliflmede önemli role sahip olan
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin uzun vadede geliflece¤i ve
Türkiye ekonomisindeki pay›n›n ve kald›raç etkisinin büyüyece¤i
öngörülmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi ülkemizde Hazine
ve SPK’n›n (Sermaye Piyasas› Kurulu) denetimi alt›nda faaliyet
göstermektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin geliflimine ait bafll›ca büyüklükler
afla¤›daki tabloda verilmifltir.

Fona Yönlendirilmifl Sözleflmeler
Toplam

Toplam Katk› Pay› Yat›r›ma Yönlenen
Sözleflme Say›s› Kat›l›mc› Say›s› Tutar› (YTL) Fon Büyüklü¤ü (YTL)

> 31.12.2003 16.812 15.245 5.866.764 5.692.556
> 29.03.2004 73.181 71.015 28.549.515 27.051.764
> 28.06.2004 154.324 147.603 73.713.125 69.880.735
> 27.09.2004 233.199 223.576 146.374.034 139.468.037
> 31.12.2004 334.557 314.257 288.325.706 276.287.104
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Hayat Sigortas› Sektörü
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Türkiye’de, 2004 y›l›nda 27 sigorta flirketi hayat branfl›nda müflterilerine ürün
ve hizmet sunmufl, üretim gerçeklefltirmifltir.

Türkiye’de, 2004 y›l›nda 27 sigorta flirketi hayat branfl›nda
müflterilerine ürün ve hizmet sunmufl ve üretim
gerçeklefltirmifltir. Bu flirketlerin 10 tanesi ayn› zamanda
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde de faaliyette bulunmufltur.

Hayat branfl› prim üretimi 2004 y›l›nda bir önceki y›la göre
%19’luk art›fl göstermifltir. 27 flirketin toplam prim üretimi
1.223,9 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. ‹lk 10 flirket toplam
primin %88,7’sini üretmifltir. Hayat sigortalar› branfl›n›n toplam
sigorta sektörü prim üretimi içindeki pay› ise %18,5’tir.

Türkiye’de 2004 y›l›nda TEFE ve TÜFE’nin s›ras›yla %13,8 ve
%9,3 olarak gerçekleflti¤i dikkate al›nd›¤›nda, sektörün reel
büyüme kaydetti¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Son y›llarda sigortan›n önemi ve bu konuda toplumsal bilinç
artm›flt›r. Bu durum, müflteri kitlesinin, beklentilerin ve sonuç
olarak ürün ve hizmet kalitesinin geliflmesini sa¤lam›flt›r. Di¤er
taraftan ülkemizde son üç y›ld›r hakim olan ekonomik istikrar
ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, kifli bafl›na gelirin artmas›na
yol açm›flt›r. Bu durumun süreklili¤i, hayat sigortac›l›¤›ndaki
geliflmenin ivme kazanmas› ve prim üretiminin artmas› ile
sonuçlanacakt›r.

2002 2003 2004

142

202

2002 2003 2004

686

1.033

1.224

Teknik kâr  (Milyon YTL) Prim üretimi (Milyon YTL)

242

Kaynak: Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i
             T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› (2004 y›l›)
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Anadolu Hayat Emeklilik: Görünüm ve Stratejiler
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Anadolu Hayat Emeklilik 2004 y›l›nda;
• sigortal› ve kat›l›mc› say›s›n› art›rm›flt›r.
• daha çok müflteriye eriflerek bireysel emeklilik ve hayat
sigortac›l›¤› ürünleri sunma hedefi do¤rultusunda etkin ve
yayg›n pazarlama çal›flmalar›na devam etmifltir.
• banka sigortac›l›¤› uygulamas› kapsam›nda Türkiye ‹fl
Bankas›’n›n yurt çap›na yay›lm›fl hizmet a¤›na etkin bir da¤›t›m
kanal› olarak kullanmay› sürdürmüfltür.
• prim üretiminde bir önceki y›la oranla %12 büyüme
sa¤lam›flt›r.
• Bireysel Emeklilik Sistemi’nin bafllamas›n›n ard›ndan mevzuat
gere¤i sa¤l›k branfl›nda faaliyetlere son vermifl ve sa¤l›k
branfl›n› Anadolu Sigorta’ya devretmifltir.
• acente iliflkilerini gelifltirmifl, acentelerin daha etkin ve daha
verimli çal›flabilmelerine olanak tan›yan yap›sal düzenlemeler
gerçeklefltirmifltir.
• yeniden yap›lanma süreci kapsam›nda, sat›fllar› ve verimlili¤i
art›rmak amac›yla fiirket ve Türkiye ‹fl Bankas› çal›flanlar› ile
acentelere verilen e¤itim programlar›n› yo¤un flekilde
sürdürmüfltür.
• kurumsal yönetim ilkelerinin s›k› bir takipçisi olmufl, tüm pay
sahipleriyle sürekli ve fleffaf kurumsal iletiflimini sürdürmüfltür.

Anadolu Hayat Emeklilik, misyonuna uygun olarak
insanlar›n ve sevdiklerinin geleceklerini güvence alt›na
alarak yaflam kalitelerini yükselten finansal çözümler
sunmaya ve uzun vadeli fonlar yaratmak suretiyle Türkiye
ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katk› sa¤lamaya
devam edecektir...

Bireysel emeklilik ifl kolunda ilk tam faaliyet y›l›
2004, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ilk tam faaliyet y›l›d›r.

Anadolu Hayat Emeklilik, uygulamas› 27 Ekim 2003 tarihinde
resmen bafllayan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ilk
kat›l›mc›lar›ndan biridir. fiirket, bu iflkolunun ilk y›l›n› baflar›l›
sonuçlarla tamamlaman›n gururunu yaflamaktad›r.

Anadolu Hayat Emeklilik, sistemin bafllad›¤› 27 Ekim 2003
tarihinden 31 Aral›k 2004 tarihine kadar 33.798 kat›l›mc›yla
34.231 emeklilik sözleflmesi imzalam›fl ve bireysel emeklilik
hesab› açm›flt›r. Ayn› dönemde hesaplarda toplanan katk›
pay› tutar› 43,7 milyon YTL’dir. Toplam sözleflme say›s› baz›nda
ise fiirketin sektör pay› %10,23’tür. fiirket, ilk sene itibariyle
sektörde sözleflme say›s› bak›m›ndan beflinci s›rada, fon
büyüklü¤ü ve katk› pay› bak›m›ndan ikinci s›rada yer alm›flt›r.

Anadolu Hayat Emeklilik ile bireysel emeklilik sözleflmesi
imzalam›fl bulunan kat›l›mc›lar›n yat›r›ma yönlenen fon
büyüklü¤ü ayn› dönemde 43,1 milyon YTL’ye ulaflm›fl ve
fiirket’in sektör pay› %15,57 olarak gerçekleflmifltir. Fona
yönlenmifl sözleflmelerin %83,87’si bireysel, %16,13’ü ise
grup bazl›d›r.

Ülkemizde geçerli olan mevzuat, Bireysel Emeklilik Sistemi
yat›r›mc›lar›n›n arzu ettikleri takdirde hesaplar›n› senede bir
kereye mahsus olarak baflka bir bireysel emeklilik flirketine
transferlerine olanak sa¤lamaktad›r. Sistemin ilk y›l›n›
tamamlamas›n›n ard›ndan henüz bu konuyla ilgili yasal
düzenlemeler yürürlü¤e girmifl de¤ildir. Gerekli düzenlemelerin
tamamlanmas›n›n ard›ndan, Anadolu Hayat Emeklilik pazar
pay›n› daha da art›rmay› hedeflemektedir. fiirketin, pazar
pay›na olumlu katk›da bulunmas›n› bekledi¤i bir di¤er konu
ise birikimli hayat sigortalar›ndan aktar›m imkan› tan›yan
mevzuat›n yürürlü¤e girmifl olmas›d›r.
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Anadolu Hayat Emeklilik, 2004 y›l›nda da kurumsal hedeflerine yönelik
çal›flmalar›n› aral›ks›z olarak sürdürmüfl; hayat sigortac›l›¤› branfl›ndaki pazar
liderli¤ini korurken, yeni ifl dal› bireysel emeklilikte de liderler aras›nda yer
alm›flt›r.
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Müflteri taleplerine uygun fon yelpazesi ve emeklilik planlar›
6 A¤ustos 2003 tarihinde SPK’dan ald›¤› izin kapsam›nda 9
emeklilik yat›r›m fonu kuran Anadolu Hayat Emeklilik, 2004
y›l›nda müflterilerine sundu¤u ürünleri çeflitlendirmifl, bireysel
ve grup emeklilik planlar›na baz teflkil eden emeklilik yat›r›m
fonu say›s›n› 13’e yükseltmifltir. Gruplara yönelik olarak kurulan
yeni fonlar›n kuruluflu için SPK’dan 5 Ocak 2004 tarihinde izin
al›nm›flt›r.

Anadolu Hayat Emeklilik, müflterilerine, rahat bir gelecek için
en uygun flartlar› yaratmay› hedeflemektedir. Anadolu Hayat
Emeklilik, halen müflterilerine 3 bireysel ve 117 standart grup
emeklilik plan› sunmaktad›r.

Anadolu Hayat Emeklilik, emeklilik yat›r›m fonlar›n›n yönetimi
konusunda, bir Türkiye ‹fl Bankas› ifltiraki ve ayn› zamanda
ülkemizin lider portföy yönetim flirketi olan ‹fl Portföy Yönetimi
ile iflbirli¤i halindedir.

Hayat sigortalar›nda sürekli ve tart›flmas›z liderlik
1990 y›l›nda ülkemizdeki ilk hayat sigortas› flirketi olarak
kurulmufl bulunan Anadolu Hayat Emeklilik, hayat sigortac›l›¤›
dal›n›n sürekli lideri olmufltur. 2004 y›l›nda hayat sigortas› prim
üretiminin %31’i ve hayat sigortas› sektörü toplam sigortal›
fonlar›n›n %36’s› ile birinci s›radad›r.

fiirket, müflterilerine hayat sigortac›l›¤› alan›nda 10 farkl› sigorta
ürünüyle hizmet sunmaktad›r. Anadolu Hayat Emeklilik’in hayat
sigortas› ürünleri, farkl› müflteri kitlelerinin ihtiyaçlar›na uygun
olarak tasarlanm›flt›r. fiirketin farkl› içerikli hayat ürünlerinde
YTL veya dövize endeksli ödeme seçene¤i bulunmaktad›r.

Hem birikim hem de ölüm ve sakatl›k teminatlar›na karfl›
güvence sa¤layan ürünlerin yan› s›ra, ailelere çocuklar› için
E¤itim Sigortas›, üç ayl›k gelir sa¤layan Gelir Sigortas› gibi
ürünler sunmaktad›r.

Büyüyen kadro, yo¤unlaflan pazarlama faaliyetleri
Anadolu Hayat Emeklilik, 2004 y›l›nda yo¤un pazarlama
faaliyetlerini sürdürmüfltür. fiirket, bireysel emeklilik fonlar›n›n
pazarlanmas› faaliyetlerini acenteleri, Türkiye ‹fl Bankas›
flubeleri ve flubelerde faaliyet gösteren direkt pazarlama ekibi
ile yürütmüfltür.

Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik pazar›ndaki
etkinli¤ini art›rmak ve ayn› zamanda hayat branfl›ndaki
faaliyetlerine de ivme kazand›rmak amac›yla, direkt pazarlama
ekibini gelifltirmeye yönelik faaliyetlerine devam etmifltir. Bu
kapsamda 2004 y›l›nda bireysel emeklilik arac›s› olma niteli¤ine
uygun e¤itim geçmifline sahip 100’ü aflk›n direkt pazarlama
eleman› ifle al›nm›fl; direkt pazarlama ekibinin toplam say›s›
1,5 kat artarak y›l sonunda yaklafl›k 300 kifliye (2003 y›l›nda
187 kifli) ulaflm›flt›r.

Hayat sigortas› ve bireysel emeklilik ürünlerinin sat›fl›n›n,
finansal uzmanl›¤›n yan›nda, müflteri ile birebir ve uzun vadeli
iletiflim gerektirmesi sebebiyle, direkt sat›fl faaliyetlerinin
sat›fllar› tetikledi¤i görülmektedir.

Direkt pazarlama ekibinin üretimleri haftal›k, ayl›k ve 6 ayl›k
bazda düzenli olarak takip edilmekte, performans ölçümü
gerçeklefltirilmekte ve baflar›l› elemanlar farkl› ödül sistemleri
ile özendirilmektedir. Belirlenen kriterler do¤rultusunda baflar›l›
olan direkt sat›fl elemanlar› terfi etmeye hak kazanmakta ve
oluflturulan sat›fl ekipleri, ekip liderlerine ba¤l› olarak
çal›flmaktad›rlar.
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Anadolu Hayat Emeklilik’in emeklilik yat›r›m fonlar›

Para Piyasas› Fonlar›
> AHE Likit Fon

Büyüme Amaçl› Fonlar
> AHE Hisse Fonu
> AHE Uluslararas› Karma Fon
> AHE Atak Fon
> AHE Grup Hisse Fonu

Di¤er Fonlar
> AHE Dengeli Fon

Gelir Amaçl› Fonlar
> AHE Bono Fonu
> AHE Eurobond Dolar Fonu
> AHE Eurobond Euro Fonu
> AHE ‹stikrarl› Fon
> AHE Grup ‹stikrar Fon
> AHE Grup Bono Fonu
> AHE Grup Eurobond Fonu
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Kurumlara yönelik ürünler
2004 y›l›nda kurumsal pazarlama faaliyetleri kapsam›nda
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ve kurumlara yönelik ürünlerin
tan›t›m› a¤›rl›k kazanm›flt›r. Gerek fiirketin portföyünde bulunan
kurumsal müflteriler gerekse potansiyel müflteriler ziyaret
edilerek, toplant›, sunum veya stand organizasyonlar›
düzenlenmek suretiyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ve ürünlerin
tan›t›m› gerçeklefltirilmifltir.

Anadolu Hayat Emeklilik, kurumsal sat›fl sürecinde
arac›lara da toplant› ve sunum organizasyonlar›nda destek
sa¤lam›flt›r. 2004 y›l›nda çok say›da kurumla bireysel emeklilik
konusunda iletiflim kurulmufltur. ‹flveren katk›l› grup emeklilik
planlar›n›n sat›fllar›nda, sistemin yeni olmas› ve kurumlar›n
bütçelerinde sistemle ilgili harcamalara henüz yer vermemifl
olmalar› önemli bir engel oluflturmufltur. Anadolu Hayat
Emeklilik, 2005 y›l›ndan itibaren, iflveren katk›l› grup emeklilik
planlar› sat›fllar›n›n h›zla artmaya bafllayaca¤›n› öngörmektedir.

Ürün tasar›m›, tan›t›m ve iflleyifl gibi pazarlama faaliyetlerinin
her aflamas›nda; müflterilerin talep ve ihtiyaçlar›n› gözeten
Anadolu Hayat Emeklilik’in grup bazl› sözleflme say›s› 2004
y›l› sonu itibariyle 5.522’ye ulaflm›flt›r.

Türkiye ‹fl Bankas› ile sinerjik iflbirli¤i
Bireysel emeklilik ve hayat sigortas› sektörlerinde bankalar›n
genifl flube a¤›, teknolojik alt yap›s› ve alternatif da¤›t›m
kanallar›, potansiyel müflteriye ulaflabilmek ad›na hayati bir
önem tafl›maktad›r.

Anadolu Hayat Emeklilik ana hissedar› Türkiye ‹fl Bankas› ile
gelifltirmifl oldu¤u iflbirli¤i ile banka sigortac›l›¤›n›n ülkemizdeki

en yayg›n, en baflar›l› örneklerinden birini uygulamaktad›r.
Türkiye ‹fl Bankas›’n›n tüm Türkiye’ye yay›lm›fl bulunan 800’ün
üzerinde flubesi, Anadolu Hayat Emeklilik’in acentesi olarak
görev yapmaktad›r.

Banka ile yürütülen iflbirli¤i 2004 y›l›nda da geliflmeye devam
etmifl, Anadolu Hayat Emeklilik’in birikimli hayat sigortalar› ilk
prim üretiminin yaklafl›k %30’u, bireysel emeklilik üretiminin
yaklafl›k %60’› banka flubeleri üzerinden gerçeklefltirilmifltir.
Türkiye ‹fl Bankas› üzerinden gerçekleflen sat›fllar› ve banka
çal›flanlar›n›n motivasyonunu art›rmak amac›yla kampanyalar
düzenlenmifl ve baflar›l› flubeler ödüllendirilmifltir. Ayr›ca y›l
boyunca, Türkiye ‹fl Bankas› ile sat›fl› art›r›c› ve özendirici
etkinlikler ve tan›t›m çal›flmalar› da gerçeklefltirilmifltir.

Türkiye ‹fl Bankas›’n›n büyük hizmet a¤›, Anadolu Hayat
Emeklilik için do¤al ve en önemli büyüme aç›l›m›n›
oluflturmaktad›r. fiirket, banka ile süregelen iflbirli¤ini art›rmaya
ve bu da¤›t›m kanal› üzerinden artan oranda prim ve katk›
pay› üretmeye kararl›d›r.

Acenteler: Geleneksel da¤›t›m kanal›m›z
Acenteler sigortac›l›kta kilit önem tafl›maktad›r. Müflteriye
yak›nl›k, kiflisel iliflki ve bireysel hizmet yaklafl›m› ile belirginleflen
acente fonksiyonu, sigortac›l›¤›n geleneksel bir da¤›t›m
kanal›d›r.

Anadolu Hayat Emeklilik’in toplam 431 acentesi mevcuttur.
2004 y›l›nda acentelerin prim üretimine katk›s› birikimli hayat
sigortalar›nda 12.567 milyar TL (pay› %69,7); gelir sigortalar›nda
84.372 milyar TL (pay› %61); bireysel emeklilik üretiminde
6.705 adet (pay› %20) olmufltur.
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fiirketin acenteleriyle geleneksel ve karfl›l›kl› sayg› ve verimlili¤e
dayal› iflbirli¤i 2004 y›l›nda da tüm h›z›yla devam etmifltir.
Acentelere verilen yo¤un e¤itim faaliyetleri ve motivasyonu
art›r›c›, sat›fla yard›mc› uygulamalar sürdürülmüfltür.

Acente ziyaretleri ve toplant›lar da acentelerimizin
motivasyonuna katk›da bulunmufltur.

Anadolu Hayat Emeklilik, acentelerinin e¤itimine de büyük
önem vermekte, bu konuya zaman ve kaynak ay›rmaktad›r.
fiirket, acentelerinin etkinliklerini ve hizmet kalitelerini gelifltirici
çal›flmalar kapsam›nda 2003 y›l›nda sektörde bir ilke iflaret
eden e¤itim portal›n› (Sanal Kampüs) hizmete sokmufltu.
fiirketin acenteleri, 2004 y›l›nda Sanal Kampüs’ü yo¤un olarak
kullanmaya ve mesleki bilgilerini gelifltirici faaliyetlere kat›lmaya
devam etmifllerdir.

Acentelerin daha çok üretebilmeleri için
Anadolu Hayat Emeklilik, acentelerinin daha etkin ve daha
üretken olmalar›n› sa¤layacak alt ve üst yap› iyilefltirme ve
gelifltirme faaliyetlerine 2004 y›l›nda da devam etmifltir. Bu
kapsamda fiirket, acentelerinin dönüflüm oranlar›n› yükseltmek
amac›yla tüm acentelerin kendi portföylerini internet üzerinden
on-line takip etmelerine, prim ödemeyen veya primlerini
aksatan müflterileriyle daha h›zl› iletiflim kurarak prim
ödemelerini sa¤lamalar›na ve dönüflüm oranlar›n›
yükseltmelerine olanak tan›yan Acente Destek Portal› altyap›
projesini 2004 y›l›nda tamamlam›fl bulunmaktad›r. Acente
Destek Portal›’n›n katk›s›yla, acentelerin dönüflüm oran› %78
oran›nda gerçekleflmifl; bu durum acentelerin komisyon
gelirlerine olumlu etki etmifltir.

Anadolu Hayat Emeklilik’in acenteler ile efl zamanl› ve etkin
iletiflim kurma projesi kapsam›nda devreye soktu¤u “prim-
teklif-baflvuru” program› 2004 y›l›nda da acentelerin yüksek
oranl› be¤enisi ve kullan›m›na konu olmufltur. Acentelere bu
modül ile portföylerini efl zamanl› olarak internet üzerinden
takip imkan› sa¤lanm›flt›r. fiirketin acenteleri portföy bilgilerine
www.destek.anadoluhayat.com.tr adresinden ulaflabilmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik’in acenteleri için gelifltirmifl bulundu¤u
bir di¤er uygulamas› olan Anadolu Hayat Sanal Kampüs,
acentelerin internet arac›l›¤›yla istedikleri zaman ve istedikleri
kadar e¤itim alabilmeleri imkan›n› sunmaktad›r. Acenteler,
kendilerine tan›mlanan kullan›c› ad› ve flifresi ile sisteme girifl
yap›p istedikleri dersin e¤itimini alabilmekte; dersler kullan›c›n›n
iste¤ine göre görüntülü ve sesli veya sadece sesli olabilmekte
ve ders notlar› da sistem içerisinde kay›tl› bulunmaktad›r.
Sanal Kampüs’ten al›nan bilgiler, daha sonra s›n›f e¤itimleri
ile de desteklenmekte ve acentelere eksiksiz bir e¤itim hizmeti
sa¤lanmaktad›r.

Anadolu Hayat Emeklilik, gelenekselleflmifl bulunan acente
iliflkilerini derinlefltirmeye ve artan oranda yeni müflteriye
acenteleri arac›l›¤›yla ulaflmaya kararl›d›r.

Anadolu Hayat Emeklilik ürünleri HSBC Bank’ta
Anadolu Hayat Emeklilik ve HSBC Bank aras›nda 14 Ocak
2005 tarihinde imzalanan acentelik sözleflmesi ile HSBC Bank,
müflterilerine Anadolu Hayat Emeklilik’in hayat sigortalar› ve
bireysel emeklilik planlar›n›n tan›t›m›n› ve sat›fl›n›
gerçeklefltirecektir.
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Oluflturulan bu güç birli¤i, özellikle ekonomik ve sosyal aç›dan
ülkemizin gelece¤i için çok önemli bir ad›m olan Bireysel
Emeklilik Sistemi’ni genifl kitlelere ulaflt›rma amac› tafl›maktad›r.

Ürünleri destekleyici özellikler
Anadolu Hayat Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi müflterilerine
• web,
• sesli yan›t sistemi,
• Pokart uygulamas›,
• SOS ambulans hizmeti,
• anlaflmal› sa¤l›k kurulufllar›ndan faydalanma imkan›
gibi farkl› ve müflterilerce takdir edilen ürün destekleyici
uygulamalar›n› sunmaktad›r.

Müflteri memnuniyetini hedefleyen bir hizmet yaklafl›m›
Anadolu Hayat Emeklilik müflteri memnuniyetini hizmet
sürecinin tüm aflamalar›nda dikkatle gözetmekte ve
izlemektedir.

Gerek hayat sigortas› gerekse bireysel emeklilik, hizmet
sa¤lay›c› ile müflterinin uzun vadeli birlikteli¤ini gerektirir. Bu
durum müflteri memnuniyetini bir kat daha önemli ve belirleyici
k›lmaktad›r.

Tüm müflterilerinin memnuniyetine özel önem veren Anadolu
Hayat Emeklilik, her türlü kurumsal uygulama ve karar›n›n
oda¤›nda müflterisini gören bir ifl felsefesine sahiptir. Ürün
tasar›m›ndan ürün sunum flekillerine kadar hizmet sürecinin
her aflamas›nda müflteri talep ve ihtiyaçlar›n› gözeten fiirket,
mutlu sigortal› ve kat›l›mc›lar›n oluflturdu¤u bir müflteri
portföyünü sürdürülebilir k›lmay› hedeflemektedir.

Sürekli müflteri memnuniyetinin sa¤lanmas›nda önemli rol
oynayan Müflteri ‹liflkileri Birimi, 2004 y›l›nda 155 bin ça¤r›ya,
7.000’e yak›n elektronik postaya cevap vermifltir. 2004 y›l›nda
gelen ça¤r›lar d›fl›nda, Birim, prim ödemesini aksatan, sigorta
süresi biten, kredi kart› ile ödeme yapan, katk› pay› ödemesini
aksatan kat›l›mc›larla ve sigortal›larla da irtibata geçerek ilgili
bildirim ve takipleri gerçeklefltirmifltir.

Müflteri ‹liflkileri Birimi’nin bir di¤er önemli fonksiyonu telefonla
sat›fl faaliyetleridir. Anadolu Hayat Emeklilik, kendisine telefonla
ve internet üzerinden gelen talepleri cevaplamakta ve ilgili
teklif-sat›fl sürecinin sonunda poliçelendirmektedir. 2004
y›l›nda hayat sigortas› üretimi 150’ye yak›n, bireysel emeklilik
üretimi 100’e yak›n olarak gerçekleflmifltir. Acil yard›m
sigortas›na hak kazanan 5.193 adet sigortal›ya bilgi giriflleri
yap›larak ücreti Anadolu Hayat Emeklilik taraf›ndan ödenen
güvence hizmeti sa¤lanm›fl ve kartlar› gönderilmifltir.

AR&GE faaliyetleri
Anadolu Hayat Emeklilik’te ürün ve hizmet gelifltirme çal›flmalar›
y›l içinde aral›ks›z devam etmifl; pazar ve mevzuat›n gerektirdi¤i
düzenlemeler yap›lm›flt›r.

2004 y›l›nda da fiirketin alt yap›s›n› gelifltirmek amac›yla
teknoloji yat›r›mlar› yap›lm›fl, yat›r›m öncesi alternatifler
araflt›r›larak optimum fayda sa¤layacak çözümler tercih
edilmifltir.
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Uygulamalarda sürekli gelifltirme ile mükemmellik
hedeflenerek; verimlilik art›r›c› ve maliyet düflürücü yenilikler
yap›lmaya devam edilmifltir. Sektördeki geliflmeler takip
edilmifl, araflt›rmalar sonucu elde edilen bilgiler ilgili bölümlerin
kullan›m›na sunulmufltur.

‹nsan kayna¤›na yat›r›m = Kurumsal gelece¤e yat›r›m.
Anadolu Hayat Emeklilik insan kayna¤›na ve dolay›s›yla
kurumsal gelece¤ine sürekli yat›r›m yapan bir fiirkettir.
Tecrübeli, yarat›c› ve ifline ba¤l› çal›flanlar›, Anadolu Hayat
Emeklilik’in baflar›s›n›n mimarlar›d›r.

Anadolu Hayat Emeklilik, kurumsal baflar›s›na katk›da bulunan
her bir çal›flan›na gelece¤iyle ilgili sistematik kariyer ve geliflme
olanaklar› sunmakta, insan kayna¤›n› sürekli motive etmekte
ve desteklemektedir.

2003 y›l›nda bafllayan bireysel emeklilik faaliyetleri ve bu
do¤rultuda gerçeklefltirilen yeniden yap›lanma sonucunda,
Anadolu Hayat Emeklilik’in toplam insan kayna¤› direkt
pazarlama ekibi de dahil %1,1 oran›nda artarak 2004 y›l›
sonunda toplam 534 kifliye ulaflm›flt›r. Bu geniflleme
kapsam›nda 25 yeni çal›flan›m›z uzman yard›mc›s›, müfettifl
yard›mc›s› ve memur pozisyonunda ifle bafllam›fl, Direkt
Pazarlama ekibine ise 119 kifli kat›lm›flt›r. Sa¤l›k branfl›n›n
Anadolu Sigorta’ya devriyle beraber sa¤l›k branfl›nda görev
yapan 62 kifli Anadolu Sigorta bünyesine geçmifltir.

Kurumsal ve bireysel baflar› için e¤itim faaliyetleri
E¤itim, Anadolu Hayat Emeklilik’in insan kaynaklar› politikas›n›n
en önemli yap›tafllar›ndan bir tanesidir.

Anadolu Hayat Emeklilik, e¤itim çal›flmalar› ile,
• bünyesindeki insan kayna¤›n› gelifltirece¤ine
• kurumsal kültürü ve Grup yap›s›n› iyi tan›yan, sigortac›l›¤›
fiirket bünyesinde ö¤renmifl bir “çal›flanlar mozai¤ini”
koruyaca¤›na ve
• ekonomiye oldu¤u kadar toplumun farkl› kesimlerine de
katma de¤er üretece¤ine
inanmaktad›r.

Anadolu Hayat Emeklilik bünyesinde 2004 y›l› içerisinde
gerçeklefltirilen farkl› e¤itim çal›flmalar›na toplam 2.058 kifli
kat›lm›flt›r. Kifli bafl›na e¤itim 3,47 gün/y›l olarak kaydedilmifltir.
Bu e¤itimlerin %25,1’ini hayat sigortac›l›¤›, %55,2’sini ise
Bireysel Emeklilik Sistemi ve ürünlerine iliflkin konular› iflleyen
e¤itimler, %19,7’sini ise sat›fl, bilgisayar gibi kiflisel e¤itim
programlar› oluflturmufltur.

Teflekkür ediyoruz...
Bütün Anadolu Hayat Emeklilik ekibine teflekkür ediyoruz.

Onlar›n özverili ve titiz çal›flmalar› sayesinde, hayat branfl›ndaki
liderli¤imiz süreklilik gösterirken; yeni girdi¤imiz bireysel
emeklilik alan›nda ilk y›l›n sonunda elde etti¤imiz sonuçlar
mutluluk vericidir.

Ekip arkadafllar›m›z kurumumuza, iflimize ve vizyonumuza
inand›klar› sürece, Anadolu Hayat Emeklilik kazanmaya,
kazand›rmaya ve büyümeye devam edecektir.
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Do¤ru ve yayg›n iletiflimin önemi
Anadolu Hayat Emeklilik hizmet verdi¤i kitleler ile
gerçeklefltirdi¤i iletiflim faaliyetlerine kesintisiz bir flekilde
devam etmektedir. fiirket, kuruldu¤u günden beri etkin ve
yayg›n bir iletiflim stratejisi izlemifl; yürüttü¤ü faaliyetler ile
hizmet verdi¤i kesimler kadar, genifl anlamda tüm sosyal
paydafllar› ile iletiflim halinde olmufltur.

Anadolu Hayat Emeklilik, yeni faaliyet alan› olan bireysel
emeklili¤in tan›t›m›na konsantre olmufltur. fiirketin amac› hayat
sigortalar›nda oldu¤u gibi BES’te de lider konuma ulaflmak,
pazarda aslan pay›na sahip olmakt›r.

Bireysel emeklilikte Anadolu Hayat Emeklilik’in fark›n› anlatmak,
genifl kitlelere duyurmak için bafllang›çta bilinen kitlesel
mecralar yo¤un olarak kullan›lm›flt›r. Zamanla standart reklam
çal›flmalar›n›n d›fl›na ç›k›larak daha çok reklam d›fl› anlat›m
yollar› tercih edilmifltir. Bu ba¤lamda özellikle stand kurmak,
bas›nda haber olmak gibi alternatifler tercih edilmifltir.

Mazhar-Fuat ikilisinin rol ald›¤› Bireysel Emeklilik Sistemi tan›t›m
kampanyas› Nisan 2004’e kadar sürdürülmüfltür.

Anadolu Hayat Emeklilik, ayr›ca de¤iflik hedef kitlelere yönelik
ürünlerin tan›t›m›na önem vermifltir:

Ev han›mlar› Ev han›mlar›na özel emeklilik plan›  “Tam
Güvence” ismiyle tan›mlanarak, fiirketin standart emeklilik
planlar›nda olmayan ek avantajlarla sunulmufltur. Mart’ta
bafllayan kampanya A¤ustos’a kadar devam etmifltir.

Ticari araç sürücüleri Petrol Ofisi ile iflbirli¤i yap›larak
gerçeklefltirilen ve ticari araç sürücülerini hedefleyen POKART
kampanyas›, Mart’tan A¤ustos’a kadar sürmüfltür.

Araç sürücüleri Ticari araç sürücülerine yönelik olarak
gelifltirilen “Ekstra Katk›l› Emeklilik Plan›”, Petrol Ofisi ve ‹fl
Bankas› ile ortak tan›t›m kampanyas›yla, tüm araç sürücüleri
hedeflenerek Aral›k ay›nda sunulmufltur.

Anadolu Hayat Emeklilik kampanyalar›n d›fl›nda, özel projeler
ile (sponsorluklar) bireysel emeklilik ve hayat sigortalar›n›n
tan›t›m›na katk›da bulunmaya devam etmifltir. Ayr›ca, e¤itime
ve sanata katk› amaçl› kurumsal sponsorluklar›n› da
sürdürmüfltür.

Anadolu Hayat Emeklilik, bu faaliyetlerine ek olarak fiirket
acenteleri, ‹fl Bankas› flubeleri ve personeli ile geçmifl y›l›
de¤erlendirmek, kurulufl y›ldönümünü kutlamak ya da ödül
amaçl› birçok toplant› ve gezide bir araya gelmifl; fiirketin her
y›l düzenlenen geleneksel bas›n toplant›s›n› Sakl›köy’de
gerçeklefltirmifltir.
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Anadolu Hayat Emeklilik, kuruldu¤u günden beri etkin ve yayg›n bir iletiflim
stratejisi izlemifl; yürüttü¤ü faaliyetler ile hizmet verdi¤i kesimler kadar, genifl
anlamda tüm sosyal paydafllar› ile sürekli ve sistemli iletiflim halinde olmufltur.
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2004 Y›l› Faaliyet Sonuçlar›n›n Analizi
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Prim Üretimi

a) Hayat dal›nda
2004 y›l›nda 381.242 bin YTL prim üretilerek bir
önceki y›la göre %12 oran›nda art›fl sa¤lanm›flt›r.
Bu oran %9,3 olan tüketici fiyatlar›ndaki art›fl›n
2,7 puan üzerindedir. 2004 y›l› verilerine göre
Anadolu Hayat Emeklilik’in hayat branfl›ndaki
prim üretimi sektör pay› %31,6 olarak
gerçekleflmifltir. fiirketin bu branfltaki liderli¤i
devam etmektedir.

Bin YTL 2002 2003 De¤iflim 2004 De¤iflim

Üretilen Prim 188.519 340.598 %81 381.242 %12

2002 2003 2004

188.519

340.598
381.242

Prim üretimi (Bin YTL) Sektör pay› (%)

Anadolu Hayat Emeklilik %31,6

Di¤er %68,4

c) Sa¤l›k sigortalar›nda
Bireysel Emeklilik mevzuat› gere¤i sa¤l›k
sigortalar›nda yeni poliçe düzenlemesine
01.04.2004 tarihinden itibaren son verilmifl,
yürürlükte bulunan poliçelere ait tüm hak ve
yükümlülükler de 31.08.2004 tarihi itibariyle Anadolu
Anonim Türk Sigorta fiirketi’ne devredilmifltir.

Bu branflta 01.01.2004 - 31.08.2004 döneminde
29 milyon YTL tutar›nda prim üretimi
gerçeklefltirilmifltir.

Devredilen sa¤l›k portföyünün de¤erinin
belirlenmesi amac›yla Price Waterhouse Coopers
taraf›ndan bir rapor düzenlenmifl ve bu rapora
dayan›larak devredilen portföyün de¤eri 16.250
bin YTL olarak tespit edilmifltir. Bu tutar fiirketin
31.12.2004 dönemine ait gelirleri aras›na
kaydedilmifltir.

Bin YTL 2002 2003 De¤iflim 2003/3 2004/3 De¤iflim

Üretilen Prim 62.733 81.219 %29 23.104 27.674 %20

b) Bireysel emeklilik branfl›nda
27 Ekim 2003 tarihinde bafllayan bireysel emeklilik branfl› faaliyetleri kapsam›nda 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle 33.798 adet
kat›l›mc› ad›na 34.231 adet bireysel emeklilik hesab› aç›lm›fl ve 43.718 bin YTL tutar›nda katk› pay› toplanm›flt›r.

Matematik karfl›l›klar ve kâr pay› ihtiyatlar›

Sigortal›lar›m›za ait birikimleri oluflturan
matematik karfl›l›klar ile kâr pay› ihtiyatlar›nda,
432 milyon YTL’lik vade gelimi, ifltira ve tazminat
ödemelerine ra¤men, bir önceki y›la göre
187.335 bin YTL art›fl sa¤lanm›fl olup, büyüme
oran› %17’dir. 2004 y›l› verilerine göre Anadolu
Hayat Emeklilik’in matematik karfl›l›klardaki pazar
pay› %35,6 olarak gerçekleflmifltir.

Bin YTL 2002 2003 De¤iflim 2004 De¤iflim

Matematik ve
Kâr Pay› Karfl›l›¤› 799.878 1.110.529 %39 1.297.864 %17
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Teminat gelirleri

Anadolu Hayat Emeklilik 2004 y›l›nda sigortal›
birikimlerinin yat›r›ma yönlendirilmesinden
332.581 bin YTL gelir elde etmifltir. fiirket 2004
y›l›nda sigortal›lar›na TL poliçeler için %29,26,
dolara endeksli poliçeler için %9,26, avroya
endeksli poliçeler için %7,90, sterline endeksli
poliçeler için ise %9,13 oran›nda kâr pay›
da¤›tm›flt›r.

2004 y›l›nda bir önceki y›la göre faiz oranlar›nda
meydana gelen düflüfller teminat gelirlerini
olumsuz etkilemifltir.

Bin YTL 2002 2003 De¤iflim 2004 De¤iflim

Teminat Gelirleri 340.851 377.118 %11 332.581 (%12)

Teknik sonuçlar

Son üç y›l içinde teknik kârl›l›kta branfllar itibariyle
al›nan sonuçlar yanda sunulmufltur.

2004 y›l›nda bireysel emeklilik branfl›nda
meydana gelen zarar›n %90’›n› (11.940 bin YTL)
bu branfl için yap›lan reklam ve tan›t›m giderleri
oluflturmufltur.

Sa¤l›k branfl›nda cari riskler karfl›l›¤› 2002 y›l›nda
yaz›lan primin %33,5’i esas al›narak belirlenmifl
iken, 2003 y›l›nda primin gün olarak müteakip
y›la sarkan k›sm› esas al›narak tespit edilmifl ve
bu de¤ifliklik sonucu teknik zarar meydana
gelmifltir.

Bin YTL 2002 2003  De¤iflim 2004 De¤iflim

Tazminat Ödemeleri 282.728 324.873 %15 431.967 %33

Tazminat ödemeleri

Anadolu Hayat Emeklilik taraf›ndan
gerçeklefltirilen tazminat ödemelerine ait bilgilere
yandaki tablolarda yer verilmifltir.

Bin YTL 2002 2003 De¤iflim 2004 De¤iflim

Hayat Branfl›
Teknik Kâr› 37.487 50.572 %35 51.408  %2

Bireysel Emeklilik
Teknik Kâr› - (1.200) - (13.266)  -

Sa¤l›k Branfl›
Teknik Kâr› 8.776 (7.977) (%191) (6.742) %15

TOPLAM 46.263 41.395 (%11) 31.399 (%24)

a) Hayat branfl› için:

Bin YTL 2002 2003  De¤iflim 2004* De¤iflim

Tazminat Ödemeleri 38.163 57.366 %50 48.841 %33

b) Sa¤l›k branfl› için:

* Sa¤l›k branfl›n›n, 2004’ün A¤ustos ay›nda Anadolu Sigorta’ya devri nedeniyle
yukar›daki tabloda ilk 8 ayda gerçekleflen tazminat ödemelerine yer verilmifltir.
De¤iflim karfl›laflt›rmas› da 2003 y›l›n›n ilk 8 ayl›k verileri baz al›narak yap›lm›flt›r.
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Mali sonuçlar

Anadolu Hayat Emeklilik’in son 3 y›l için elde
etti¤i mali gelirler yanda belirtilmifltir.

2004 y›l›nda faiz oranlar›nda meydana gelen
düflüfl mali gelirlerimizi olumsuz yönde
etkileyerek, beklenenin alt›nda gerçekleflmesine
neden olmufltur. Sa¤l›k portföyünün Anadolu
Sigorta’ya devri nedeniyle portföy de¤eri olarak
al›nan 16.250 milyar TL mali gelirlerimiz içinde
muhasebelefltirilmifltir.

Vergi öncesi kâr

fiirketimizin son 3 y›l için elde etti¤i vergi öncesi
kâr (tarihi maliyete göre) yanda belirtilmifltir.

Bin YTL 2002 2003 De¤iflim 2004 De¤iflim

Mali Gelirler 40.585 75.470 %86 79.961  %6

Bin YTL 2002 2003 De¤iflim 2004 De¤iflim

Vergi Öncesi Kâr 57.070 72.883 %28 59.461  (%18)

Özkaynaklar

fiirketimizin özkaynaklar› artmaya devam etmifltir.

29 Mart 2004 tarihinde yap›lan Ortaklar Ola¤an
Genel Kurulu’nda al›nan kâr da¤›t›m karar›na
uygun olarak, Anadolu Hayat Emeklilik’in toplam
özkaynaklar› %28’lik art›flla 223.377 bin YTL’ye
ulaflm›flt›r.

Aktif Toplam›

Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif toplam›, 2004
y›l›nda %14 oran›nda art›flla 1.675.443 bin YTL’ye
ulafl›rken, dolar baz›nda 1 milyar dolar› aflm›flt›r.

Pazar Pay›m›z

Anadolu Hayat Emeklilik’in hayat branfl› ve
toplam sektör içindeki pazar paylar›n›n y›llar
itibariyle geliflimi yandaki tabloda belirtilmifltir.

Bin YTL 2002 2003 De¤iflim 2004 De¤iflim

Özkaynaklar 121.200 173.926 %44 223.377  %28

Bin YTL 2002 2003 De¤iflim 2004 De¤iflim

Aktif Toplam› 1.015.265 1.464.506 %44 1.675.443  %14

 Branfllar 2002 2003 2004

Hayat Sektörü %27  %33   %32

Sigortac›l›k Sektörü %5,1  %6,7   %5,6
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‹fl Bankas› - Türkiye’nin Bankas›
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“Türkiye’nin Bankas›” ifadesinde özetlenen güçlü ve köklü kimli¤i, Türkiye
‹fl Bankas›’n› Türkiye’deki bireyler ve kurumlar taraf›ndan en çok güven
duyulan ve tercih edilen Banka haline getirmektedir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin kuruluflundan
hemen sonra ülke ekonomisinin yeniden infla edilmesinde ve
ekonomik kalk›nmada lokomotif görevi üstlenecek bir bankan›n
kurulmas›n› istemifltir.

Bu düflünce ile temelleri at›lan Türkiye ‹fl Bankas›, yeni kurulan
Cumhuriyet aç›s›ndan güçlüklerle dolu bir y›l olan 1924’te
faaliyetlerine bafllar. Türkiye ‹fl Bankas›’n›n amac›, bankac›l›k
sisteminin yan› s›ra ekonominin kalk›nmas›na yard›mc› olmak
ve s›nai yat›r›mlara mali kaynak sa¤lamak olarak belirlenir.

Türkiye ‹fl Bankas›, cumhuriyet döneminde kurulan ve
faaliyetlerini sürdüren birkaç ulusal flirketten biri olman›n
gururunu tafl›makta; kuruldu¤u anda sahip oldu¤u coflku ve
dinamizmi bugün de yaflatmaktad›r.

Banka sahip oldu¤u genifl ve yayg›n ulusal hizmet a¤› ve
güçlü özkaynaklar›yla, reel sektör yat›r›mlar› ile iç ve d›fl
ticaretin finansman›na kesintisiz destek vermekte, büyük çapl›
proje finansman› kredileriyle ülke ekonomisinin geliflimine
katk› sa¤lamakta ve milyonlarca bireye ve kuruma finansal
hizmet ve ürünler sunmaktad›r.

Öncü rol oynayarak finans, cam sanayi, enerji,
telekomünikasyon ve hizmet gibi sektörlerde kurdu¤u ifltirak
flirketleri ve özel sermayeli bankalar aras›ndaki lider konumuyla
Türkiye ‹fl Bankas›, Türk ekonomisindeki önemli rolünü
kuruluflundan günümüze sürdürmektedir.

Türkiye ‹fl Bankas›, ülkemizin en yayg›n hizmet ve eriflim
a¤lar›ndan birine sahip olan bir kurumdur. Dünyan›n en
geliflmifl efl zamanl› ve efl ba¤lant›l› hizmet omurgalar›ndan
birine sahip olan ‹fl Bankas› 2004 y›l sonu itibariyle 848 flube,
2.278 Bankamatik, 390 Netmatik ve 107 Kasamatik’ten oluflan
yayg›n bir ulusal hizmet a¤›na sahiptir.

7.693.999 milyar TL’lik (5.179 milyon dolar) özkaynak büyüklü¤ü
ile Türkiye ‹fl Bankas›, Türkiye’deki bütün özel bankalar aras›nda
ilk s›rada yer almaktad›r. Banka, ifltirakleri ile birlikte
de¤erlendirildi¤inde, dünyan›n en büyük gruplar›ndan bir
tanesidir.

Kuruldu¤u ilk günden itibaren halka aç›k bir fiirket olan Türkiye
‹fl Bankas›, ülkemizde benzeri olmayan bir ortakl›k yap›s›na
sahiptir. Halihaz›rda en büyü¤ü Emekli ve Munzam Sand›k
Vak›flar› olmak üzere 300.000’i aflk›n yerli ve yabanc› orta¤›
olan Türkiye ‹fl Bankas›’n›n %28,49’luk hissesi ‹MKB ve Londra
Borsas›’nda ifllem görmektedir.

“Türkiye’nin bankas›” ifadesinde özetlenen güçlü ve köklü
kimli¤i Türkiye ‹fl Bankas›’n› Türkiye’deki bireyler ve kurumlar
taraf›ndan en çok güven duyulan ve tercih edilen banka haline
getirmektedir.
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Yönetim Kurulu
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Ayaktakiler (soldan sa¤a):
Burhanettin Kantar (Yönetim Kurulu Üyesi)
Tümay Oskay (Yönetim Kurulu Sekreteri)
Onur Özbilen (Yönetim Kurulu Üyesi)
Yusuf Ziya Toprak (Yönetim Kurulu Üyesi)
Hakan Aran (Denetçi)
Sedat Tosyalı (Yönetim Kurulu Üyesi)
‹zlem Erdem (Denetçi)
Murat A¤ılönü (Yönetim Kurulu Üyesi)

Oturanlar (soldan sa¤a):
Mustafa Su (Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür)
Ayça Çınar (Yönetim Kurulu Üyesi)
Sırrı Erkan (Yönetim Kurulu Baflkanı)
Salih Kurtulufl (Yönetim Kurulu Baflkan Vekili)
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Üst Yönetim
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1 Mustafa Su Genel Müdür
2 Afflin O¤uz Genel Müdür Yard›mc›s›
3 U¤ur Erkan Genel Müdür Yard›mc›s›
4 fiükrü Muslu Koordinatör
5 Orhan Bozkurt Teftifl Kurulu Baflkan›
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KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU
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1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI

En az finansal performans kadar önemli oldu¤una inand›¤›m›z Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nin hayata geçirilmesinde, gerek
ulusal ve uluslararas› sermaye piyasalar›n›n geliflmesi, gerekse fiirketimiz menfaatleri aç›s›ndan büyük yarar
görülmektedir.

fiirketimizce, söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sa¤lanmas› hedeflenmekte ve bu yönde çal›flmalar yap›lmaktad›r.

Bu kapsamda ana sözleflmemizde,
• Özel denetçi atanmas› talebinin bireysel bir hak olarak kullan›labilmesini, 
• Kâr pay› avans› da¤›t›lmas›n›, 
• Menfaat sahiplerinin flirket yönetimine kat›l›m›n›, 
• Yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulanmas›n›,
• fiirketin sermaye ve yönetim yap›s› ile malvarl›¤›nda de¤ifliklik meydana getiren bölünme ve hisse de¤iflimi, önemli
tutardaki maddi/maddi olmayan varl›k al›m/sat›m›, kiralanmas› veya kiraya verilmesi veya ba¤›fl ve yard›mda bulunulmas›
ile üçüncü kifliler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine iliflkin kararlar›n genel kurulda al›nmas›n›
öngören düzenlemeler yer almamakta ve Yönetim Kurulumuzda az›nl›k pay› temsilcisi bulunmamakta olup, 
• Pay Sahiplerimizi bilgilendirme politikas› oluflturulmas›na,
• Etik kurallar›m›z›n www.anadoluhayat.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde kamuya duyurulmas›na 
yönelik çal›flmalar›m›z ise devam etmektedir.

‹stisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensiplerin de, bugüne kadar menfaat sahipleri aras›nda herhangi bir ç›kar
çat›flmas›na yol açmam›fl olmakla birlikte, bir plan dahilinde ve en k›sa sürede uygulanmas› arzu edilmektedir. 

fiirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine iliflkin de¤erlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve
nitelik itibariyle gelifltirilmesine yönelik düflünceleri afla¤›da sunulmufltur.

2. PAY SAH‹PLER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER B‹R‹M‹ 

fiirketimizde Pay Sahipleri ile iliflkiler birimi oluflturulmufltur.

Pay Sahipleri ile iliflkiler biriminde, fiükrü Muslu, M. Metin Sa¤söz ve Ö. Gözde Erman görev yapmaktad›r.

Birimin baflkanl›¤›n› Koordinatörümüz fiükrü Muslu yürütmektedir. 

Söz konusu birimde görev yapan çal›flanlar›m›z›n iletiflim bilgileri afla¤›da sunulmufltur.

Ad› Soyad› Telefon No Elektronik Adres
fiükrü Muslu 0212 317 70 50 smuslu@anadoluhayat.com.tr
M. Metin Sa¤söz 0212 317 71 04 msagsoz@anadoluhayat.com.tr
Ö. Gözde Erman 0212 317 71 18 german@anadoluhayat.com.tr

fiükrü Muslu birim baflkanl›¤› görevini do¤rudan do¤ruya Kurumsal Yönetim Komitesi Baflkan›'na ba¤l› olarak
yürütmektedir.

Söz konusu birim pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›m› konusunda faaliyet göstermekte ve yönetim kurulu ile Pay Sahipleri
aras›ndaki iletiflimi sa¤lamaktad›r.

Söz konusu birimin, faaliyetlerini yönetim kuruluna raporlamas› uygulamas›na en k›sa sürede bafllanacakt›r. 
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Pay Sahipleri ile iliflkiler birimi esas itibariyle, 
• Pay Sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›n› sa¤lama,
• fiirket ile ilgili kamuya aç›klanmam›fl, gizli ve/veya ticari s›r niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay Sahiplerinin flirket
ile ilgili yaz›l› bilgi taleplerini yan›tlama, 
• Genel kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye ve di¤er flirket içi düzenlemelere uygun olarak
yap›lmas›n› sa¤lama, 
• Genel kurul toplant›s›nda, Pay Sahiplerinin yararlanabilece¤i dokümanlar› haz›rlama, 
• Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas›n› ve sonuçlarla ilgili raporlar›n Pay Sahiplerine yollanmas›n› sa¤lama,
• Mevzuat ve flirketin bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izleme
görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Dönem içinde birime yap›lm›fl yaz›l› baflvuru bulunmamaktad›r. 

Dönem içinde birime yap›lan sözlü baflvurular›n tamam› yan›tlanm›flt›r.

Baflvurulara iliflkin verilerin takibine yönelik gerekli altyap› çal›flmalar› tamamlanm›fl olup, yap›lan baflvuru ve verilen yan›t
say›lar›na gelecek dönemlerde yay›mlanacak uyum raporlar›nda yer verilecektir.

3. PAY SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹ ED‹NME HAKLARININ KULLANIMI 

Pay Sahiplerimizin, ticari s›r niteli¤inde olmayan veya kamuya aç›klanmam›fl bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi
karfl›lanmaktad›r. 

Pay Sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, en az Koordinatör düzeyindeki çal›flanlar›m›zca de¤erlendirilmekte olup, ticari s›r
ve gizlilik s›n›rlar› dahilinde olmak üzere, en k›sa sürede, tam, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tacak flekilde ve özenle
karfl›lanmaktad›r. 

Pay Sahiplerimizin s›kça ihtiyaç duyduklar› konulardaki aç›klamalar ile haklar›n›n kullan›m›n› etkileyecek geliflmelerle ilgili
bilgiler, www.anadoluhayat.com.tr adresinden ulafl›labilecek olan internet sitemizde yer almaktad›r. 

Yasal mevzuat uyar›nca, az›nl›k Pay Sahipleri baz› somut olaylar›n incelenmesine yönelik olarak Genel Kuruldan özel
denetçi atanmas›n› talep etme hakk›na sahip bulunmaktad›r.

Hissedarlar›m›z 2004 y›l› içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmam›fllard›r.

Ana sözleflmemizde özel denetçi atanmas› talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemifltir.

Mevzuat uyar›nca gerek genel kurulun özel denetçi atanmas› talebinin gere¤ini yerine getirmek zorunda olmas›, gerekse
özel denetçi atanmas› talebinin gündeme ba¤l›l›k ilkesinin istisnalar›ndan birini oluflturmas› dikkate al›narak, ticari s›r
niteli¤i tafl›yan veya henüz kamuya aç›klanmam›fl olan bilgilerin gizlili¤inin korunmas›na yönelik olarak uygulamada s›k›nt›
yaratabilece¤i kayg›s›yla, özel denetçi atanmas› talebinin ana sözleflmede bireysel bir hak olarak düzenlenmesi
hususunun geliflmelere ba¤l› olarak ileride de¤erlendirilmesi düflünülmektedir. 

Pay sahipli¤i haklar›n›n sa¤l›kl› olarak kullan›labilmesi için gerekli olan bütün bilgilerin, genelde internet sitemiz, y›ll›k
faaliyet raporumuz ve özel durum aç›klamalar›m›z, özelde ise bireysel talepler arac›l›¤›yla olmak üzere, Pay Sahiplerimizin
kullan›m›na sunuldu¤u düflünülmektedir.
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Pay Sahiplerimizin, fiirketimizin sermaye, yönetim veya denetim bak›m›ndan do¤rudan veya dolayl› olarak iliflkili oldu¤u
gerçek ya da tüzel kifliler ile fiirketimiz aras›ndaki hukuki ve ticari iliflkilere iliflkin bilgi talepleri de mevzuat›n elverdi¤i
ölçüde karfl›lanmaktad›r.

Pay Sahiplerimizin bilgi alma haklar›n›n geniflletilmesi amac›na yönelik olarak, haklar›n›n kullan›m›n› etkileyebilecek her
türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda Pay Sahiplerimizin kullan›m›na sunulmufltur.

4. GENEL KURUL B‹LG‹LER‹ 

2004 y›l› içinde, 24.03.2004 tarihinde yap›lan 2003 y›l›na ait ola¤an Genel Kurul toplant›s› olmak üzere, bir adet Genel
Kurul toplant›s› yap›lm›flt›r.

Söz konusu toplant›, 65 trilyon liral›k ödenmifl sermayemizin %85'ini veya 55,2 trilyon TL'lik k›sm›n› temsil eden Pay
Sahiplerimizin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

Toplant›ya menfaat sahipleri ve medyadan kat›l›m olmam›flt›r.

Toplant› yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örne¤ini içeren toplant› davetine iliflkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi, Radikal ve Dünya gazeteleri ile ‹MKB bülteninde olmak üzere, toplant› tarihinden en az iki hafta önce
yay›mlanm›flt›r. 

Bu sürenin asgari üç hafta olmas›na özen gösterilecektir. 

Toplant› bilgileri, ayn› süre içerisinde nama yaz›l› hisse senedi sahiplerine ayr›ca taahhütlü mektupla da ulaflt›r›lm›flt›r. 

Toplant› bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin do¤rudan eriflimini teminen, www.anadoluhayat.com.tr adresinde yer alan
fiirketimiz internet sitesinden de ulafl›labilmektedir.

Pay defterine kay›tlar Yönetim Kurulu karar›yla yap›lmakla birlikte nama yaz›l› Pay Sahiplerinin Genel Kurula kat›l›m›n›
teminen pay defterine kay›t için bir süre öngörülmemifltir.

Y›ll›k faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr da¤›t›m önerisi, ihtiyaç duyulan genel kurul gündem maddeleri ile
ilgili olarak haz›rlanan bilgilendirme doküman› ve gündem maddelerine dayanak teflkil eden di¤er belgeler ile esas
sözleflmenin son hali ve esas sözleflmede de¤ifliklik yap›lacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplant›s›na davet
için yap›lan ilan tarihinden itibaren, fiirketimizin merkez ve bölge müdürlüklerinde Pay Sahiplerimizin incelemelerine aç›k
tutulmaktad›r.

Söz konusu bilgi ve belgelere, 2005 y›l›ndan itibaren www.anadoluhayat.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de
ulafl›labilmektedir.

2004 y›l›nda yap›lan ola¤an genel kurul toplant›s›nda Pay Sahiplerinden soru sorma hakk›n› kullanan olmam›flt›r.

Toplant›da, Pay Sahipleri taraf›ndan, 
• Baflkanl›k divan›n›n oluflturulmas›, 
• Faaliyet raporunun önceden Pay Sahiplerimizin incelemelerine sunulmufl olmas› sebebiyle okunmamas›, 
• fiirket denetçi raporunun tamam› ile ba¤›ms›z denetçi raporunun özet bölümünün okunmas›, 
• Bilanço ve kâr/zarar hesaplar›n›n ana bafll›klar halinde okunmas›, 
• Faaliyet Raporunda yer alan, kâr da¤›t›m›na iliflkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulü, 
• Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 



ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K 2004 KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU 36 >

• Dönem içinde istifa nedeniyle boflalan yönetim kurulu üyeli¤ine, yönetim kurulunca yap›lan seçimin onaylanmas›, 
• Denetim kurulu üyelerinin seçimi,
• Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu seçiminin onaylanmas›, 
• Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti konular›nda verilen önergeler oybirli¤i ile kabul
edilmifltir.

Ana sözleflmemize göre, 
• ‹fltirak ve ortakl›klar kurulmas› veya bunlar›n elden ç›kar›lmas›, 
• fiirket ad›na gayrimenkul al›nmas›, kiraya verilmesi, sat›lmas› veya inflaat yap›lmas› gibi önemli nitelikteki kararlar
Yönetim Kurulumuzun yetkisinde bulunmaktad›r.

fiirketin sermaye ve yönetim yap›s› ile malvarl›¤›nda de¤ifliklik meydana getiren bölünme ve hisse de¤iflimi, önemli
tutardaki maddi/maddi olmayan varl›k al›m/sat›m›, kiralanmas› veya kiraya verilmesi veya ba¤›fl ve yard›mda bulunulmas›
ile üçüncü kifliler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine iliflkin kararlar›n genel kurulda al›nmas› yönünde ana
sözleflmemizde hüküm bulunmamaktad›r.

Bu yönde ana sözleflmemize hüküm konulmas›n›n, 
• Yönetimde etkinli¤i azaltaca¤›,
• Rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyerek önemli f›rsatlar›n kaç›r›lmas›na sebebiyet verece¤i dolay›s›yla da fiirketimizin
menfaat sahiplerinin yarar›na sonuçlar do¤urmayaca¤› düflünülmektedir.

Genel kurula kat›l›m›n kolaylaflt›r›lmas›n› teminen, en az mevzuatta öngörülen hususlara harfiyen riayet edilmesi olmak
üzere azami özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerimizin genel kurullar›m›za kat›l›m konusunda herhangi bir güçlükle
karfl›laflmad›klar› düflünüldü¤ü gibi, ayr›ca Pay Sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde bir geri besleme al›nmam›flt›r.

Genel kurul tutanaklar›, Pay Sahiplerine toplant› bitiminde tevdi edilmekte ve ayr›ca da toplant›ya kat›lamam›fl Pay
Sahiplerinin de bilgilendirilmesi amac›yla 2005 y›l›ndan itibaren, www.anadoluhayat.com.tr adresinde yer alan internet
sitemizde yer verilmek suretiyle, elektronik eriflime de aç›k tutulmaktad›r.

Genel kurul ilanlar›nda,
• Toplant› günü ve saati, 
• Tereddüt yaratmayacak flekilde toplant› yeri, 
• Gündem, 
• Gündem maddelerine iliflkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler, 
• Gündemde esas sözleflme de¤iflikli¤i var ise de¤iflen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin al›nan eski ve yeni
flekilleri, 
• Davetin hangi organ taraf›ndan yap›ld›¤›, 
• ‹lk toplant›n›n herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplant›ya davet ediliyor ise, ilk toplant›n›n
erteleme sebebi ile bu toplant›da yeterli olan toplant› nisab›, 
• Ola¤an toplant› ilanlar›nda faaliyet raporu ile mali tablolar›n, di¤er genel kurul evrak›n›n ve doküman›n›n hangi adreste
incelenebilece¤i hususlar›n›n yer almas›na özen gösterilmektedir.

fiirketimiz, geçmifl hesap döneminde gerçekleflen veya gelecek dönemlerde planlad›¤› yönetim ve faaliyet
organizasyonundaki de¤ifliklikleri genel kurul toplant›s›ndan önce, gerekçeleri ile birlikte Pay Sahiplerimizin bilgisine
sunacakt›r.
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Bu çerçevede, 
• fiirketimizin organizasyon yap›s› de¤iflikli¤ine iliflkin aç›klamas› ve gerekçeleri,
• Varsa dan›flmanl›k hizmeti al›nan kuruluflun bu konudaki raporu, yoksa fiirketimiz taraf›ndan konuya iliflkin haz›rlanan
bilgi ve belgeler,
• ‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klarda organizasyon de¤iflikli¤i olmas› halinde, organizasyon yap›s› de¤iflikli¤ine taraf olan tüm
kurulufllar›n son üç hesap dönemine iliflkin faaliyet raporlar› ve y›ll›k mali tablolar› ile proforma mali tablolar› Pay
Sahiplerimizin incelemesine sunulmak üzere genel kurul toplant›s›nda haz›r bulundurulacakt›r.

Genel kurul gündemi haz›rlan›rken, her teklifin ayr› bir bafll›k alt›nda verilmifl olmas›na, gündem bafll›klar›n›n aç›k ve farkl›
yorumlara yol açmayacak flekilde ifade edilmesine, mevzuat›n da yasaklam›fl oldu¤u “di¤er” veya “çeflitli” gibi gündem
maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

Toplant›larda kendisini vekil vas›tas›yla temsil ettirecek Pay Sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplant› duyurular› ile
birlikte ilan edilmekte ve ayr›ca elektronik ortamda da Pay Sahiplerimizin kullan›m›na sunulmaktad›r.

fiirketimiz genel kurulunda oy kullanma usul ve esaslar› afla¤›da maddeler halinde sunulmufltur.

• Her pay bir oy hakk› vermektedir.
• Bir pay›n birden çok maliki bulundu¤u takdirde, bu tür oylar ancak ortak bir temsilci arac›l›¤›yla kullan›labilir.
• Ortaklar›m›z genel kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil arac›l›¤›yla da temsil ettirebilirler.
• Genel kurul toplant›lar›nda oylamalar aç›k olarak ve el kald›rmak suretiyle yap›l›r. Ancak haz›r bulunanlardan sermayenin
onda birini temsil eden Pay Sahiplerinin talebi üzerine gizli oya baflvurulur. 

Oy kullanma usul ve esaslar› ayr›ca toplant› bafllang›c›nda da Pay Sahiplerine duyurulmaktad›r.

Pay Sahiplerimizin fiirketimiz “Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi”ne iletmifl oldu¤u ve gündemde yer almas›n› istedikleri
konular, Yönetim Kurulu taraf›ndan gündem haz›rlan›rken olanaklar dahilinde dikkate al›nacakt›r.

Gerek yasal mevzuat gerekse ana sözleflmemiz uyar›nca, ola¤an genel kurul toplant›lar›n›n hesap dönemi bitiminden
itibaren üç ay içerisinde yap›lmas› gerekmektedir. 

Ola¤an genel kurul toplant›m›z, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay› geçmemek üzere mümkün olan en k›sa
sürede yap›lmaktad›r. 

Genel kurul toplant›lar›m›z ana sözleflmemiz uyar›nca fiirket merkezimizin bulundu¤u yerde bütün Pay Sahiplerimizin
kat›lmas›na imkan verecek bir mekanda yap›lmaktad›r. 

Genel kurulda kullan›labilecek toplam oy adedi ve sahip olunan imtiyazlar, Pay Sahipleri baz›nda s›n›fland›r›lmakta ve
hazirun cetvelinde belirtilmek suretiyle toplant› bafllang›c›nda Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmaktad›r.

Genel kurul toplant›lar›nda, medyada ç›kan flirket hakk›ndaki ihtilafl› konulara iliflkin haber ve analizler hakk›nda Pay
Sahiplerimize bilgi verilmektedir.

Pay Sahiplerimiz taraf›ndan Yönetim Kurulu veya Denetçilerimize yöneltilen soruya, pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›lmas›
için gerekli olmas› ve ticari s›r kapsam›na girmemesi kayd›yla cevap verilmektedir.

Genel Kurul Toplant› Baflkan›m›z, toplant›y› etkin ve Pay Sahiplerinin haklar›n› kullanmalar›n› sa¤layacak flekilde
yönetmektedir. 
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Genel kurul toplant›s›nda Pay Sahiplerimizce sorulan her sorunun do¤rudan genel kurul toplant›s›nda cevapland›r›lm›fl
olmas›na ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmamas› veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsaml› olmas› halinde
ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yaz›l› olarak cevapland›r›lmas›na özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tablolar›n haz›rlanmas›nda sorumlulu¤u bulunan Yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile
gündemde özellik arz eden konularda aç›klamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kifliler olanaklar ölçüsünde toplant›da
haz›r bulunmaya özen göstermektedirler.

Genel Kurul toplant›lar›m›zda her gündem maddesi ayr› ayr› oylanmakta ve oylama sonuçlar›na iliflkin herhangi bir flüphe
oluflmamas› için genel kurul toplant›s› bitmeden oylar say›larak oylama sonuçlar› Pay Sahiplerimize duyurulmaktad›r.

Genel Kurul toplant› tutanaklar›m›za yaz›l› olarak veya www.anadoluhayat.com.tr adresinde yer alan internet sitemiz
arac›l›¤›yla elektronik ortamda her zaman eriflilebilmektedir.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI 

Ana sözleflmemiz uyar›nca her pay bir oy hakk› vermektedir.

fiirketimiz sermayesi (A) ve (B) grubu paylardan oluflmaktad›r. 

fiirketimizin bugün itibariyle 100 trilyon TL olan ödenmifl sermayesinde, 1 trilyon TL tutar›nda 1 milyar adet (A) grubu ve
99 trilyon TL tutar›nda da 99 milyar adet (B) grubu nama yaz›l› pay bulunmaktad›r. 

Ana sözleflmemiz uyar›nca, Yönetim Kurulu üyelerimizin alt›s› (A) grubu; üçü ise (B) grubu pay sahiplerinin gösterdi¤i
adaylar aras›ndan seçilmektedir. 

Sermaye art›r›mlar›nda yeni (A) grubu pay ihdas edilmemektedir.

Herhangi bir hissedar›m›z ile fiirketimiz aras›nda karfl›l›kl› ifltirak iliflkisi bulunmamaktad›r.

Genel Kurulumuzun takdirleri do¤rultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda az›nl›k pay› temsilcisi
bulunmamaktad›r.

Ana sözleflmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktad›r.

Pay Sahiplerimizin genel kurulda kullanabilece¤i oy say›s›nda herhangi bir üst s›n›r bulunmamaktad›r.

Oy hakk›, pay›n iktisap edilmesi an›nda do¤makta ve oy hakk›n›n iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra
kullan›lmas›n› öngörecek bir düzenlememiz bulunmamaktad›r.

Ana sözleflmemizde, pay sahibi olmayan kiflilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanmas›n› engelleyen hükümler yer
almamaktad›r.

Pay Sahiplerimiz oy haklar›n› genel kurul toplant›lar›nda bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi
olmayan üçüncü bir flah›s vas›tas›yla da kullanabilmektedirler.

Her gerçek kifli pay sahibi genel kurulda ancak bir kifli taraf›ndan temsil edilmekte ve tüzel kifli Pay Sahiplerinin birden
fazla kifli ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi taraf›ndan oy kullan›lmaktad›r. Oy kullanmaya kimin yetkili
oldu¤u yetki belgesinde gösterilmektedir.
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6. KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE KÂR DA⁄ITIM ZAMANI 

Ana sözleflmemizde da¤›t›labilir kârdan Sermaye Piyasas› Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü da¤›t›lmas›
esas› benimsenmifltir.

Otorite taraf›ndan birinci temettü tutar› 2004 y›l› için, da¤›t›labilir kâr›n en az %30'u olarak belirlenmifl ve da¤›t›m›n, genel
kurullar›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit ve/veya hisse senedi olarak gerçeklefltirilebilece¤i belirtilmifltir. 
Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onay›na sundu¤u kâr da¤›t›m teklifleri, 
• Pay Sahiplerimizin beklentileri ile fiirketimizin büyüme gere¤i aras›ndaki hassas dengenin bozulmamas›n›,
• fiirketimizin kârl›l›k durumunu dikkate alan bir kâr da¤›t›m politikas› ile haz›rlanmaktad›r.
Bu koflullara ba¤l› olarak, asgari birinci temettü tutar›n›n en az yar›s›n›n nakden da¤›t›lmas› arzu edilmektedir. 

Kârdan pay alma konusunda imtiyazl› hisse bulunmamaktad›r.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kâr pay› ödenmesi uygulamas› bulunmamaktad›r.

Ana sözleflmemiz uyar›nca, birinci kâr pay›n›n ayr›lmas›ndan sonra kalan tutar›n en fazla %3'üne kadar ve üç maafl ile
s›n›rl› olmak üzere Çal›flanlar›m›za kâr pay› ödenmektedir. 

Kâr pay› ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçeklefltirilmifltir.

Kâr pay› ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5. ay›n sonuna kadar olmak üzere en k›sa sürede yap›lmas›na özen
gösterilmektedir. 

Ana sözleflmemizde kâr pay› avans› da¤›t›lmas›n› öngören bir düzenleme bulunmamaktad›r.

fiirketimizin y›l içinde yapt›¤› veya y›l sonunda yapmay› planlad›¤›, önem arz eden ba¤›fl veya yard›m bulunmamaktad›r.
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7. PAYLARIN DEVR‹

Ana sözleflmemizde pay devrini k›s›tlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r.

Az›nl›k ve yabanc› Pay Sahipleri dahil, tüm Pay Sahiplerimize eflit muamele yap›lmaktad›r. 

8. fi‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI

Bu kapsamda esas itibariyle,
• Mevzuat ile belirlenenler d›fl›nda kamuya hangi bilgilerin aç›klanaca¤›n›,
• Bu bilgilerin ne flekilde, hangi s›kl›kla ve hangi yollardan kamuya duyurulaca¤›n›,
• Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin bas›n ile hangi s›kl›kla görüflece¤ini,
• Kamunun bilgilendirilmesi için hangi s›kl›kla toplant›lar düzenlenece¤ini,
• fiirkete yöneltilen sorular›n yan›tlanmas›nda nas›l bir yöntem izlenece¤ini,
• Gelece¤e yönelik bilgilerin kamuya aç›klanmas›na iliflkin esaslar›,
• ‹nternet sitesinin kullan›m›na iliflkin esaslar› içeren, Pay Sahiplerimizi bilgilendirme politikas› oluflturulmas›na yönelik
çal›flmalar›m›z sürmekte olup, söz konusu politikan›n en k›sa sürede kamuya aç›klanmas› ve ilk genel kurulda da Pay
Sahiplerimizin bilgisine sunulmas› hedeflenmektedir.

Bilgilendirme politikas›nda bir de¤ifliklik olmas› halinde de, de¤ifliklik yap›lan hususlar ve gerekçeleri Yönetim
Kurulumuzun onay›ndan geçtikten sonra, Genel Kurulun bilgisine sunulacak ve kamuya aç›klanacakt›r.

fiirketimizde, Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Sn. M. S›rr› Erkan ile Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz Sn. Salih Kurtulufl'un
görev yapt›¤› bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmufltur.

Komitenin Baflkanl›¤›n› Sn. M. S›rr› Erkan yürütmektedir. 

Bilgilendirme politikas›n›n yürütülmesinden Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi sorumlu bulunmaktad›r.

Söz konusu birimde görev yapan çal›flanlar›m›z›n iletiflim bilgileri afla¤›da sunulmufltur.

Ad› Soyad› Telefon No Elektronik Adres
fiükrü Muslu 0212 317 70 50 smuslu@anadoluhayat.com.tr
M. Metin Sa¤söz 0212 317 71 04 msagsoz@anadoluhayat.com.tr
Ö. Gözde Erman 0212 317 71 18 german@anadoluhayat.com.tr

Ticari s›r niteli¤inde olmayan, mevzuat ile belirlenenler d›fl›nda kamuya aç›klanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve
aç›klamalardan yararlanacak kifli ve kurulufllara zaman›nda, do¤ru, eksiksiz, anlafl›labilir, yorumlanabilir, düflük maliyetle
kolay eriflilebilir ve eflit bir biçimde duyurulmas› fiirketimizin temel prensibidir.

fiirketimiz ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Yöneticilerimiz aras›nda, göreve ba¤l› iliflki d›fl›nda herhangi bir iliflki
bulunmamakta olup, fiirketimiz ile Pay Sahiplerimiz aras›ndaki iliflkiler mevzuat hükümleri dahilinde kamuya
aç›klanmaktad›r.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotlar›, fiirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek flekilde, mevcut mevzuat
ve sigortac›l›k muhasebe standartlar› çerçevesinde haz›rlanmakta ve mevzuat›n öngördü¤ü dönemlerde ba¤›ms›z
denetimden geçirilerek kamuya aç›klanmaktad›r. 

Ba¤›ms›z denetim kuruluflumuz belirli aral›klarla rotasyona tabi tutulmakta olup, bir ba¤›ms›z denetim kuruluflu; sürekli
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ve/veya özel denetimlerde en çok 5 hesap dönemi için seçilmekte ve ayn› ba¤›ms›z denetim kuruluflu ile yeniden sürekli
ve/veya özel denetim sözleflmesi imzalanmas› için en az 2 hesap döneminin geçmesi beklenmektedir.

Ba¤›ms›z denetim hizmeti ald›¤›m›z kurulufllardan, ba¤›ms›z denetim hizmeti ald›¤›m›z dönemlerde, do¤rudan veya dolayl›
olarak dan›flmanl›k hizmeti al›nmamas›na özen gösterilmektedir.

Faaliyet raporumuz, kamuoyunun flirketin faaliyetleri hakk›nda her türlü bilgiye ulaflmas›n› sa¤layacak ayr›nt›da
haz›rlanmaktad›r.

Y›ll›k faaliyet raporumuz, Genel Müdürümüz ile mali tablo ve raporlar›n haz›rlanmas›ndan sorumlu birimin bafl›ndaki
Yöneticimiz taraf›ndan haz›rlanmakta ve Yönetim Kurulumuz taraf›ndan onaylanmakta olup, mali tablolar›n flirketin finansal
durumunu tam olarak yans›tt›¤›na ve flirketin mevzuata tam olarak uydu¤una dair beyan› içermektedir. 

Y›ll›k faaliyet raporumuzda, asgari olarak, fiirketimizin,
• Faaliyet konusu,
• Faaliyet gösterdi¤i sektör hakk›nda bilgi ve sektör içindeki yeri,
• Finansal durumu ve faaliyet sonuçlar›na iliflkin analiz ve de¤erlendirme,
• Planlanan faaliyetlerinin gerçekleflme derecesi,
• Belirlenen stratejik hedefler karfl›s›ndaki durumu,
• ‹ç kontrol sistemi ile bu sistemin sa¤l›kl› olarak iflleyip ifllemedi¤ine iliflkin beyan, 
• Varsa derecelendirme kuruluflunun de¤erlendirmesi,
• Faaliyetleriyle ilgili öngörülebilir risklere iliflkin detayl› aç›klama,
• Son bir y›l içinde grup içi flirketler ve di¤er iliflkili kifli ve kurumlarla yapt›¤› önemli tutardaki ifllemlerin analizi,
• Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve flirket sermayesinin do¤rudan ya da dolayl› olarak en az %5'ine sahip olan
Pay Sahiplerinin, sermayesinin %5'inden fazlas›na sahip oldu¤u veya bu orana ba¤l› kalmaks›z›n, yönetim kontrolünü
elinde bulundurdu¤u veya yönetiminde etkisinin oldu¤u flirketlerle, aras›ndaki ticari ve ticari olmayan ifl ve ifllemler, 
• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin; özgeçmiflleri, görev ve sorumluluklar›, flirket d›fl›nda yürüttükleri görevler ve
münhas›ran bu konuda flirketçe belirlenen kurallara uyulup uyulmad›¤›,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin ellerinde bulunan flirkete ait sermaye piyasas› araçlar›, 
• Faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Yöneticilerimiz haklar›nda aç›lan davalar, 
• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin sermayedeki pay oran› ve tutarlar,
• Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Yöneticilerimiz ile yapt›¤› ifllemler,
• Organizasyon, sermaye, ortakl›k yap›s› ve yönetim yap›s› de¤ifliklikleri, 
• Varsa mevzuat hükümlerine ayk›r› uygulamalar nedeni ile ald›¤› cezalar ve gerekçesine iliflkin aç›klama,
• Faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat de¤ifliklikleri,
• Aleyhine aç›lan önemli davalar; kamu otoriteleri taraf›ndan yap›lan uyar›, ihtar veya verilen idari para cezas› ve benzeri
bilgiler,
• Kâr da¤›t›m teklifi, 
• Sat›fllar›, kârl›l›k ve verimlilik düzeyi, piyasa pay›, gelir yaratma kapasitesi, borç/özkaynak oran› ve benzeri konularda
ileriye dönük beklentileri,
• Genel kurullar›n fonksiyonu, Pay Sahiplerinin sahip oldu¤u haklar ve bu haklar›n kullan›lmas›na iliflkin esaslar›n
aç›kland›¤› metinlere ulafl›m bilgileri,
• Faaliyetlerine iliflkin istatistiki bilgiler ve grafikler bilgilerinin yer almas›na özen gösterilmektedir.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

fiirketimizce 2004 y›l› içinde SPK düzenlemeleri uyar›nca 38 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r.

SPK veya ‹MKB taraf›ndan ek aç›klama talebinde bulunulan veya zaman›nda yap›lmam›fl olan bir özel durum aç›klamam›z
bulunmamaktad›r.
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Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Biriminde çal›flan Sn. M. Metin Sa¤söz münhas›ran kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu
gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmifltir. Yat›r›mc›lar, finansal analistler, bas›n mensuplar› ve benzeri kesimler de bu
birime yönlendirilmektedir. 

Ayr›ca,
• fieffafl›k ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikalar› ve faaliyet sonuçlar› gerçe¤e uygun flekilde,
• fiirketimizin sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erine etki etme ihtimali bulunan geliflmeler, mevzuat ile belirlenen süre
içerisinde zaman geçirmeksizin,
• fiirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir de¤ifliklik olmas› halinde veya yak›n bir gelecekte
önemli bir de¤iflikli¤in ortaya ç›kmas›n›n beklendi¤i durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler sakl› kalmak
kayd›yla, gerekli bilgiler, 
• fiirketimizin kamuya yapm›fl oldu¤u aç›klamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya ç›kan de¤ifliklikler ve geliflmeler sürekli
olarak güncellenerek kamuya duyurulmaktad›r. 

Etik kurallar›m›z bilgilendirme politikas› çerçevesinde kamuya aç›klanacakt›r.

10. fi‹RKET ‹NTERNET S‹TES‹ VE ‹ÇER‹⁄‹

fiirketimizin internet sitesi bulunmaktad›r. ‹nternet sitemizin adresi www.anadoluhayat.com.tr'dir.

‹nternet sitemizde, ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibariyle ortakl›k ve yönetim yap›m›z, imtiyazl› paylar›m›z hakk›nda
detayl› bilgi, ana sözleflmemizin son hali, özel durum aç›klamalar›m›z, y›ll›k faaliyet raporlar›m›z, periyodik mali tablo ve
raporlar›m›z, genel kurul toplant›lar›m›za iliflkin gündemler, kat›lanlar cetvelleri ve tutanaklar ve vekaleten oy kullanma
formu, s›kça sorulan sorular bafll›¤› alt›nda flirkete ulaflan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer
almaktad›r.

‹nternet sitesinde yer alan bilgiler, yabanc› yat›r›mc›lar›n da yararlanmas› aç›s›ndan ayr›ca ‹ngilizce olarak da
haz›rlanacakt›r. 

fiirketimizin antetli ka¤›d›na da internet sitemizin adresi eklenecektir.

11. GERÇEK K‹fi‹ N‹HA‹ HAK‹M PAY SAH‹B‹/SAH‹PLER‹N‹N AÇIKLANMASI

fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad›r.

fiirketimizin mevcut ortakl›k yap›s› afla¤›da sunulmufltur.

Ortaklar YTL Oran›
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 62.000.000 %62,00
Anadolu Anonim Türk Sigorta fiti. 20.000.000 %20,00
Türkiye fiifle ve Cam Fab. A.fi. 1.000.000 %1,00
Destek Reasürans T.A.fi. 1.000.000 %1,00
Türk D›fl Ticaret Bankas› A.fi. 1.000.000 %1,00
Di¤er 15.000.000 %15,00
Toplam 100.000.000 %100,00
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12. ‹ÇER‹DEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA OLAN K‹fi‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI

‹çeriden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›n›n önlenmesi için gerekli her türlü önlem al›nm›fl olup, fiirketimizin, sermaye piyasas›
araçlar›n›n de¤erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaflabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet ald›¤› di¤er
kifli/kurumlar afla¤›da sunulmufltur.

Çal›flt›¤› Kurum Kifli Görevi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. M. S›rr› Erkan Yönetim Kurulu Baflkan›
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Salih Kurtulufl Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Ayça Ç›nar Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Burhanettin Kantar Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Murat A¤›lönü Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Onur Özbilen Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Sedat A. Tosyal› Yönetim Kurulu Üyesi
Emekli Yusuf Ziya Toprak Yönetim Kurulu Üyesi
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Mustafa Su Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Hakan Aran Denetçi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. ‹zlem Erdem Denetçi
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Mustafa Su Genel Müdür
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. M. Afflin O¤uz Genel Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. M. U¤ur Erkan Genel Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. fiükrü Muslu Koordinatör
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Orhan Bozkurt ‹ç Denetim Kurulu Baflkan› 
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. U¤ur Erdo¤an Acenteler Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Harun R. Alpözgen Aktüerya Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Nilgün K›l›çuzar Ar-Ge Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. F. Nur Ba¤c›lar Bilgi ‹fllem Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Tuna U¤un Bireysel Emeklilik Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Yaflar Kaval Bireysel Hayat Sigortalar› Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Mine Kumcuo¤lu Fon Yönetimi Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. A. Neyir Can Grup Hayat Sigortalar› ve Reasürans Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Cengiz Aytekin Hukuk Müflaviri
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Seval Akarçay Kurumsal Pazarlama Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Betül Ç›¤›r ‹letiflim Müflaviri
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Ufuk Seydi ‹flli ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. M. Metin Sa¤söz Muhasebe Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Yeflim Gönüldenk Müflavir Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Özlem Ifl›k Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. M. Ender Ifl›k Süre Sonu ‹fllemleri Müdür Yard›mc›s›
DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müflavirlik A.fi. Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu
DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müflavirlik A.fi. Vergi Denetim ve Tam Tasdik
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13. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹

Pay Sahiplerimiz, Çal›flanlar›m›z, Alacakl›lar›m›z, Müflterilerimiz, Tedarikçilerimiz, çeflitli sivil toplum kurulufllar›m›z,
Devletimiz ve fiirketimize yat›r›m yapmay› düflünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, fiirketimizle ilgili
menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün oldu¤unca yaz›l› olarak bilgilendirme yap›lmas›na ve kendileriyle olan
iliflkilerin imkanlar ölçüsünde yaz›l› sözleflmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklar›n›n mevzuat veya sözleflme ile düzenlenmedi¤i durumlarda, menfaat sahiplerinin ç›karlar› iyi
niyet kurallar› çerçevesinde ve flirket imkanlar› ölçüsünde, flirketin itibar› da gözetilerek korunmaktad›r.

14. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI

Ana sözleflmesinde menfaat sahiplerinin flirketin yönetimine kat›l›m›n› öngören bir düzenleme yer almamaktad›r.

fiirket çal›flanlar›n›n görüfllerinin al›nmas›na yönelik olarak y›lda iki kez olmak üzere “çal›flan memnuniyet anketi”
düzenlenerek anket sonuçlar› flirket yönetimince de¤erlendirilip çal›flanlara duyurulacak ve politikalar›n belirlenmesinde
gözönünde bulundurulacakt›r.

Ayr›ca flirketin genel faaliyeti ve gidiflat› hakk›nda çal›flanlar›n bilgilendirilmesine ve önerilerinin al›nmas›na yönelik olarak
y›lda dört kez “genel de¤erlendirme” toplant›lar› düzenlenerek flirketin mali yap›s› ve performans verileri çal›flanlarla
birlikte de¤erlendirilecektir.

fiirket çal›flanlar›na yönelik olarak bir öneri yönetmeli¤i haz›rlanarak; yenilik getirici ve iyilefltirici öneriler bu yönetmelik
kapsam›nda de¤erlendirilip fiirket bünyesinde hayata geçirilecektir. 

Acentelerimizle y›lda iki kere bilgilendirme ve önerilerin dinlenmesine iliflkin toplan›lmakta olup baflar›l› acentelerimize
ödülleri bu toplant›larda verilmektedir. 

15. ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI

fiirketimizce benimsenen insan kaynaklar› politikas›n›n esaslar› afla¤›da belirtilmifltir.

Görev tan›mlar› ve da¤›l›mlar› ile performans kriterleri flirket yönetimi taraf›ndan belirlenmifl olup, çal›flanlara
duyurulacakt›r.

‹fle al›mda eflit koflullardaki kiflilere eflit f›rsat sa¤lanmas› ilkesi benimsenmifl ve ifle al›m kriterleri unvan baz›nda yaz›l›
olarak belirlenmifl olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktad›r.

E¤itim, tayin ve terfi kararlar›nda, mümkün oldu¤unca objektif verilerin kullan›lmas›na ve fiirket menfaatlerinin göz önünde
bulundurulmas›na özen gösterilir.

Çal›flanlar›m›z›n bilgi ve becerilerini artt›rmalar›na yönelik e¤itim planlar› yap›lmaktad›r.

fiirketimiz çal›flanlar› Banka ve Sigorta ‹flçileri Sendikas›'na üyedirler. 

Çal›flanlar›m›z için güvenli çal›flma ortam› ve koflullar› sa¤lanm›fl olup, bu koflullar›n sosyal ve teknolojik ihtiyaca ba¤l›
olarak iyilefltirilmesine yönelik çal›flmalar yap›lmaktad›r.

Çal›flanlar›m›z ile ilgili olarak al›nan kararlar veya Çal›flanlar›m›z› ilgilendiren geliflmeler Çal›flanlar›m›za bildirilmektedir.
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Çal›flanlar›m›z aras›nda ›rk, din, dil ve cinsiyet ayr›m› yap›lmamas›, insan haklar›na sayg› gösterilmesi ve çal›flanlar›n flirket
içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karfl› korunmas› için önlemler al›nmaktad›r.

Çal›flanlar›m›z ile iliflkileri yürütmek üzere temsilci atanmas› uygulamas› bulunmamaktad›r.

16. MÜfiTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹fiK‹LER HAKKINDA B‹LG‹LER

fiirketimizin kalite politikas›, bünyesinde bulundurdu¤u uzman ve deneyimli kadrolar› güçlü teknolojik ve finansal altyap›s›,
sürekli gelifltirme ve iyilefltirme anlay›fl›, deneyimli ve yayg›n acente a¤›yla kaliteli ürün ve hizmet sunmay› ve bunlar›n
devaml›l›¤›n› taahhüt etmektedir. 

fiirketimiz hayat sigortas› ve bireysel emeklilik hizmetlerinin tüm aflamalar›nda hizmet kalitesinin ve standard›n›n
süreklili¤ini gözetir. 

Hizmetin tüm aflamalar›nda müflterinin talepleri süratle karfl›lan›r ve gecikmeler hakk›nda müflteriler bilgilendirilir. 

Müflteri ve tedarikçilerin ticari s›r kapsam›ndaki bilgilerinin gizlili¤ine özen gösterilmektedir.

17. SOSYAL SORUMLULUK

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. kuruluflundan bugüne ülke ç›karlar›n› gözeterek sosyal sorumluluk bilinci ile Türkiye'de hayat
sigortac›l›¤› ve bireysel emeklilik sisteminin yayg›nlaflmas› için çaba göstermektedir. 

Çevremizin korunmas› amac›yla TEMA Vakf› arac›l›¤›yla personelimiz ad›na a¤aç dikilmesi sa¤lanm›flt›r. fiirketimiz sosyal,
do¤al ve ekonomik çevresinde olan geliflmeleri takip ederek destek verebildi¤i ölçüde gelecekte de sosyal sorumluluk
kapsam›ndaki faaliyetlerini sürdürme arzusu içerisindedir. 

fiirketimiz bugüne kadar çevre korumas›na yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karfl›laflmam›flt›r.

18. YÖNET‹M KURULUNUN YAPISI, OLUfiUMU VE BA⁄IMSIZ ÜYELER

Yönetim Kurulumuz Genel Müdürümüz hariç icrac› olmayan üyelerden oluflmaktad›r. 

Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› ile Genel Müdürlük görevleri farkl› kifliler taraf›ndan yürütülmektedir.

fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmad›¤› dikkate al›narak, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, tamam›n›n
ba¤›ms›z hareket edebilme ve dolay›s›yla da fiirketimiz ile menfaat sahiplerinin ç›karlar›n› her fleyin üstünde tutarak
kararlarda tarafs›z davranabilme avantaj›na do¤al olarak sahip olduklar› düflünülmektedir.
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Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze iliflkin bilgiler afla¤›da sunulmufltur.

Görev  

E¤itim Yapt›¤› Kurumdaki Mesleki

Ad›, Soyad› Unvan› Durumu Dal› Kurum Unvan› Tecrübesi

M. S›rr› Erkan Yönetim Kurulu Ankara  Siyasal Bilgiler  Türkiye ‹fl  Genel 25
Baflkan› Üniversitesi Fak./Uluslararas› Bankas› A.fi. Müdür 

‹liflkiler Bölümü Yard›mc›s›
Salih Kurtulufl Yönetim Kurulu  ‹stanbul Özel Gazetecilik   Türkiye ‹fl fiube 30 

Baflkan Vekili Gazetecilik Bankas› A.fi Müdürü
Yüksekokulu

Mustafa Ali Su Üye-Genel Müdür Ortado¤u Teknik    ‹dari ‹limler Anadolu Hayat  Genel Müdür 28
Üniversitesi Fak./ ‹flletmecilik Emeklilik A.fi.

Burhanettin Kantar Üye Ortado¤u Teknik  ‹ktisadi ve ‹dari   Türkiye ‹fl  Grup Müdürü 17
Üniversitesi Bilimler Fak./ Bankas› A.fi.

Kamu Yönetimi
Onur Özbilen Üye Ankara  Siyasal Bilgiler Fak. Emekli - 28

Üniversitesi / Maliye ve ‹ktisat

Yusuf Ziya Toprak Üye ‹stanbul ‹ktisadi  Mali Muhasebe Emekli - 35
ve Ticari  

‹limler Akademisi
Ayça Ç›nar Üye ‹stanbul  ‹ktisat Fakültesi Türkiye ‹fl fiube Müdürü 26

Üniversitesi / ‹flletme Bankas› A.fi.
Sedat Tosyal› Üye Ortado¤u Teknik  ‹ktisadi ve ‹dari   Türkiye ‹fl  Seksiyon 15

Üniversitesi Bilimler Fak./ Bankas› A.fi. Müdürü
‹flletme

Murat A¤›lönü Üye Ankara Siyasal Bilgiler  Türkiye ‹fl  Grup  16
Üniversitesi Fak./ ‹flletme Bankas› A.fi. Müdürü

Yönetim Kurulumuz karar alma ifllevini yerine getirirken, 
• fiirketimizin piyasa de¤erinin mümkün olan en üst seviyeye ç›kar›lmas›,
• fiirketimiz faaliyetlerinin, Pay Sahiplerimizin uzun vadeli ve istikrarl› bir kazanç sa¤lamas›n› temin edecek flekilde
yürütülmesi, 
• Pay Sahiplerimiz ile fiirketimizin büyüme gere¤i aras›ndaki hassas dengenin bozulmamas› temel düflüncelerinden
hareket etmektedir.

Yönetim Kurulumuzun oluflumunda,
• Yönetim kurulu üyeli¤i seçimlerinde adaylar›n toplant›da haz›r bulunmas›na,
• Adaylar hakk›nda Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine,
• Pay Sahiplerimize adaylara soru sorma hakk› tan›nmas›na,
• Genel kurul toplant›lar›m›zda yönetim kurulu üyeli¤ine aday olan kiflilerin, baflka hangi flirketlerin yönetim kurullar›nda
görev ald›¤› ve münhas›ran bu konuda belirlenen flirket içi düzenlemelere uyulup uyulmad›¤› hakk›nda Pay Sahiplerimizin
bilgilendirilmesine özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir.

Tüzel kiflileri temsilen görev yapmakta olmalar› nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerimizin, yönetim kurulu görevi dolay›s›yla
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mevzuat uyar›nca hissedar olma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.

Yönetim kurulu üyelerimize ait teminat olarak hisse tevdi yükümlülü¤ü ise temsil ettikleri tüzel kiflilerce yerine
getirilmektedir. 

fiirketimiz hissesine sahip Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktad›r. 

Ana sözleflmemizde, yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulamas›n› öngören bir düzenleme yer
almamaktad›r.

19. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹

Yasada düzenlenmifl olmas› nedeniyle, üye seçiminde aranacak asgari niteliklere iliflkin olarak ana sözleflmemizde ayr›ca
bir düzenleme yer almamaktad›r.

Yasal mevzuat uyar›nca, sigorta genel müdürlerinin en az dört y›ll›k yüksek ö¤renim görmüfl, sigortac›l›k, bankac›l›k,
iktisat, iflletmecilik, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik veya mühendislik alanlar›ndan birinde en az on y›ll›k
deneyime sahip olmalar› gerekmekte ve yönetim kurulu üyelerinin yar›dan fazlas›n›n en az dört y›ll›k yüksek ö¤renim
görmüfl olmalar› ve bu alanlar›n en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmalar› zorunlulu¤u bulunmaktad›r. 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamam› en az bu nitelikleri haiz olup, 
• Bankac›l›k ve sigortac›l›k alan›nda tatminkâr bilgi ve beceri düzeyine, 
• Mali tablo ve raporlar› okuma ve analiz becerisine,
• fiirketimizin tabi oldu¤u hukuki düzenlemeler ve genel piyasa flartlar› hakk›nda temel bilgiye,
• Görev yapmak üzere seçildi¤i süre boyunca yönetim kurulu toplant›lar›na düzenli olarak kat›lma iradesine ve imkan›na
sahip bulunmaktad›r.

Yönetim Kurulumuz dokuz üyeden oluflmakta ve bu say› yönetim kurulu faaliyetlerinin etkin bir flekilde organize
edilebilmesine olanak sa¤lamaktad›r.

Göreve yeni bafllayan Yönetim Kurulu Üyelerimize, asgari olarak,
• Yöneticilerimiz ile tan›flma ve fiirketimiz Birimlerine ziyaretleri, 
• Yöneticilerimizin özgeçmiflleri ve performans de¤erlendirmelerini, 
• fiirketimizin stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunlar›n›,
• fiirketimizin pazar pay›, mali yap›s› ve performans göstergelerini kapsayan bir uyum program› sunulur.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin fiirketimiz d›fl›nda baflka görevler almas›, belirli kurallara ba¤lanmam›fl olmakla birlikte,
Yönetim Kurulu Üyelerimizin temsilcisi olduklar› kurumlardaki do¤al görevleri ile temsilcisi olduklar› kurumlara ait
kurulufllardaki do¤al görevleri d›fl›nda herhangi bir görevleri bulunmamaktad›r.

20. fi‹RKET‹N M‹SYON VE V‹ZYONU ‹LE STRATEJ‹K HEDEFLER‹

fiirketimizin,
• Vizyonu, “Türkiye'nin ve Türk insan›n›n gelece¤ini ilgilendiren tüm finansal planlama konular›nda Türkiye'nin en büyük
flirketi olmak” 
• Misyonu “‹nsanlar›n ve sevdiklerinin geleceklerini güvence alt›na alma bilincini gelifltirmek ve yerlefltirmek, bireylerin
gelece¤e yönelik kuflkular›n› ortadan kald›ran ve yaflam kalitesini yükselten finansal çözümler sunmak ve uzun vadeli
fonlar yaratarak ülke ekonomisinin geliflmesine katk›da bulunmak” olarak belirlenmifltir.
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fiirketimizin vizyonu ve misyonu, www.anadoluhayat.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde kamuya duyurulmufltur.

Stratejik hedeflerimiz Yöneticilerimizce, rekabet koflullar›, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararas› finans
piyasalar›ndaki genel beklentiler ile flirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate al›nmak suretiyle belirlenmekte ve
Yönetim Kurulumuzun onay›na sunulmaktad›r. 

Önerilen stratejiler ve hedefler Yönetim Kurulumuzca, her aç›dan ve kapsaml› olarak müzakere edilmektedir.

Onaylanan strateji ve hedeflere iliflkin gerçekleflmeler, yönetim kurulu toplant›lar›nda ve ayl›k dönemler itibariyle, flirket
faaliyetleri, mali yap›s› ve performans durumunun de¤erlendirilmesi kapsam›nda, gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulumuz gözetim ve denetim fonksiyonunu etkin ve sürekli bir flekilde yerine getirebilmek amac›yla prensip
olarak her ay toplanmaktad›r. 

Toplant›larda esas itibariyle flirket faaliyetleri, onaylanan y›ll›k bütçe ve hedeflerin gerçekleflme düzeyi, flirketin sektör
içindeki yeri, mali yap› ve performans durumu, raporlama ve faaliyetlerin uluslararas› standartlara uyum derecesi
de¤erlendirilmektedir. 

21. R‹SK YÖNET‹M‹ VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI

fiirketimizde yönetim kuruluna ba¤l› olarak görev yapmak üzere bir iç denetim kurulu ve bir risk yönetimi komitesi
kurulmufltur.

‹ç denetim ve risk yönetim sistem ve süreçlerinin yeniden yap›land›r›lmas›na yönelik çal›flmalar›m›z devam etmektedir.

Risk katalo¤unun haz›rlanarak Yönetim Kurulumuzun onay›ndan geçirilmesine, yürürlükte olan tüm uygulama, prosedür ve
ifl ak›fllar›n›n, risk politikalar› ile uyumlu hale getirilmesine yönelik çal›flmalar›n 2005 y›l› içinde tamamlanmas›
planlanmaktad›r.

22. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE YÖNET‹C‹LER‹N YETK‹ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulumuzun yetkileri ana sözleflmemizde belirtilmifltir.

Ana sözleflmemiz uyar›nca, 
• Acentelikler, flubeler ve temsilcilikler kurulmas›, kald›r›lmas› ve flartlar›n›n tayin edilmesi, 
• Di¤er sigorta ve reasürans flirketlerinin vekillik, jeranl›k, temsilcilik ve acenteli¤inin al›nmas›,
• Bireysel emeklilik konusunda ve flirketin faaliyet gösterece¤i sigorta branfllar›nda faaliyete bafllama ve son verme
tarihlerini saptamak,
• Emeklilik sözleflmesi, sigorta ve reasürans sözleflmeleri esaslar›n›n saptanmas›,
• Her çeflit reasürans sözleflmelerinin yap›lmas› ve feshedilmesi,
• Bireysel emeklilik ve sigorta iflleri ile ilgili flirketler kurmak, bu amaçla kurulmufl ve kurulacak flirketlere kat›lmak,
• Bireysel emeklilik yat›r›m fonlar› kurmak,
• Sulh, ibra ve tahkim yollar›na gitmek, 
• fiirket amac›n›n gerçeklefltirilmesi ve sermaye ve ihtiyatlar›n nemaland›r›lmas› için tafl›n›r, tafl›nmaz mal almak ve satmak,
inflaat yapt›rmak, flirkete ait tafl›nmazlar›n ipote¤i suretiyle borç almak, her türlü ayni hak tesis ve fek etmek,  Yönetim
Kurulunun yetkileri aras›ndad›r.

Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir
flekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kurallar› çerçevesinde kullanmaktad›r.
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Ana sözleflmemiz uyar›nca, Yönetim Kurulunun tespit etti¤i ilkeler ve s›n›rlar içerisinde flirketin günlük ifllemlerinin
yürütülmesinden Genel Müdürümüz sorumlu bulunmaktad›r.

fiirket faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak icra organlar›na yetki devri, imza sirküleri uygulamas› kapsam›nda
gerçeklefltirilmektedir.

Usul ve/veya mevzuat d›fl› ifllemlerde uygulanacak müeyyideler, Toplu ‹fl Sözleflmemiz ile Yönetim Kurulumuzca
onaylanarak yürürlü¤e giren Personel Yönetmeli¤imizde belirtilmifltir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz fiirket iflleri için yeterli zaman ay›rmaktad›r.

Yönetim Kurulumuz, fiirket hakk›ndaki kamuya aç›k olmayan ve/veya ticari s›r niteli¤indeki bilgilerin fiirket d›fl›na
ç›kar›lmas›n› önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alm›flt›r. 

Yönetim Kurulumuz, periyodik mali tablolar ve y›ll›k faaliyet raporunun kabulüne dair ayr› bir karar almaktad›r.

Yönetim Kurulumuz, temel fonksiyonlar›n›n haricinde yer alan, 
• fiirketin y›ll›k bütçe ve ifl planlar›n› onaylama,
• fiirketin y›ll›k faaliyet raporlar›n› haz›rlamak ve genel kurula sunmak üzere kesinlefltirme,
• Genel kurul toplant›lar›n›n mevzuata ve flirket esas sözleflmesine uygun olarak yap›lmas›n› sa¤lama,
• Genel kurul kararlar›n›n gere¤ini yerine getirme,
• fiirketin son bilançosundaki aktif toplam›n›n %10'unu aflan önemli miktarlardaki harcamalar›n kullan›mlar›n› kontrol etme,
• Yöneticilerin kariyer planlar›n› ve ödüllendirilmelerini onaylama, 
• fiirketin Pay Sahipleri, menfaat sahipleri ve halkla iliflkilerine yönelik politikalar› belirleme,
• fiirketin bilgilendirme politikas›n› belirleme,
• fiirket ve çal›flanlar› için etik kurallar› belirleme,
• Komitelerin çal›flma esaslar›n› belirleme; etkin ve verimli çal›flmalar›n› sa¤lama,
• fiirket organizasyon yap›s›n›n günün koflullar›na cevap vermesini teminen gerekli tedbirleri alma, 
• Önceki yönetim kurullar›n›n faaliyetlerini inceleme gibi sorumluluklar›n›n gere¤ini, icra organlar›n›n ve komitelerin görüfl
ve önerilerini de dikkate alarak, ifa etmektedir. 

23. YÖNET‹M KURULUNUN FAAL‹YET ESASLARI

Yönetim kurulu gündem tasla¤›, Genel Müdürümüz taraf›ndan haz›rlanmakta ve Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerimizin
önerileri do¤rultusunda kesinleflmektedir. 

Yönetim kurulumuz 2004 y›l› içinde 12 adet toplant› gerçeklefltirmifltir.

Toplant› tarihinin tüm üyelerimizin kat›l›m›na imkan sa¤layacak flekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve
öngörülemeyen istisnai durumlar d›fl›nda, Yönetim Kurulu toplant›lar› tüm üyelerimizin kat›l›m›yla gerçeklefltirilmektedir.
Yönetim Kurulu toplant› tarihinin bir önceki toplant›da tespit edilmesine özen gösterilmekte ve daha sonra da yaz›l› olarak
ça¤r› yap›lmaktad›r. 

Yönetim Kurulu Üyelerimizi ve Denetçilerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletiflimin sa¤lanmas›na yönelik bir
sekreterya oluflturulmufltur. 

Yönetim Kurulu kararlar›na iliflkin karfl› oy gerekçelerinin, karar zapt›na geçirilmesi ve yaz›l› olarak fiirket Denetçilerimize
iletilmesinde yarar görülmekle birlikte, 2004 y›l›nda al›nan Yönetim Kurulu kararlar›na iliflkin olarak karfl› oy kullanan
Üyemiz bulunmamaktad›r. 
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Bütün Yönetim Kurulu Üyelerimiz fiirketimizin, 
• Faaliyet gösterece¤i konular›n belirlenmesi ile ifl ve finansman planlar›n›n onaylanmas›,
• Genel kurulun ola¤an/ola¤anüstü toplant›ya ça¤›r›lmas› ve toplant›n›n organizasyonu ile ilgili konular,
• Genel kurula sunulacak y›ll›k faaliyet raporunun kesinlefltirilmesi,
• Yönetim kurulu baflkan›n›n, baflkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanmas›,
• ‹dari birimlerin oluflturulmas› veya faaliyetlerine son verilmesi,
• Genel müdürün atanmas› veya azledilmesi,
• Komitelerin oluflturulmas›,
• Birleflme, bölünme, yeniden yap›lanma; flirketin tamam›n›n veya duran varl›klar›n›n %10'unun sat›lmas› veya %10'unun
üzerinde tutarlarda yat›r›m yap›lmas›; aktif toplam›n›n %10'unun üzerinde tutarlarda gider yap›lmas›,
• fiirketin temettü politikas›n›n, da¤›t›lacak dönem kâr› miktar›n›n tespit edilmesi,
• Sermaye art›r›m› veya azalt›lmas› gibi faaliyetleri ile ilgili önemli konulardaki toplant›lara fiilen kat›lmaya özen
göstermektedir.

Yönetim Kurulumuz, ilk toplant›s›n› tercihen seçiminin yap›ld›¤› tarihte gerçeklefltirmektedir. 

‹lk toplant›da, yönetim kurulu baflkan› ve baflkan vekilinin seçiminin yan› s›ra, görev da¤›l›m› ve komitelerin oluflturulmas›na
yönelik kararlar al›nmaktad›r.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplant›ya kat›lmaktad›r. 

Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planland›¤› flekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu
süreye ba¤l› olmaks›z›n toplanmaktad›r. 

Yönetim Kurulu toplant›s› gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgilerin, toplant›dan en az yedi gün önce
Yönetim Kurulu Üyelerimizin incelemesine sunulmas›na ve bu zamanlamaya uyman›n mümkün olmad›¤› hallerde ise
Yönetim Kurulu Üyelerimize eflit bilgi ak›fl› sa¤lanmas›na azami özen gösterilmektedir. 

Her Yönetim Kurulu Üyemizin bir oy hakk› mevcut olup, Üyelerimizin a¤›rl›kl› oy hakk› veya olumlu/olumsuz veto hakk›
bulunmamaktad›r.

Yönetim Kurulumuz ana sözleflmemiz uyar›nca, salt ço¤unlukla toplanmakta ve toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u ile
karar almaktad›r. 

24. fi‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASA⁄I

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, fiirketimizle ifllem yapma ve rekabet etme yasa¤› kapsam›na girebilecek, dolay›s›yla da
Genel Kuruldan izin al›nmas›n› gerektirecek herhangi bir ifllemi veya faaliyeti bulunmamaktad›r.

25. ET‹K KURALLAR

Etik kurallar›m›z, Yönetim Kurulumuzca da onaylanarak, çal›flanlar›m›za duyurulacakt›r.

Etik kurallar›m›z kamuya aç›klanacakt›r.
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26. YÖNET‹M KURULUNDA OLUfiTURULAN KOM‹TELER‹N SAYI, YAPI VE BA⁄IMSIZLI⁄I 

fiirketimizde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi mevcuttur. 

Her bir komite, icrada görevi olmayan iki Üyeden oluflmaktad›r.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ilke olarak birden fazla komitede görev almamaktad›rlar.

Mevcut komitelerin faaliyet esaslar›n›n yaz›l› hale getirilmesine yönelik çal›flmalar›m›z ile stratejik planlama komitesi,
uzlaflma komitesi, insan kaynaklar› ve ödüllendirme komitesi ve etik komitesi kurulmas› yönündeki de¤erlendirmelerimiz
devam etmektedir.

fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmad›¤› dikkate al›narak, komitelerde görev yapan Yönetim Kurulu
Üyelerimizin, tamam›n›n ba¤›ms›z hareket edebilme ve dolay›s›yla da kararlar›nda tarafs›z davranabilme avantaj›na do¤al
olarak sahip olduklar› düflünülmektedir.

27. YÖNET‹M KURULUNA SA⁄LANAN MAL‹ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için huzur hakk› d›fl›nda baflka herhangi bir ödeme yap›lmamaktad›r.

Huzur hakk› tutarlar›, Genel Kurul taraf›ndan, Pay Sahiplerince verilen önergeler do¤rultusunda tespit edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin fiirketimizden do¤rudan veya dolayl› olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanmas› hiçbir
zaman söz konusu olmam›flt›r.
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Denetçiler Raporu
(Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› raporundaki kopya taraf›m›zda mevcuttur)

Kâr da¤›t›m tablosu ve di¤er flirket bilgileri
(Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› raporundaki kopya taraf›m›zda mevcuttur)

(Afla¤›daki bilgiler Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› raporundan al›nm›flt›r)

ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K A.fi.
Kay›tl› Sermayesi* 175.000.000 YTL
Ç›kar›lm›fl Sermayesi 100.000.000 YTL

* Sermaye Piyasas› Kurulunun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 say›l› karar›yla kay›tl› sermayeye geçilmifl ve 20.03.2003 tarihli
Ola¤an Genel Kurul'da Ana Sözleflmenin Sermayeye iliflkin 6. maddesi de¤ifltirilmifltir.

ORTAKLIK YAPISININ DÖNEM SONU DURUMU

H‹SSEDARLARIN UNVANI PAY ORANI (%) PAY TUTARI (YTL)
TÜRK‹YE ‹fi BANKASI A.fi. 62 62.000.000
ANADOLU ANON‹M TÜRK S‹GORTA fiT‹. 20 20.000.000
TÜRK DIfi T‹CARET BANKASI A.fi. 1 1.000.000
fi‹fiE VE CAM FABR‹KALARI A.fi. 1 1.000.000
DESTEK REASÜRANS T. A. fi. 1 1.000.000
HALKA ARZ ED‹LEN 15 15.000.000
TOPLAM 100 100.000.000

ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K A.fi. Kadro durumu 

31.12.2003 31.12.2004
GENEL MÜDÜRLÜK 203 173
BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü VE fiUBELER 71 65
SÖZLEfiMEL‹ PERSONEL 20 7
GENEL TOPLAM 294 245

Sa¤l›k portföyünün Anadolu Sigorta'ya devri nedeniyle Genel Müdürlük kadrosunda yer alan 62 çal›flan, 01 Nisan 2004
tarihi itibariyle ad› geçen fiirketin kadrosuna devrolunmufltur.

TOPLU SÖZLEfiME
1 May›s 2004 - 30 Nisan 2006 dönemini kapsayan VII. Dönem Toplu ‹fl Sözleflmesi, Basisen Banka-Sigorta ‹flçileri
Sendikas› ile Anadolu Hayat Emeklilik aras›nda 16 Temmuz 2004 tarihinde imzalanm›flt›r.



ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

> ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K 2004 KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU 53

Yat›r›mc›lara Bilgi

Borsa
Anadolu Hayat Emeklilik'in hisseleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB) Ulusal Pazar›nda ANHYT sembolü ile ifllem
görmektedir. Hisse senetlerine iliflkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalar›nda ve yat›r›m flirketlerinin internet
portallar›nda yay›nlanmaktad›r. 

Yat›r›mc› ‹liflkileri
Anadolu Hayat Emeklilik y›ll›k raporlar› ve di¤er bilgiler afla¤›daki adresten temin edilebilece¤i gibi fiirketin
www.anadoluhayat.com.tr adresinde yay›nda bulunan web sitesinden de elde edilebilir. 

Yat›r›mc› ‹liflkileri
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
‹fl Kuleleri 2 Kat: 18-21 Levent ‹stanbul

Y›ll›k Ola¤an Genel Kurul
Anadolu Hayat Emeklilik pay sahipleri 2004 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 29.03.2005 günü saat 14:00'de, ‹fl Kuleleri,
Kule 2, 34330 IV Levent adresinde yap›lm›flt›r.

Ba¤›ms›z Denetçi
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.
Büyükdere Cad. Yap› Kredi Plaza 
B Blok Kat: 6 34330 Levent ‹stanbul

Vergi Tasdiki
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.
Büyükdere Cad. Yap› Kredi Plaza 
B Blok Kat: 6 34330 Levent ‹stanbul

Anadolu Hayat Emeklilik Hisse Senedinin 2004 Y›l› Performans›
Anadolu Hayat Emeklilik'in y›l sonu bilançosuna göre ödenmifl sermayesi 100.000.000 YTL'dir. fiirket sermayesi
100.000.000.000 adet hisseye bölünmüfltür. fiirketin %15’i halka aç›kt›r.

Hisse senedinin y›l içindeki en düflük fiyat› 1.15635; en yüksek fiyat› ise 2.9273 olarak gerçekleflmifltir. Hisse senedinin
2004 y›l›nda kaydetti¤i ortalama fiyat 1.96228 TL olmufltur. Hisse senedinin en düflük ve en yüksek fiyatlar› afla¤›da
verilmifltir.

TL EN YÜKSEK EN DÜfiÜK
01.01.2004-31.03.2004 1.96449 1.45201
01.04.2004-30.06.2004 2.16734 1.15635
01.07.2004-30.09.2004 2.92373 1.42573
01.10.2004-31.12.2004 2.75947 2.12874
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Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Yönetim Kurulu'na
‹stanbul

ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEM‹NE A‹T BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

1. Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.'nin (“fiirket”) 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle haz›rlanan mali tablolar›n› denetlemifl bulunmaktay›z. Rapor
konusu mali tablolar fiirket yönetiminin sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk,
denetlenen mali tablolar üzerinde görüfl bildirmektir.

2. Sermaye Piyasas› Kanunu'nun (VII.) bölüm, 50. maddesi (a) f›kras› hükmü uyar›nca sigorta flirketleri, kurulufl, denetim, gözetim,
muhasebe, mali tablo ve rapor standartlar› konular›nda kendi özel kanunlar› hükümlerine tabidir. Dolay›s›yla iliflikteki mali tablolar sigorta
ve reasürans flirketlerinin tabi oldu¤u 7397 say›l› Sigorta Murakebe Kanunu ile 4632 say›l› Bireysel Emeklilik Yat›r›m ve Tasarruf Sistemi
Kanunu esaslar›na göre haz›rlanm›flt›r. 

3. Denetim, 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu ile 4632 say›l› Bireysel Emeklilik Yat›r›m ve Tasarruf Sistemi Kanunu uyar›nca yürürlü¤e
konulan hesap ve kay›t düzeni ile muhasebe standartlar› ve ba¤›ms›z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak
gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, ba¤›ms›z denetimin, mali tablolarda önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul bir
güvenceyi sa¤lamak üzere planlanmas›n› ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve aç›klamalara iliflkin
bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve do¤rulanmas›n›n yan›s›ra, uygulanan muhasebe standartlar›n›n ve yönetim taraf›ndan
yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tablolar›n bir bütün olarak sunumunun de¤erlendirilmesini içermektedir. Gerçeklefltirilen
denetimin, görüflümüzün oluflturulmas›na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

4. 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle ifltirakler hesab›nda izlenen hisse senetleri, Not 11 ve 20'de aç›kland›¤› üzere, piyasa de¤eri ile
de¤erlenmifltir. Borsa rayici bulunmayan ifltiraklerin güncel tarihli ba¤›ms›z de¤erleme çal›flmalar› bulunmad›¤›ndan kal›c› de¤er
düflüklü¤ü oldu¤una iliflkin somut veriler bulunmamaktad›r. Bu nedenle ekli mali tablolarda borsa rayici bulunmayan ifltirakler elde etme
maliyeti ile de¤erlenmifltir.

5. Görüflümüze göre, iliflikteki mali tablolar, yukar›da 4. paragrafta aç›klanan husus nedeniyle ortaya ç›kabilecek düzeltmeler d›fl›nda,
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.'nin 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlar›n›
7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu ile 4632 say›l› Bireysel Emeklilik Yat›r›m ve Tasarruf Sistemi Kanunu gere¤ince yürürlükte bulunan
düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar›na uygun olarak do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.

6. Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla¤›daki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüfltür:

Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”), Seri XI No: 20 say›l› “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesine ‹liflkin Usul ve
Esaslar Hakk›nda Tebli¤”i ve Seri XI No: 21 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Konsolide Mali Tablolara ve ‹fltiraklerin Muhasebelefltirilmesine
‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤”i 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren ilk y›ll›k mali tablolardan geçerli olmak üzere yay›mlam›fl
bulunmaktad›r. Ancak, T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan SPK'ya gönderilen 30 Ocak 2004 tarih ve
B.02.HM.0.SGM.0.3.1.1-05425 say›l› yaz› ile Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na uygun sigortac›l›k muhasebe sistemine 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren geçilmesi planland›¤› ve halka aç›k olan ve olmayan sigorta flirketleri aras›nda uygulama farklar›n›n ortadan
kald›r›lmas› ve yeknesak raporlama düzeninin sa¤lanmas› amac›yla tüm sigorta flirketlerinin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon
muhasebesi uygulamas›na geçmelerine karar verildi¤i bildirilmifltir. Öte yandan, 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanan 5024 say›l› Kanun, vergi karfl›l›klar›n›n hesaplanmas›nda Türkiye'de enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n 2004 y›l› ve gelecek
dönemlerde geçerli olacak flekilde; gerçek enflasyon oran›n›n kanunda belirlenen s›n›rlara ulaflmas› durumunda uygulanmas›n›
gerektirmektedir. fiirket 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle bu s›n›rlara ulafl›lmas› nedeniyle vergi yükümlülü¤ünü enflasyona göre düzeltilmifl
kay›tlar› üzerinden hesaplam›flt›r. Buna istinaden, ekte sunulan mali tablolar, yüksek enflasyon dönemlerinde enflasyon muhasebesi ile
konsolide mali tablolara ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesine iliflkin düzeltmeleri içermemektedir.

DRT DENET‹M REV‹ZYON TASD‹K
YEM‹NL‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
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Sorumlu Ortak Bafldenetçi

‹stanbul, 11 Mart 2005
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Yap› Kredi Plaza 
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31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003 31 Aral›k 2003 31 Aral›k 2003
Elementer Hayat/Emeklilik Toplam Elementer Hayat/Emeklilik Toplam

YTL YTL YTL YTL YTL YTL
AKT‹FLER
I. NAK‹T DE⁄ERLER - 13.107.407 13.107.407 268.979 62.111.129 62.380.108
a. Kasa 9.210.218 9.210.218 307 5.935.844 5.936.151
b. Bankalar 3.897.189 3.897.189 268.672 56.175.285 56.443.957

II. MENKUL DE⁄ERLER CÜZDANI - 1.475.089.617 1.475.089.617 15.423.114 1.240.734.780 1.256.157.894
Menkul De¤erler 1.481.692.489 1.481.692.489 15.423.114 1.243.726.246 1.259.149.360
Menkul De¤erler De¤er Azal›fl Karfl›l›¤› (-) (6.602.872) (6.602.872) - (2.991.466) (2.991.466)

III. ALACAKLAR 79.633 67.042.218 67.121.851 32.672.240 22.678.790 55.351.030
a. Sigortal›lar 79.633 19.077.266 19.156.899 32.083.075 21.826.169 53.909.244

Sigortal›lar 79.633 19.077.266 19.156.899 33.306.814 21.826.169 55.132.983
Sigortal›lardan Prim Alacak Karfl›l›¤› (-) - - - (1.223.739) - (1.223.739)

b. Acenteler - 143.093 143.093 - 72.346 72.346
Acenteler - 143.093 143.093 - 72.346 72.346
Acentelerden Prim Alacak Karfl›l›¤› (-) - - - - - -

c. Sigorta ve Reasürans fiirketleri Cari Hesab› - 61.355 61.355 589.165 118.217 707.382 
d. Sigorta ve Reasürans fiirketleri Nezdinizdeki Depolar - - - - - -
e. ‹krazlar - 524.671 524.671 - 520.078 520.078 
f. Di¤er Alacaklar - 139.847 139.847 - 141.980 141.980 
g. Bireysel Emeklilik Sisteminden Alacaklar - 47.095.986 47.095.986 - - -

IV. ‹DAR‹ VE KANUN‹ TAK‹PTEK‹ ALACAKLAR - 3.728 3.728 - 3.967 3.967
‹dari ve Kanuni Takipteki Alacaklar - 34.472 34.472 - 34.712 34.712
‹dari ve Kanuni Takipteki Alacak Karfl›l›¤› (-) - (30.744) (30.744) - (30.745) (30.745)

V. ‹fiT‹RAKLER - 56.867.255 56.867.255 - 14.913.383 14.913.383
‹fltirakler - 57.243.954 57.243.954 - 15.289.313 15.289.313
‹fltirakler De¤er Azal›fl Karfl›l›¤› (-) - (376.699) (376.699) - (375.930) (375.930)
‹fltirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - - - - -

VI. SAB‹T DE⁄ERLER - 33.054.734 33.054.734 26.462 33.972.633 33.999.095
Menkuller - 1.394.765 1.394.765 26.462 1.548.871 1.575.333

Menkuller - 4.148.655 4.148.655 184.199 3.888.620 4.072.819
Menkuller Birikmifl Amortisman› (-) - (2.753.890) (2.753.890) (157.737) (2.339.749) (2.497.486)

Gayrimenkuller - 31.659.969 31.659.969 - 32.423.762 32.423.762
Gayrimenkuller - 33.260.845 33.260.845 - 34.057.397 34.057.397
Gayrimenkuller Birikmifl Amortisman› (-) - (1.600.876) (1.600.876) - (1.633.635) (1.633.635)

VII. D‹⁄ER AKT‹FLER (Net) - 30.198.165 30.198.165 - 41.700.770 41.700.770

AKT‹F TOPLAMI 79.633 1.675.363.124 1.675.442.757 48.390.795 1.416.115.452 1.464.506.247

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.



ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K A.fi.
31 ARALIK 2004 TAR‹HL‹ B‹LANÇOSU
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31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003 31 Aral›k 2003 31 Aral›k 2003
Elementer Hayat/Emeklilik Toplam Elementer Hayat/Emeklilik Toplam

YTL YTL YTL YTL YTL YTL
PAS‹FLER
I. BORÇLAR 844 56.156.016 56.156.860 2.009.804 3.085.987 5.095.791
a. Sigorta ve Reasürans fiirketleri Cari Hesab› 63 441.537 441.600 366.864 21.599 388.463
b. Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin Depolar› - - - 1.187.672 - 1.187.672
c. Ödenecek Vergi ve Di¤er Yükümlülükler - 1.590.124 1.590.124 31.133 591.528 622.661
d. Di¤er Borçlar 781 4.237.659 4.238.440 424.135 2.039.656 2.463.791
e. Bireysel Emeklilik Sisteminden Borçlar - 49.886.696 49.886.696 - 433.204 433.204

II. KARfiILIKLAR 17.368 1.337.757.504 1.337.774.872 43.607.825 1.139.616.601 1.183.224.426
A. Teknik Karfl›l›klar 17.368 1.332.989.139 1.333.006.507 41.050.917 1.135.649.391 1.176.700.308
a. Cari Rizikolar Karfl›l›¤› - 4.167.957 4.167.957 34.117.226 3.856.751 37.973.977

Cari Rizikolar Karfl›l›¤› - 4.427.533 4.427.533 40.424.653 3.856.751 44.281.404
Reasürörler Pay› (-) - (259.576) (259.576) (6.307.427) - (6.307.427)

b. Muallak Hasar Karfl›l›¤› 17.368 35.831.534 35.848.902 6.933.691 25.837.454 32.771.145
Muallak Hasar Karfl›l›¤› 17.368 35.833.120 35.850.488 8.402.265 25.872.558 34.274.823
Reasürörler Pay› (-) - (1.586) (1.586) (1.468.574) (35.104) (1.503.678)

c. Deprem Hasar Karfl›l›¤› - - - - - -
d. Hayat Matematik Karfl›l›¤› - 650.612.608 650.612.608 - 477.512.577 477.512.577

Hayat Matematik Karfl›l›¤› 650.620.687 650.620.687 - 477.524.974 477.524.974
Reasürörler Pay› (-) (8.079) (8.079) - (12.397) (12.397)

e. Hayat Kâr Pay› Karfl›l›¤› - 642.377.040 642.377.040 - 628.442.609 628.442.609
Hayat Kâr Pay› Karfl›l›¤› - 642.910.574 642.910.574 - 629.147.720 629.147.720
Reasürörler Pay› (-) - (533.534) (533.534) - (705.111) (705.111)

B. Serbest Karfl›l›klar - 4.768.365 4.768.365 2.556.908 3.967.210 6.524.118
a. K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› - 3.313.400 3.313.400 427.000 2.874.000 3.301.000
b. Di¤er Serbest Karfl›l›klar - 1.454.965 1.454.965 2.129.908 1.093.210 3.223.118

III. D‹⁄ER PAS‹FLER - 40.773.143 40.773.143 11.601.238 67.070.028 78.671.266

IV.VERG‹ KARfiILIKLARI - 17.360.629 17.360.629 - 23.588.749 23.588.749

V. ÖZKAYNAKLAR - 181.276.465 181.276.465 - 124.632.174 124.632.174
a. Ödenmifl Sermaye - 100.000.000 100.000.000 - 65.000.000 65.000.000
i. Nominal Sermaye - 100.000.000 100.000.000 - 65.000.000 65.000.000
ii. Ödenmemifl Sermaye (-) - - - - - -
b. Kanuni Yedek Akçeler - 10.672.295 10.672.295 - 8.207.603 8.207.603
c. Ola¤anüstü Hasar Karfl›l›¤› - - - - - -
d. ‹htiyari Yedek Akçeler - 6.408.342 6.408.342 - 3.780.856 3.780.856
e. Ola¤anüstü Yedek Akçeler - 48.177.435 48.177.435 - 24.530.066 24.530.066
f. Yeniden De¤erleme Fonu - 16.018.393 16.018.393 - 23.113.649 23.113.649
g. Özel Fonlar - - - - - -
h. Zarar (-) - - - - - -
i. Dönem Zarar› - - - - - -
ii.Geçmifl Y›l Zararlar› - - - - - -

V. KÂR (635.717) 42.736.505 42.100.788 (8.828.072) 58.121.913 49.293.841
a. Dönem Kâr› (635.717) 42.736.505 42.100.788 (8.828.072) 58.121.913 49.293.841
b. Geçmifl Y›l Karlar› - - - - - -

PAS‹F TOPLAMI (617.505) 1.676.060.262 1.675.442.757 48.390.795 1.416.115.452 1.464.506.247

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.



ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2004 DÖNEM‹NE A‹T KÂR ZARAR TABLOSU
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2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003
Elementer Hayat Emeklilik Toplam Elementer Hayat Emeklilik Toplam

YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL
I- TEKN‹K GEL‹RLER 81.527.363 1.827.353.583 1.403.695 1.910.284.641 121.900.080 1.520.072.522 1.598.669 1.643.571.271
A. Al›nan Primler 29.316.779 381.241.949 - 410.558.728 81.608.185 340.598.169 - 422.206.354
B. Al›nan Komisyonlar 145.718 683.024 - 828.742 63.319 600.778 - 664.097
C. Ödenen Tazminatta Reas.Pay› 7.080.635 461.339 - 7.541.974 13.497.501 284.428 - 13.781.929
D. Devreden Teknik Karfl›l›klar (Net) 41.050.916 1.111.589.397 - 1.152.640.313 18.783.808 800.717.987 - 819.501.795
a. Cari Riskler Karfl›l›¤› 34.117.225 3.856.751 - 37.973.976 16.312.781 2.513.282 - 18.826.063
b. Muallak Hasarlar Karfl›l›¤› 6.933.691 1.777.460 - 8.711.151 2.471.027 1.501.761 - 3.972.788
c. Hayat Matematik Karfl›l›¤› 0 477.512.577 - 477.512.577 - 267.690.412 - 267.690.412
d. Hayat Kâr Pay› Karfl›l›¤› 0 628.442.609 - 628.442.609 - 529.012.532 - 529.012.532
E. Ayr›lan Teknik Karfl.Reas.Pay› 3.795.486 796.950 - 4.592.436 7.776.001 752.612 - 8.528.613
a. Cari Riskler Karfl.Reas.Pay› 2.907.626 253.752 - 3.161.378 6.307.427 - - 6.307.427
b. Muallak Hasarlar Karfl. Reas.Pay 887.860 1.585 - 889.445 1.468.574 35.104 - 1.503.678
c. Hayat Matematik Karfl.Reas.Pay› 0 8.079 - 8.079 - 12.397 - 12.397
d. Hayat Kâr Pay› Karfl.Reas.Pay› 0 533.534 - 533.534 - 705.111 - 705.111
F. Di¤er Gelirler 137.829 332.580.924 - 332.718.753 171.266 377.118.548 - 377.289.814
G. Bireysel Emeklilik Gelirleri - - 1.403.695 1.403.695 - - 1.598.669 1.598.669
a. Fon ‹flletim Gider Kesintisi - - 379.135 379.135 - - 150.699 150.699
b. Yönetim Gider Kesintisi - - 633.655 633.655 - - 37.544 37.544
c. Girifl Aidat› - - 112.301 112.301 - - - -
c. Sermaye Avans Tahsisi Faiz Geliri - - 249.982 249.982 - - 732.250 732.250
d. Di¤er Gelirler - - 28.622 28.622 - - 678.176 678.176

II- TEKN‹K G‹DERLER 88.269.742 1.775.945.289 14.669.839 1.878.884.870 129.877.377 1.469.500.292 2.798.268 1.602.175.937
A. Reasürörlere Verilen Primler 8.879.430 1.484.919 - 10.364.349 14.552.143 1.216.637 - 15.768.780
B. Ödenen Komisyonlar 3.930.767 16.335.721 - 20.266.488 7.474.730 15.854.778 - 23.329.508
C. Ödenen Tazminatlar 48.895.728 431.967.262 - 480.862.990 57.437.449 324.872.535 - 382.309.984
D. Ayr›lan Karfl›l›klar 24.993.891 1.318.357.461 - 1.343.351.352 48.826.916 1.124.297.181 - 1.173.124.097
a. Cari Riskler Karfl›l›¤› 18.569.513 4.332.925 - 22.902.438 40.424.653 3.856.751 - 44.281.404
b. Muallak Hasarlar Karfl›l›¤› 6.424.378 20.493.275 - 26.917.653 8.402.263 13.767.736 - 22.169.999
c. Hayat Matematik Karfl›l›¤› 0 650.620.687 - 650.620.687 - 477.524.974 - 477.524.974
d. Hayat Kâr Pay› Karfl›l›¤› 0 642.910.574 - 642.910.574 - 629.147.720 - 629.147.720
E. Di¤er Giderler 1.569.926 7.799.926 - 9.369.852 1.586.139 3.259.161 - 4.845.300
F. Bireysel Emeklilik Giderleri - - 14.669.839 14.669.839 - - 2.798.268 2.798.268
a. Fon Yönetim Giderleri - - 91.004 91.004 - - 37.097 37.097
b. Arac› Komisyonlar› - - 1.966.731 1.966.731 - - 159.925 159.925
c. Pazarlama ve Reklam Gideri - - 11.939.746 11.939.746 - - 2.542.981 2.542.981
d. Di¤er Giderler - - 672.358 672.358 - - 58.265 58.265

III- TEKN‹K KÂR/ZARAR (I-II) (6.742.379) 51.408.294 (13.266.144) 31.399.771 (7.977.297) 50.572.230 (1.199.599) 41.395.334

IV-GENEL G‹DERLER 1.473.964 49.229.422 - 50.703.386 6.550.563 36.731.041 - 43.281.604
A. Personel Giderleri 556.927 17.137.708 - 17.694.635 2.349.570 13.879.504 - 16.229.074
B. Genel Yönetim Giderleri 681.413 15.128.474 - 15.809.887 3.238.162 17.977.099 - 21.215.261
C. Vergi ve Di¤er Yükümlülükler 7.940 2.016.906 - 2.024.846 54.034 1.026.592 - 1.080.626
D. Amortisman Giderleri 21.020 925.681 - 946.701 63.115 868.865 - 931.980
E. Karfl›l›klar 206.664 767.376 - 974.040 845.682 911.922 - 1.757.604
F. Di¤er Giderler 0 13.253.277 - 13.253.277 - 2.067.059 - 2.067.059

V-MAL‹ GEL‹RLER 7.580.626 72.380.250 - 79.960.876 5.699.788 69.770.136 - 75.469.924
A. Faiz Gelirleri 4.225.794 26.027.613 - 30.253.407 5.699.788 33.880.526 - 39.580.314
B. Kâr Pay› Gelirleri 0 724.135 - 724.135 - 897.019 - 897.019
C. Sat›fl Karlar› 0 43.962.486 - 43.962.486 - 31.648.714 - 31.648.714
D. Kira Gelirleri 0 1.161.435 - 1.161.435 - 1.179.487 - 1.179.487
E. Kambiyo Karlar› 0 467.709 - 467.709 - 740.587 - 740.587
F. Di¤er Gelirler 3.354.832 36.872 - 3.391.704 - 1.423.803 - 1.423.803

VI- MAL‹ G‹DERLER - 1.195.844 - 1.195.844 - 701.064 - 701.064
A. Faiz Giderleri - 35.222 - 35.222 - 105.515 - 105.515
B. Sat›fl Zararlar› - 602.227 - 602.227 - 239.153 - 239.153
C. Kambiyo Zararlar› - 558.395 - 558.395 - 356.396 - 356.396
D. Karfl›l›klar - - - - - - - -
E. Di¤er Giderler - - - - - - - -

VII- DÖNEM KÂR/ZARAR (III-IV+V-VI) (635.717) 73.363.278 (13.266.144) 59.461.417 (8.828.072) 82.910.261 (1.199.599) 72.882.590

VIII- VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL - 17.360.629 - 17.360.629 - 23.588.749 - 23.588.749
YÜKÜMLÜLÜKLER KARfiILI⁄I

IX- DÖNEM KÂR/ZARAR (III-IV+V-VI) (635.717) 56.002.649 (13.266.144) 42.100.788 (8.828.072) 59.321.512 (1.199.599) 49.293.841

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.



ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K A.fi.
31 ARALIK 2004 TAR‹H‹NDE SONA EREN DÖNEME A‹T 
NAK‹T AKIM TABLOSU (YTL)
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CAR‹  DÖNEM ÖNCEK‹  DÖNEM
31 ARALIK 04 31 ARALIK 03

A- DÖNEM BAfiI NAK‹T MEVCUDU 62.380.108 9.027.767
B- DÖNEM ‹Ç‹ NAK‹T G‹R‹fiLER‹ 890.507.540 966.420.732
1- Teknik Gelirler 407.158.862 434.076.599
a) Al›nan Primler 410.558.728 422.206.354
b) Al›nan Komisyonlar 828.742 664.097
c) Ödenen Tazminatta Reasürör Pay› 7.541.974 13.781.929
d) Alacaklardaki Art›fllar (-) (11.770.582) (2.575.781)
2- Di¤er Faaliyetlerden Gelirler ve 

Karlardan Dolay› Sa¤lanan Nakit 414.083.324 454.358.407
a) Mali Gelirler 79.960.876 75.469.924
b) Di¤er Gelirler 334.122.448 378.888.483
3- Sermaye Art›fl›ndan Sa¤lanan Nakit 20.000.000 -
4- Di¤er Nakit Giriflleri 49.265.354 77.985.726

C- DÖNEM ‹Ç‹ NAK‹T ÇIKIfiLARI 939.780.241 913.068.391
1- Teknik Giderler 459.486.057 440.511.392
a) Reasürörlere Verilen Primler 10.364.349 15.768.780
b) Ödenen Komisyonlar 20.266.488 23.329.508
c) Ödenen Tazminatlar 480.862.990 382.309.984
d) Borçlardaki Art›fl (-) (51.061.069) 20.035.100
e) Amortisman (-) (946.701) (931.980)
2- Faaliyet Giderlerine ‹liflkin Nakit Ç›k›fl› 50.434.293 44.208.666
a) Personel Giderleri 17.694.635 16.229.074
b) Genel Yönetim Giderleri 32.739.658 27.979.592
3- Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve 55.047.939 (6.303.173)

Zararlara ‹liflkin Nakit Ç›k›fl›
4- Duran Varl›k Yat›r›mlar›na ‹liflkin Nakit Ç›k›fllar› 1.120.798 1.730.284
5- Menkul K›ymet Al›mlar› 260.885.595 374.770.224
6- Ödenen Vergi ve Benzerleri 25.613.595 21.388.834
7- Ödenen Temettüler 20.554.295 7.452.734
8- Di¤er Nakit Ç›k›fllar› 66.637.669 29.309.430

D- DÖNEM SONU NAK‹T MEVCUDU 13.107.407 62.380.108

E- NAK‹T ARTIfi veya (AZALIfi) (49.272.701) 53.352.341

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.



ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K A.fi.
31 ARALIK 2004 TAR‹H‹NDE SONA EREN DÖNEME A‹T
FON AKIM TABLOSU (YTL)
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CAR‹  DÖNEM ÖNCEK‹  DÖNEM
31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003

A -KAYNAKLAR 308.869.504 424.852.271
1- Faaliyet Kâr›ndan Sa¤lanan Kaynak 246.305.161 418.709.438
a) Faaliyet Kâr› 59.461.417 72.882.590
b) Amortismanlar (+) 946.701 931.980
c) Fon Ç›k›fl› Gerektirmeyen Di¤er Giderler (+) 185.897.043 344.894.868
2- K›sa Vadeli Borçlardaki Art›fl 42.564.343 6.142.833
3- Sermaye Artt›r›m› (Nakit Karfl›l›¤›) 20.000.000 -
4- Dönen Varl›k Tutar›ndaki Azal›fl - -
5- Duran Varl›k Tutar›ndaki Azal›fl - -

B -KAYNAK KULLANIMLARI 308.869.504 424.852.271
1- Ödenen Vergi ve Benzerleri 25.613.595 21.388.834
2- Ödenen Temettüler 20.554.295 7.452.734
3- Dönen Varl›k Tutar›ndaki Art›fl 219.320.106 390.032.606
4- Duran Varl›k Tutar›ndaki Art›fl (Yeniden 43.381.508 5.978.097

De¤erleme Hariç)

NET ‹fiLETME SERMAYES‹NDEK‹ DE⁄‹fi‹M
1- Net ‹flletme Sermayesinde Art›fl 15.634.780 30.378.849

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.



ANADOLU HAYAT EMEKL‹L‹K A.fi.
GENEL KURUL’A SUNULACAK KÂR DA⁄ITIM TABLOSU (YTL)
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CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM
31.12.2004 31.12.2003 

A- Dönem Kâr›n›n Da¤›t›m›
1- Dönem Kâr› (*) 41.726.873 72.882.590
2- Geçmifl Y›llar Zararlar› (-) - -
3- Ödenecek Vergiler (17.360.629) (23.588.749) 

Kurumlar Vergisi (17.360.629) (23.588.749) 
Gelir Vergisi Kesintisi - -
Di¤er Vergi ve Benzerleri - -

4- Birinci Tertip Yasal Yedek (1.218.312) (2.464.692) 

NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KARI 23.147.932 46.829.149

5- Ortaklara Birinci Temettü (6.950.000) (20.000.000) 
a) Adi Hisse Senedi Sahiplerine (6.950.000) (20.000.000) 
b) ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - -

6- Memur ve ‹flçilere Temettü (485.938) (554.295) 
7- Yönetim Kuruluna Temettü - -
8- Ortaklara ‹kinci Temettü (3.550.000) -

a) Adi Hisse Senedi Sahiplerine (3.550.000) -
b) ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - -

9- ‹kinci Tertip Yasal Yedek (98.594) -
10-Statü Yedekleri (1.571.199) (2.627.485) 
11-Özel Yedekler - -
12-2003 kâr›ndan eksik ayr›lan vergi karfl›l›¤› (140.146) -

OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 10.352.055 23.647.369

B- YEDEKLERDEN DA⁄ITIM

1- Ortaklara Pay - -
Adi Hisse Senedi Sahiplerine - -
‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - -

2- Memur ve ‹flçilere Pay - -
3- Yönetim Kuruluna Pay - -

C- H‹SSE BAfiINA KÂR (YTL/%)
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine 0,24366 YTL / %24,37 0,75837 YTL / %75,84
2- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine 0,24366 YTL / %24,37 0,75837 YTL / %75,84

D- H‹SSE BAfiINA KÂR PAYI (YTL/%)

1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine 0,0695 YTL / %6,95 0,308 YTL / %30,8
2- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine 0,0695 YTL / %6,95 0,308 YTL / %30,8

(*): fiirket'in, yasal kay›tlar›nda yer alan dönem kâr›d›r (Bkz. Gelir Tablosu Dipnotlar› No: 14).

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c›s›d›r. 
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31 ARALIK 2004 B‹LANÇO D‹PNOTLARI
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1. ‹fiLETMEN‹N F‹‹L‹ FAAL‹YET KONUSU

fiirket'in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonlar›
kurmak, kuraca¤› fonlara iliflkin olarak içtüzü¤ü oluflturmak, emeklilik sözleflmeleri, y›ll›k gelir sigortas› sözleflmeleri, portföy
yönetimi sözleflmeleri, fon varl›klar›n›n saklanmas› için saklay›c› ile saklama sözleflmeleri akdetmek; ferdi veya grup hayat
ya da ölüm sigortalar› ile bunlara ba¤l› kaza sigortalar› ve ayr›ca bireysel emeklilik mevzuat›n›n izin verdi¤i süre ile s›n›rl›
olmak üzere ferdi veya grup hastal›k sigortalar› ile her türlü can sigortalar› ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans ifllemleri
yapmakt›r. 

Bilanço tarihi itibar›yle, fiirket'in kurucusu oldu¤u 13 (onüç) adet Bireysel Emeklilik Yat›r›m fonu bulunmaktad›r. 

2. SERMAYEN‹N %10 VE DAHA FAZLASINA SAH‹P ORTAKLAR

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle fiirket'in nominal sermayesi 100.000.000 YTL olup, tamam› ödenmifl her biri 1 YKr
de¤erindeki 10.000.000.000 adet hisse senedinden ibarettir. Sermayenin ortaklara göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003
Pay Tutar› Pay Oran› Pay Tutar› Pay Oran›

YTL % YTL %
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 62.000.000 62 40.300.000 62
Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi 20.000.000 20 13.000.000 20
Di¤er 18.000.000 18 11.700.000 18

100.000.000 65.000.000 100

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle halka aç›k hisse oran› %15'tir (31 Aral›k 2003: %15).

3. SERMAYEY‹ TEMS‹L EDEN H‹SSE SENETLER‹NE TANINAN ‹MT‹YAZLAR

100.000.000 YTL tutar›ndaki sermayeyi temsil eden 10.000.000.000 adet hisse senedinin 100.000.000 adedi (A) Grubu,
kalan 9.900.000.000 adedi ise (B) Grubu nama yaz›l› hisse senedidir. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu hisse senetlerinin
tamam› ortaklardan Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.'ne aittir. (31 Aral›k 2003: 65.000.000 YTL tutar›ndaki sermayeyi temsil eden
6.500.000.000 adet hisse senedinin 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 6.400.000.000 adedi ise (B) Grubu hisse
senedidir. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu hisse senetlerinin tamam› ortaklardan Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.'ne aittir).

(A) Grubu hisse senedi sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi d›fl›nda, herhangi bir imtiyaz tan›nmam›flt›r. Sermaye
art›r›mlar›nda yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez.

4. KAYITLI SERMAYE

fiirket 2499 say›l› kanun hükümlerine göre kay›tl› sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye Piyasas› Kurulu'nun
15.06.2000 tarih ve 67/1039 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir. fiirket'in kay›tl› sermayesi 175.000.000 YTL tutar›nda her 
biri 1 YKr nominal de¤erde 17.500.000.000 paya bölünmüfltür.(31 Aral›k 2003: fiirket'in kay›tl› sermayesi 175.000.000 YTL
tutar›nda her biri 1 YKr nominal de¤erde 17.500.000.000 paya bölünmüfltür).
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5. YIL ‹Ç‹NDE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARI VE KAYNAKLARI

31 Aral›k 2004
2003 Y›l› Gayrimenkul

Kâr›ndan Yeniden Maliyet Ve ‹fltirak 
Art›r›m Hisse De¤erleme Art›fl Hisseleri

Tescil Tutar› Senedi olarak Fonundan Fonundan Sat›fl kazanc›
Tarihi YTL YTL YTL YTL YTL
25.06.2004 35.000.000 20.000.000 10.903.669 175.962 3.920.369

31 Aral›k 2003

Bulunmamaktad›r.

6. YIL ‹Ç‹NDE ‹HRAÇ ED‹LEN H‹SSE SENED‹ DIfiINDAK‹ MENKUL KIYMETLER

Y›l içinde ihraç edilen hisse senedi d›fl›nda menkul k›ymet bulunmamaktad›r.

7. YIL ‹Ç‹NDE ‹TFA ED‹LEN BORÇLANMAYI TEMS‹L EDEN MENKUL KIYMETLER

Y›l içinde itfa edilen borçlanmay› temsil eden menkul k›ymet bulunmamaktad›r.

8. CAR‹ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLER‹

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003
a. Sat›n Al›nan Maddi Duran Varl›klar›n Maliyeti 479.578 794.372
b. Sat›lan Maddi Duran Varl›k Maliyeti 1.200.294 930.751
c. Cari Dönemde Ortaya Ç›kan Yeniden

De¤erleme Art›fllar› - 7.406.974
- Varl›k Maliyetlerinde (+) - 8.046.346
- Birikmifl Amortismanlarda (-) - (639.372)

9. CAR‹ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM ‹ND‹R‹M‹N‹N TOPLAM TUTARI 

Cari ve gelecek dönemlerde yararlan›lacak yat›r›m indirimi bulunmamaktad›r.
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10. ‹fiLETMEN‹N ORTAKLAR, ‹fiT‹RAKLER VE BA⁄LI ORTAKLIKLARLA OLAN ALACAK - BORÇ ‹L‹fiK‹S‹

31 Aral›k 2004
Alacaklar Borçlar

Ticari Ticari
Ticari Olmayan Ticari Olmayan

Ortaklar 3.551 - 3.150.035 -
‹fltirakler - - 29.815 -

Ticari borçlar tutar›n›n 2.750.570 YTL'si Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi'ne olan borçlard›r.

31 Aral›k 2003 

Alacaklar Borçlar
Ticari Ticari

Ticari Olmayan Ticari Olmayan
Ortaklar 3.600 - 292.607 -
‹fltirakler - - 5.285 88.000

11. UYGULANAN MUHASEBE ‹LKELER‹ VE DE⁄ERLEME YÖNTEMLER‹

a. Uygulanan Muhasebe ‹lkeleri
Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) Kanunun 50'inci maddesinde belirtildi¤i gibi, sigorta flirketleri gözetim, muhasebe, mali
tablo ve rapor standartlar›nda kendi özel kanunlar›ndaki hükümlere tabidir. fiirket sigorta sektöründe faaliyet göstermesi
nedeniyle, 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar›n› 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine iliflkin ilke ve kurallar›na
uygun olarak SPK'n›n raporlama formatlar›na göre haz›rlam›flt›r. 

Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”), Seri XI No: 20 say›l› “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesine
‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤”i ve Seri XI No: 21 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Konsolide Mali Tablolara ve
‹fltiraklerin Muhasebelefltirilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤”i 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren ilk
y›ll›k mali tablolardan geçerli olmak üzere yay›mlam›fl bulunmaktad›r. Ancak, T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›
taraf›ndan SPK'ya gönderilen 30 Ocak 2004 tarih ve B.02.HM.0.SGM.0.3.1.1-05425 say›l› yaz› ile Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›na uygun sigortac›l›k muhasebe sistemine 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçilmesi planland›¤› ve
halka aç›k olan ve olmayan sigorta flirketleri aras›nda uygulama farklar›n›n ortadan kald›r›lmas› ve yeknesak raporlama
düzeninin sa¤lanmas› amac›yla tüm sigorta flirketlerinin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi
uygulamas›na geçmelerine karar verildi¤i bildirilmifltir. Buna istinaden, ekte sunulan mali tablolar, SPK mevzuat› ile Vergi
Usul Kanunu'nca öngörülen yüksek enflasyon dönemlerinde enflasyon muhasebesi ile konsolide mali tablolara ve
ifltiraklerin muhasebelefltirilmesine iliflkin düzeltmeleri içermemektedir. Ancak 5024 say›l› enflasyon muhasebesine iliflkin
Kanun'un 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle fiirket taraf›ndan uygulanmaya bafllanmas› nedeniyle sadece cari dönem vergi
yükümlülü¤ü enflasyona göre düzeltilmifl kay›tlar üzerinden hesaplanm›flt›r (Bak›n›z not 11-h).
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Yeni Türk Liras›: 
5083 say›l› Türkiye Cumhuriyeti'nin Para Birimi Hakk›nda Kanun'un yürürlük tarihi 1 Ocak 2005 olarak belirlenmifl olup, bu
tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni para birimi “Yeni Türk Liras›”(YTL) ve alt birimi ise “Yeni Kurufl” (YKr) olarak
tan›mlanm›flt›r. ‹lgili Kanun'un 2.maddesi ile Türk Liras› yeni para birimi olan Yeni Türk Liras›'na dönüfltürülmüfl ve Türk
Liras›'ndan alt› s›f›r kald›r›larak, bir milyon Türk Liras› eflittir bir Yeni Türk Liras› (1,000,000 TL= 1 YTL) de¤iflim oran›nda
yeni bir de¤er getirilmifltir. Baflbakanl›k Sermaye Piyasas› Kurulu'nun MSD-10/832 -43399 say›l› ve 1 Aral›k 2004 tarihli
yaz›s›nda aç›kland›¤› üzere, 2005 y›l› içerisinde kamuya aç›klanacak olan hesap dönemlerine iliflkin mali tablolar›n,
karfl›laflt›rma amac›yla kullan›lacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere, YTL cinsinden
sunulmas› gerekmektedir. Bu sebeple ekli mali tablolar YTL cinsinden haz›rlanm›flt›r.

b. Teknik Karfl›l›klar
Mali tablolarda teknik sigorta hesaplar› aras›nda yer alan cari rizikolar karfl›l›¤›, hayat matematik karfl›l›klar›, muallak hasar
karfl›l›klar› ve bu karfl›l›klar›n reasürör paylar› sigorta mevzuat›na uygun olarak afla¤›da belirtilen esaslara göre kay›tlara
intikal ettirilmifltir: 

Cari rizikolar karfl›l›¤›, Sigorta Murakabe Kanunu'na uygun olarak gün esas›na göre ayr›lmaktad›r.

Muallak hasarlar karfl›l›¤› ve hayat muallak tazminat karfl›l›¤›, dönem sonunda rapor edilip henüz ödenmeyen hasarlar için
ayr›lmaktad›r. Muallak hasarlar›n reasürör paylar› ayr›ca gösterilmektedir.

Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin Kurulufl ve Çal›flma Esaslar› Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 27
Ocak 2004 gün ve 25359 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürülü¤e girmifltir. Yönetmeli¤in birinci f›kras›na göre,
sigorta ve reasürans flirketleri, tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl; ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya
cari hesap döneminde fiilen ödenmemifl hasar ve tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamam›fl ise tahmini bedelleri
ile gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri için muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› ay›rmak
zorundad›r. T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›'n›n konu ile ilgili 18 Ocak 2005 tarih ve B.02.1.HM.0.SGM.0.3.1.1-03821
say›l› yaz›s›nda; 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle mali tablolarda yer alacak olan gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar
ve tazminat bedellerinin, muallak hasar karfl›l›¤› içerisinde bir alt hesap olarak takip edilece¤i belirtilmifltir. Yine ayn› yaz›ya
göre, bu karfl›l›¤›n hesaplanmas›nda 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle son üç y›la ait veriler dikkate al›naca¤› ve
hesaplamalar›n net konservasyon üzerinden ve branfl baz›nda; rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemlerini tenzil edilerek
yap›laca¤› da belirtilmifl bulunmaktad›r. ‹lgili y›la ait gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedellerinin
hesaplanmas›nda geçmifl y›llara iliflkin prim üretimleri ile ilgili y›llara ait gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve
tazminat bedellerinin a¤›rl›kl› ortalamalar›n›n dikkate al›naca¤› ve cari y›l için gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar
ve tazminat bedelinin, daha önce hesaplanm›fl olan a¤›rl›kl› ortalama ile cari y›l prim üretiminin çarp›lmas› suretiyle
bulunaca¤› belirtilmifltir.

fiirket'in yukar›da detayl› olarak anlat›lan yönteme göre 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle hesaplad›¤› ve ekli mali tablolarda
muallak hasar karfl›l›¤› içerisinde yer alan gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedeli 3.095.040 YTL
tutar›ndad›r.
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Hayat matematik ve kâr pay› karfl›l›klar›, Hazine Müsteflarl›¤›'n›n tasdik etti¤i tarifeler üzerinden genel kabul görmüfl
Aktüerya hesaplamalar›na göre ayr›lmaktad›r. 01 A¤ustos 1997 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren Hayat Sigortalar›
Yönetmeli¤i'ne istinaden, tüm poliçeler için kâr pay› uygulamalar›n›n hesaplanmas›nda sigortal›lar›n gerçek yafllar›
kullan›lmakta ve günlük kâr pay› hesaplanmas› yap›lmaktad›r.

c. Prim Geliri ve Hasarlar
Prim geliri, y›l içinde tanzim edilen poliçelerin yan› s›ra geçmifl y›llarda tanzim edilen birikimli hayat poliçelerinin taksit
tutar›ndan reasürörlere devredilen hisse indirildikten sonra oluflmaktad›r.

Hayat branfl›nda prim gelirinin tahakkuku taksit vadelerinde yap›lmaktad›r. fiirket taksit vadelerinde tahakkuk eden ancak
belli bir süre içinde ödenmeyen hayat primlerini iptal ederek prim gelirlerinden ve sigortal›lar nezdindeki alacaklar›ndan
düflmektedir.

Elementer branfllarda tahakkuk eden prim tutar› tamam› peflin olarak veya %20'si peflin, bakiye alacak miktar› ise 5 eflit
taksitte tahsil edilmektedir. 

fiirket, muhasebenin dönemsellik ilkesi gere¤i alacaklar›n› netlefltirmek amac›yla bilanço tarihi itibariyle tahakkuk etmifl
ancak tahsil edilmemifl sigortal›lardan alacaklar bakiyesi üzerinden acente komisyonlar› serbest karfl›l›¤› ay›rmaktad›r.
Hayat d›fl› branfllarda acente komisyon karfl›l›¤› tahakkuk ettirilmezken hayat branfl›nda tahsil edilmemifl alacaklar
üzerinden tahsil edilmesi halinde ödenmesi gereken komisyon tutar› poliçe baz›nda hesaplanm›flt›r. 

Hasarlar rapor edildikçe gider yaz›lmaktad›r. Dönem sonunda rapor edilip, ödenmeyen hasar için muallak hasarlar
karfl›l›¤› ayr›lmaktad›r. Muallak ve ödenen hasarlar›n reasürör paylar› ayr›ca gösterilmektedir.

d. Menkul K›ymetler
Menkul k›ymetler hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senetleri, Eurobond, yat›r›m fonu ve bireysel emeklilik yat›r›m
fonlar›ndan oluflmakta olup, maliyet bedelleri üzerine bilanço tarihine kadar tahakkuk etmifl gelirleri ilave edilerek menkul
k›ymet hesaplar› içerisinde gösterilmektedir.

fiirket, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle menkul k›ymetleri içerisindeki bloke, serbest ve elementer portföyde bulunan menkul
k›ymetlerini, menkul k›ymet gün esas›na göre iflleyen faiz ve piyasa de¤erinin düflük olan› ile de¤erlemifltir.

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem gören hisse senetleri 31 Aral›k 2004 tarihinden önceki son befl ifllem
günündeki günlük ortalama a¤›rl›kl› fiyatlar›n›n aritmetik ortalamas› ile de¤erlenmifltir.

Eurobondlar, borsa rayicinin bulunmamas› nedeniyle kay›tl› de¤erlerine gün esas›na göre iflleyen faizleri ilave edilmek
suretiyle de¤erlenmifltir. 

Yat›r›m fonlar› ve bireysel emeklilik yat›r›m fonlar› 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle oluflan fon birim fiyatlar›yla de¤erlenmifltir.
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Tahakkuk etmifl gelirler ve menkul k›ymetlerin sat›fl›ndan ortaya ç›kan kâr ve zararlar cari y›l faaliyetlerine intikal
ettirilmektedir.

fiirket 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren, menkul k›ymetler cüzdan›nda kayda ald›¤› iki y›ldan uzun süredir fiirket
mülkiyetinde bulunan bir k›s›m hisse senetlerini ifltirakler hesab›na devretmifltir. fiirket'in, bu flirketlerin sermayesindeki
pay› %10'un alt›nda olmas› nedeniyle devrini gerçeklefltirdi¤i hisseler bir ifltirak de¤il asl›nda ba¤l› menkul k›ymet olarak
de¤erlendirilmelidir. Ancak, mali tablolar Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerindeki formata göre haz›rland›¤› için bu
gösterim uygulanmam›flt›r. fiirket borsada ifllem gören ifltirak ve hisse senetlerini 31 Aral›k 2004 tarihinden önceki son befl
ifllem günündeki günlük ortalama a¤›rl›kl› fiyatlar›n›n aritmetik ortalamas› ile de¤erlemeye tabii tutmufl, oluflan de¤er art›fl
ve azal›fllar›n› kâr zarar tablosu ile iliflkilendirmemifltir. Ancak oluflan art›fl ve azal›fllar bilançoda di¤er pasifler hesap
kalemi içinde yer alan menkul de¤erler de¤er art›fl fark› ve di¤er aktifler hesap kalemi içinde yeralan menkul de¤er azal›fl
farklar› hesab›nda göstermifltir. (Bkz. Bilanço Dipnot 20, 26).

fiirket'in, ifltirakler hesab› alt›nda yer alan ba¤l› menkul k›ymet niteli¤inde olan hisse senetlerinin cari dönemde sat›fl›ndan
elde etti¤i 2.945.726 YTL tutar›nda sat›fl karlar›, 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 28. Madde
çerçevesinde sermayeye eklenebilecek nitelikte olmas› nedeniyle, sermaye art›r›m›nda kullan›labilmesini teminen
özkaynaklar içerisinde yer alan yeniden de¤erleme fonu hesap kalemi alt›nda sermayeye eklenecek ifltirak sat›fl kazançlar›
hesab›nda muhasebelefltirilmifltir. Bu hesab›n 5024 say›l› kanun hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanarak
hesaplanan de¤eri ise 1.296.139 YTL dir. 

e. Maddi Duran Varl›klar
fiirket, geçmifl y›llarda Maliye Bakanl›¤›'nca yay›mlanan katsay›lara göre bina (arazi hariç), nakil vas›talar›, mobilya,
mefruflat ve büro makinalar›n› yeniden de¤erlemeye tabi tutmaktayd›. Ancak, VUK 5024 say›l› enflasyon muhasebesine
iliflkin kanun hükümleri çerçevesinde cari dönemde bu uygulama sona ermifltir. 

Maddi duran varl›klar (binalar hariç), normal amortisman metoduna göre, vergi mevzuat› çerçevesinde afla¤›daki
nispetlerde amortismana tabi tutulmaktad›r:

(%)
Binalar 2
Nakil Vas›talar› 20 
Mobilya, Mefruflat ve Büro Makinalar› 6-33
Özel Maliyetler 6-20 

f. Yabanc› Para Cinsinden Varl›k ve Borçlar
fiirket, yabanc› para cinsinden varl›k ve borçlar›n› dönem sonlar›nda de¤erlemektedir. Döviz bakiyelerini de¤erlemede
bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz kurlar› esas al›nmaktad›r. Bu ifllemlerden do¤an kur fark› gelirleri ve
giderleri gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. 

g. K›dem Tazminat›
Düzenlenen mali tablolarda ‹fl Kanunu'na göre k›dem tazminat›na hak kazanm›fl personele ileride ödenmesi muhtemel
borç yükü hesaplanm›fl ve gerekli karfl›l›k ayr›lm›flt›r.
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fiirket'in 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle k›dem tazminat› yükümlülü¤ü 3.313.400 YTL'd›r. Bu tutar 1.574,74 YTL tavan bedel
esas al›narak hesaplanm›flt›r (fiirket'in 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle k›dem tazminat› yükümlülü¤ü 3.059.000 YTL'd›r ve bu
tutar 1.389,95 YTL tavan bedel esas al›narak hesaplanm›flt›r).

h. Vergi
fiirket, kurumlar vergisine tabidir. fiirket'in cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliflkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali
tablolarda gerekli karfl›l›klar ayr›lm›flt›r.

Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran›, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan
vergi matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleflik flirketlerden al›nan temettüler, vergiye tabi
olmayan gelirler ve kullan›lan yat›r›m indirimleri düflüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.

Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranlar›: 
• 2003 y›l›: %30 (%10 oran›ndaki fon pay› kald›r›lm›flt›r) 
• 2004 y›l›: %33 (Resmi Gazete'nin 2 Ocak 2004 tarihli say›s›nda yay›nlanan 5035 say›l› kanun ile kurumlar vergisi oran›
%30'dan %33'e yükseltilmifltir.)
• 2005 y›l›: %30 

Geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici kurumlar vergisi oran› 24
Nisan 2003 tarihinden geçerli olmak üzere %25'den %30'a yükseltilmifltir. Bu oran 2004 y›l›nda ise %33 olarak
belirlenmifltir.

Zararlar, gelecek y›llarda oluflacak vergilendirilebilir kardan düflülmek üzere, maksimum 5 y›l tafl›nabilir. Ancak oluflan
zararlar geriye dönük olarak, önceki y›llarda oluflan karlardan düflülemez.

Türkiye'de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaflma prosedürü bulunmamaktad›r. fiirketler ilgili y›l›n
hesap kapama dönemini takip eden y›l›n 15 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi
taraf›ndan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤ifltirilebilirler. 

Gelir Vergisi Stopaj›:
Kurumlar vergisine ek olarak, tam mükellef kurumlara ve yabanc› flirketlerin Türkiye'deki flubelerine da¤›t›lanlar hariç
olmak üzere da¤›t›lan kâr paylar› üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj›
24 Nisan 2003 tarihinden itibaren %10 olarak ilan edilmifltir. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kâr paylar› gelir vergisi
stopaj›na tabi de¤ildir. 2002 ve öncesinde kurumlar vergisinden istisna edilen baz› kazançlar üzerinden da¤›t›ma ba¤l›
olmaks›z›n yap›lan istisna kazanç stopaj› genel olarak kald›r›lm›flt›r. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›fl yat›r›m
teflvik belgelerine istinaden yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden hala %19,8 vergi tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir. 

fiirket, kâr› yat›r›m indirimi istisnas› tutar›na ulafl›ncaya dek, bu indirimden yararlan›labilir. fiirketin kâr etmemesi ya da
zararda olmas› durumunda bu indirim hakk› sonraki y›llarda elde edilecek kârlar üzerinden hesaplanacak vergiden
düflülmek üzere sonraki y›llara tafl›nabilir. Bu durumda sonraki y›la tafl›nan yat›r›m indirimi tutar› önceki y›l›n TEFE art›fl
oran›nda art›r›l›r.
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Enflasyona Göre Düzeltilmifl Vergi Hesaplamalar›
2003 y›l› ve önceki dönemlerde, maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n ve buna ba¤l› olarak amortismanlar›n›n senelik
olarak yeniden de¤erlemeye tabi tutulmalar› haricinde; vergiye esas dönem kâr› enflasyona göre düzeltilmifl tutarlar›
üzerinden hesaplanmamaktayd›. 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 5024 say›l› Kanun
Türkiye'de enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n 2004 y›l› ve gelecek dönemlerde geçerli olacak flekilde; enflasyon
oran›n›n kanunda belirlenen s›n›rlara ulaflmas› durumunda uygulanmas›n› gerektirmektedir. Gerekli flartlar›n oluflmas›
sebebiyle fiirket, 31 Aral›k 2004 tarihli yasal kay›tlar›n› VUK'un enflasyon muhasebesi ile ilgili hükümleri çerçevesinde
düzeltmifl ve cari dönem vergi matrah›n› bu mali tablolar üzerinden hesaplam›flt›r. Vergi karfl›l›¤› bu düzenlemelere
istinaden hesaplanarak ekli mali tablolara yans›t›lm›fl olmakla birlikte; T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› 30 Ocak 2004
tarih ve B.02.HM.0.SGM.0.3.1.1-05425 say›l› yaz› ile Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na uygun sigortac›l›k
muhasebe sistemine 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçilmesi planland›¤› ve halka aç›k olan ve olmayan sigorta flirketleri
aras›nda uygulama farklar›n›n ortadan kald›r›lmas› ve yeknesak raporlama düzeninin sa¤lanmas› amac›yla tüm sigorta
flirketlerinin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamas›na geçmelerine karar verildi¤i bildirilmifltir.
Buna istinaden, ekte sunulan mali tablolar, yüksek enflasyon dönemlerinde enflasyon muhasebesi uygulanmas›na iliflkin
VUK düzeltmelerini içermemektedir. Ekte sunulan mali tablolar, fiirket yasal kay›tlar›ndaki VUK'a istinaden yap›lan
enflasyon düzeltmelerinden bulunmaktad›r. 

12. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR

K›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 1.648,90 YTL'ye yükseltilmifltir.

Bilanço tarihinden sonra fiirket aleyhine aç›lm›fl ve/veya aç›lmas› beklenen davalar›n tutar› 10.000 YTL'dir.

13. fiARTA BA⁄LI OLAYLAR

Bilanço tarihi itibariyle fiirket aleyhine aç›lm›fl davalar›n tutar› yaklafl›k 689.234 YTL, fiirket taraf›ndan üçüncü kifliler
aleyhine aç›lm›fl davalar›n yaklafl›k tutar› ise 13.665.703 YTL'dir. 31 Aral›k 2004 tarihinden sonra fiirket aleyhine aç›lm›fl
ve/veya aç›lmas› beklenen davalar›n tutar› 10.000 YTL'dir. fiirket taraf›ndan üçüncü kifliler aleyhine aç›lan davalar bafll›ca
sigortal›lar ad›na al›nm›fl hazine bonosu ve devlet tahvillerinden veya sigortal›lar ad›na aç›lm›fl mevduattan do¤mufl faiz
gelirlerinin münhas›ran sigortal›lara ait olan k›sm›n›n %95'i üzerinden T.C. Merkez Bankas› veya T.C. Ziraat Bankas› A.fi.
taraf›ndan yap›lm›fl ve vergi dairesi hesab›na geçirilmifl 'gelir vergisi stopaj›' ve 'fon pay› kesintisi'nin iadesi ile ilgilidir (31
Aral›k 2003 tarihi itibariyle fiirket aleyhine aç›lm›fl davalar›n tutar› yaklafl›k 539.885 YTL, fiirket taraf›ndan üçüncü kifliler
aleyhine aç›lm›fl davalar›n yaklafl›k tutar› ise 16.041.976 YTL'dir).

14. MUHASEBE TAHM‹NLER‹NDE ORTAYA ÇIKAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Muhasebe tahminlerinde bilanço tarihi itibariyle ortaya ç›kan herhangi bir de¤ifliklik yoktur.
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15. AKT‹F DE⁄ERLER ÜZER‹NDE MEVCUT BULUNAN TOPLAM ‹POTEK VEYA TEM‹NAT TUTARLARI

31 Aral›k 2004

Aktif De¤er ‹potek Tutar› Teminat Tutar›
Devlet Tahvilleri - 1.238.650.795
Yat›r›m Fonu                                                  - 19.196.514
Eurobond - 64.157.732

1.322.005.041

31 Aral›k 2003

Aktif De¤er ‹potek Tutar› Teminat Tutar›
Hazine Bonolar› - 163.443.313
Devlet Tahvilleri - 893.761.875
Eurobond - 37.140.472

1.094.345.660

Teminat tutar›, sigortal›lar ad›na tutulan menkul k›ymetlerden oluflmakta olup, ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslar
do¤rultusunda hesaplanm›flt›r.

16. AKT‹F DE⁄ERLER ÜZER‹NDEK‹ S‹GORTA TUTARLARI

31 Aral›k 2004

‹ktisadi K›ymet Cinsi Net Defter De¤eri Sigorta De¤eri Kapsam Yüzdesi%
Maddi Duran Varl›klar 33.054.734 24.611.087 74,5

31 Aral›k 2003

‹ktisadi K›ymet Cinsi Net Defter De¤eri Sigorta De¤eri Kapsam Yüzdesi%
Maddi Duran Varl›klar 33.999.095 17.339.271 50,9

Maddi duran varl›klar üzerindeki sigorta tutarlar›, gayrimenkullerde arsa pay› hariç bina de¤erlerini, di¤er menkullerde
rayiç de¤erleri kapsamaktad›r.
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17. ALINAN ‹POTEK VE TEM‹NATLAR

31 Aral›k 2004

Müflteri ‹potek ve/veya ‹potek ve/veya
Unvan›          Alacak Tutar› Teminat Türü Teminat Tutar›
Acenteler 143.093 Teminat Mektubu 190.254

Gayrimenkul ‹pote¤i 11.400
Hazine Bonosu -

Garanti ve Kefaletler 207.719

Di¤er - Teminat Mektuplar› 3.510
Garanti ve Kefaletler 40.252

453.135

31 Aral›k 2003

Müflteri ‹potek ve/veya ‹potek ve/veya
Unvan›          Alacak Tutar› Teminat Türü Teminat Tutar›
Acenteler 72.346 Teminat Mektubu 168.973

Gayrimenkul ‹pote¤i 12.400
Hazine Bonosu -

Garanti ve Kefaletler 148.313

Di¤er - Teminat Mektuplar› 25.310
Garanti ve Kefaletler 40.652

395.648

Al›nan ipotek ve teminatlar, acentelerin ilk aç›l›fllar›nda al›nm›fl olup süreleri bittikçe yenilenmektedir. 

18. PAS‹FTE YER ALMAYAN TAAHHÜTLER‹N TOPLAM TUTARI

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003
Taahhüt Türü Taahhüt Tutar›      Taahhüt Tutar›
Teminat Mektubu 92.775 877.475
Finansal Kiralama Sözleflmeleri 51.755 486.666

19. BANKALARDAK‹ BLOKE MEVDUAT TUTARLARI

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle fiirket'in bankalarda 26.455 YTL anapara tutar›nda bloke mevduat› bulunmaktad›r ( 31 Aral›k
2003 tarihi itibariyle fiirket'in bankalarda 12.396 YTL anapara tutar›nda bloke mevduat› bulunmaktad›r).
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20. MENKUL KIYMETLER‹N KAYITLI DE⁄ER-BORSA RAY‹C‹-MAL‹YET BEDEL‹ KARfiILAfiTIRMALARI

31 Aral›k 2004
Kay›tl›              Maliyet    Borsa

De¤er (*)      Bedeli        Rayici
Bloke Portföy

Devlet Tahvili 1.201.987.901 1.117.894.647 1.230.191.950
Eurobond 64.157.732 64.998.755 64.157.732
Yat›r›m Fonu 19.196.514   17.126.602 19.196.514 

Toplam Bloke Portföy 1.285.342.147 1.200.020.004 1.313.546.196

Elementer Portföy

Devlet Tahvili 31.748.015 26.122.793 31.948.270

Toplam Elementer Portföy 31.748.015 26.122.793 31.948.270

Serbest Portföy

Hazine Bonosu 16.484.218 15.999.242 16.654.174
Devlet Tahvili 126.262.577 120.245.592 128.974.834
Eurobond 881.610 1.021.886 881.610
Ters Repo 5.306.391 5.303.969 5.306.391
Hisse Senedi 8.839.310 8.483.745 8.839.310
Bireysel Emeklilik Fonlar› 225.349 193.725 225.349

Toplam Serbest Portföy 157.999.455 151.248.159 160.881.668

Toplam Menkul K›ymetler 1.475.089.617 1.377.390.956      1.506.376.134 

‹fltirakler

Borsada ‹fllem Gören 49.528.230 34.246.304 49.528.230
Borsada ‹fllem Görmeyen 7.339.025 7.688.581 7.339.025

Toplam ‹fltirak 56.867.255 41.934.885 56.867.255

(*) Kay›tl› de¤erler, Menkul K›ymetler Cüzdan› hesab›na dahil edilen 97.698.661 YTL tutar›ndaki menkul k›ymet
reeskontlar›n› da içermektedir.
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31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle hesaplanan bloke portföy reeskontunun tarife gere¤i %95'i sigortal›lara, %5'i fiirket'e aittir.

31 Aral›k 2003
Kay›tl›              Maliyet    Borsa

De¤er (*)      Bedeli        Rayici
Bloke Portföy

Hazine Bonosu 159.299.152 126.263.836 163.437.115
Devlet Tahvili 861.200.826 751.357.383 889.325.387
Eurobond 37.140.472 37.364.716 37.140.472

Toplam Bloke Portföy 1.057.640.450 914.985.935 1.089.902.974

Elementer Portföy

Devlet Tahvili 15.423.113 11.635.948 16.675.597

Toplam Elementer Portföy 15.423.113 11.635.948 16.675.597

Serbest Portföy

Hazine Bonosu 62.639.090 56.066.259 63.590.986
Devlet Tahvili 112.198.650 101.668.224 115.758.348
Eurobond 909.664 1.024.060 909.664
Ters Repo 1.437.626 1.436.678 1.437.626
Hisse Senedi 1.054.179 983.130 1.054.179
Bireysel Emeklilik Fonlar› 4.855.122 4.182.840 4.855.122

Toplam Serbest Portföy 183.094.331 165.361.191 187.605.925

Toplam Menkul K›ymetler 1.256.157.894 1.091.983.074 1.294.184.496

‹fltirakler

Borsada ‹fllem Gören 10.008.657 5.423.840 10.008.657
Borsada ‹fllem Görmeyen 4.904.726 5.254.280 4.904.725

Toplam ‹fltirak 14.913.383 10.678.120 14.913.382

(*) Kay›tl› de¤erler, Menkul K›ymetler Cüzdan› hesab›na dahil edilen 164.174.820 YTL tutar›ndaki menkul k›ymet
reeskontlar›n› da içermektedir.

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle hesaplanan bloke portföy reeskontunun tarife gere¤i %95'i sigortal›lara, %5'i fiirket'e aittir.

21. ORTAKLAR, ‹fiT‹RAKLER VE BA⁄LI ORTAKLIKLAR TARAFINDAN ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER

Bilanço tarihi itibariyle, menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar
taraf›ndan ç›kar›lan menkul k›ymet bulunmamaktad›r. 
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22. MAL‹ TABLOLARDA “D‹⁄ER” ‹BARES‹N‹ TAfiIYAN HESAP KALEMLER‹

Mali tablolarda “di¤er” ibaresini tafl›yan kalemlerden dahil oldu¤u grubun %20'sini aflan veya bilanço aktif toplam›n›n
%5'ini aflan “di¤er aktifler”, “di¤er borçlar” ve “di¤er pasifler” afla¤›daki gibidir.

Di¤er Aktifler 31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003
Sigortal›lara Ait ‹htilafl› Vergi Alacaklar› (*) 22.041.802 20.472.272
Mahsup Edilecek Vergi ve Fonlar (**) 206.545 3.093.269
Ayniyat Mevcudu ve Stoklar 115.058 104.097
Mahsup Edilecek Geçici Vergi 5.339.474 16.104.791
Özel Maliyetler 1.333.767 1.026.929
Di¤er 1.161.519 899.412
Toplam 30.198.165 41.700.770

Di¤er Borçlar 
Acenteler                                                                 1.313.357   1.877.849
Di¤er 2.925.083       585.942
Toplam 4.238.440 2.463.791

Di¤er Pasifler 
Sigortal›lara Ait ‹htilafl› Vergi Alacaklar› (*) 22.041.802 20.472.272
Gelecek Döneme Ait Gelirler 481.661 232.059
Repo ‹flleminden Sa¤lanan Fonlar (***) - 49.393.107
Menkul De¤erler Art›fl Fark› (****) 15.281.926 4.611.191
Faiz ve Gider Reeskontlar› 282.136 1.150.753
Di¤er 2.685.618 3.245.088
Toplam 40.773.143 79.104.470

(*) Di¤er aktifler ve di¤er pasifler içinde yer alan sigortal›lara ait ihtilafl› vergi alacaklar› cari ve geçmifl dönemden gelen
devlet iç borçlanma senetlerine ait stopajlardan oluflmaktad›r.

(**) Mahsup edilecek vergi fonlar fiirket taraf›ndan mahsup edilebilecek niteliktedir. 

(***) (31 Aral›k 2003: Bilanço tarihi itibariyle vadesi gelmemifl dört gün vadeli repo sözleflmesi yap›lm›flt›r.)

(****) Borsada ifllem gören ifltirak ve hisse senetlerinden, borsa rayici maliyetlerinin üzerinde gerçekleflenler borsa rayici
ile gösterilirken, oluflan de¤er art›fl› kâr zarar tablosu ile iliflkilendirilmemifl, bilançoda di¤er pasifler hesap kalemi içinde
menkul de¤erler de¤er art›fl fark› hesab›nda gösterilmifltir.

23. “D‹⁄ER ALACAKLAR” ‹LE “D‹⁄ER KISA VEYA UZUN VADEL‹ BORÇLAR” ‹ÇER‹S‹NDE YER ALAN
PERSONELDEN ALACAKLAR/BORÇLAR

Bilanço aktif toplam›n›n yüzde birini aflan personelden alacak veya personele borç bulunmamaktad›r.

24. ORTAKLAR, ‹fiT‹RAKLER VE BA⁄LI ORTAKLIKLARA ‹L‹fiK‹N fiÜPHEL‹ ALACAKLAR

Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klara iliflkin flüpheli alacak bulunmamaktad›r.

25. VADES‹ GELM‹fi VE VADES‹ GELMEM‹fi ALACAKLARA ‹L‹fiK‹N fiÜPHEL‹ ALACAKLAR

T.C. Hazine Müsteflarl›¤›'n›n 26 Aral›k 1994 tarihli ve 22153 no'lu Resmi Gazete'de yay›mlanarak 1 Ocak 1995 tarihinden
itibaren yürürlü¤e giren Sigorta ve Reasürans fiirketleri'nin Kurulufl ve Çal›flma Esaslar› Yönetmeli¤i'nin 27. maddesi
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uyar›nca sigorta flirketleri, sigorta acentalar› ve sigortal›lar nezdindeki prim alacaklar›ndan muaccel olup da, iki ay içinde
tahsil edilemeyen k›sm›n›n tamam› kadar prim alacak karfl›l›¤› ay›r›rlar.

fiirket önceki dönemlerde vadesi 2 ay› geçen sa¤l›k branfl› prim alacaklar›ndan karfl›l›k ay›rmakta idi (31 Aral›k 2003:
1.223.739 YTL); 31 A¤ustos 2004 tarihinde sa¤l›k branfl› portföyü Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi'ne devredildi¤inden
bu dönemde ayr›lan karfl›l›k bulunmamaktad›r.

Buna ilaveten, Vergi Usul Kanunu'nun 323'üncü maddesine uygun olarak yukar›da belirtilen yasal prim alacak karfl›l›¤›n›n
içinde ihtiva edilmeyen flüpheli alacaklar› için fiirket, alaca¤›n›n de¤erini ve niteli¤ini gözönünde bulundurarak idari ve
kanuni takipteki alacaklar karfl›l›¤› ay›rmaktad›r. fiirket, bilanço tarihi itibariyle, 34.472 YTL tutar›ndaki idari ve kanuni
takipteki alacaklar için, al›nan teminatlar düflüldükten sonra 30.745 YTL tutar›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r (31 Aral›k 2003: fiirket,
bilanço tarihi itibariyle, 34.712 YTL tutar›ndaki idari ve kanuni takipteki alacaklar için, al›nan teminatlar düflüldükten sonra
30.745 YTL tutar›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r).

26. ‹fiLETME ‹LE DOLAYLI SERMAYE ‹L‹fiK‹S‹NE SAH‹P ‹fiT‹RAK VE BA⁄LI ORTAKLIKLAR

31 Aral›k 2004
‹fltirak Vergi Öncesi Net Dönem Mali Tablo Ba¤›ms›z

‹fltirak Oran› Mali Dönem Kâr›/ Kâr›/ Haz›rlama Denetçi
‹fltirakler MTL Tutar› % Tablo Tarihi (Zarar›) (Zarar›) Standard› Görüflü
‹fl Gayr. Yat. Ort. A.fi. (*) 44.682.306 7,15 31.12.2004 105.109.655 105.109.351 SPK XI-21 Olumlu
TSKB Menk. De¤. A.fi (*) 109.947 6,56 30.09.2004 152.844 94.127 UFRS fiartl›
Yat›r›m Fin. Yat. Ort. A.fi. 611.280 12 31.12.2004 (13.387) (13.387) UFRS Olumlu
Bayek Ted. Sa¤. Hizm. ve ‹fll. A.fi. (*) 3.612.219 9,94 31.12.2004 (6.341) (6.341) TTK **
Kastamonu Holding A.fi. (*) 1.000 0,06 31.12.2004 (29.606) (29.606) TTK **
Trakya Yat. Hold. A.fi. (*) 1.000 0,001 30.09.2004 124.483 80.373 TTK **
Emeklilik Göz. Merk. A.fi. (*) 225.000 9,09 31.12.2004 354.658 354.658 TTK **
‹fl Portföy Yönetimi A.fi. 600.000 20 31.12.2004 4.782.579 3.385.684 SPK XI-20 Olumlu
TSKB Yat. Ort. A.fi. (*) 218.880 2 31.12.2004 361.089 361.089 SPK XI-20 Olumlu
AVEA ‹letiflim Hiz.A.fi. (*) 2.295.437 0,03 *** *** *** *** ***
‹fl Net E. B. Ü. D. T. ve ‹. Hiz. A.fi. (*) 240.000 2 30.09.2004 509.648 509.648 TTK **
Gothaer Anadolu Hayat Vers.Gmbh (****) - 50,00 - - - - -
Toplam 52.597.069

Menkul K›ymetler 
Hesab›ndan transferler  : 4.015.763
Di¤er                          : 254.423
‹fltirakler Toplam›         : 56.867.255

(*) Bilanço tarihi itibariyle, fiirket'in ‹fl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi., Bayek Tedavi Sa¤l›k Hizmetleri ve ‹flletmecili¤i
A.fi., Kastamonu Holding A.fi., Trakya Yat›r›m Holding A.fi., TSKB Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi., AVEA ‹letiflim Hizmetleri A.fi., ‹fl
Net Elektronik Bilgi Üretim Da¤›t›m Tic. ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi., Emeklilik Gözetim Merkezi A.fi., TSKB Menkul De¤erler
A.fi. ile önceki dönemde Menkul K›ymetler Cüzdan›nda kay›tl› bulunan ve ifltiraklere devri yap›lan, en az iki y›l ve
öncesinde elde edilmifl flirketlerdeki (Ayr›ca bak›n›z not 11'e) paylar› %10'un alt›ndad›r ve bu flirketler di¤er menkul k›ymet
konumundad›r. Ancak mali tablolar Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerindeki formata göre haz›rland›¤› için bu gösterim
uygulanmam›flt›r.
(**) Ba¤›ms›z denetimden geçmemifltir. 
(***) 31.12.2004 mali tablolar› elde edilememifltir.
(****) fiirket ifltiraklerinden Gothaer Anadolu Hayat Vers. GmbH'in, ortaklar taraf›ndan feshedilmesine karar verilmifltir.
Rapor tarihi itibariyle tasfiye çal›flmalar› devam etmektedir. fiirket, sözkonusu ifltirake iliflkin olarak, ekli mali tablolarda
%100 oran›nda, 349.555 YTL tutar›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r.
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56.867.255 YTL tutar›ndaki flirket ifltiraklerinin 49.528.230 YTL'lik k›sm› borsada ifllem görmektedir.   

31 Aral›k 2003

‹fltirak ‹fltirak Vergi Öncesi Net Dönem Mali Tablo Ba¤›ms›z
Tutar› Oran› Mali Dönem Kâr›/ Kâr›/ Haz›rlama Denetçi

‹fltirakler MTL % Tablo Tarihi (Zarar›) (Zarar›) Standard› Görüflü
‹fl G.Y.O A.fi. (*) 4.138.151 1,36 30.06.03 17.090.012 17.090.012 SPK Olumlu
TSKB Menk. De¤. A.fi 109.947 6,56 30.06.03 282.256 198.775 THP Olumlu
Yat›r›m Fin. Yat. Ort. A.fi. 127.739 12,00 30.06.03 92.268 92.268 SPK Olumlu
Bayek Ted. Sa¤l›k Hizm. ve ‹fll. A.fi. (*) 2,211,407 8,41 30.06.03 (850.688) (850.688) THP (**)
Kastamonu Holding A.fi. (*) 1.000 0,05 (***) (***) (***) (***) (***)
Trakya Yat. Hold. A.fi. (*) 1.000 0,001 (***) (***) (***) (***) (***)
Emeklilik Göz. Merk. A.fi. 225.000 9,09 31.12.03 (107.530) (107.530) THP (**)
‹fl Portföy Yönetimi A.fi. 600.000 20,00 31.12.03 7.172.100 5.023.774 SPK Olumlu
TSKB Yat. Ort. A.fi. (*) 30.360 2,00 30.06.03 127.620 127.620 SPK Olumlu
AVEA ‹letiflim Hiz.A.fi. (*) 1.362.500 0,25 (***) (***) (***) (***) (***)
‹fl Net E. B. Ü. D. T.ve ‹. Hizm. A.fi. (*) 240.000 2,00 31.12.03 947.190 644.692 THP (**)
Gothaer Anadolu Hayat Vers.Gmbh (****) - 50,00 (****) - - - -
Toplam 9.047.104

Menkul K›ymetler 
Hesab›ndan transferler  : 5.712.407
Di¤er                            : 153.872

‹fltirakler Toplam›           : 14.913.383

(*) Bilanço tarihi itibariyle, fiirket'in ‹fl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› ve Proje De¤erlendirme A.fi., Bay›nd›r Tedavi
Hizmetleri A.fi., Kastamonu Holding A.fi., Trakya Yat›r›m Holding A.fi., TSKB Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi., AVEA ‹letiflim Hiz.A.fi.,
‹fl Net Elektronik Bilgi Üretim Da¤›t›m Tic. ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi. ile önceki dönemde Menkul K›ymetler Cüzdan›nda
kay›tl› bulunan ve ifltiraklere devri yap›lan, en az iki y›l ve öncesinde elde edilmifl flirketlerdeki (Ayr›ca bak›n›z not 11'e)
paylar› %10'un alt›ndad›r ve bu flirketler di¤er menkul k›ymet konumundad›r. Ancak mali tablolar Sigorta Murakabe
Kanunu hükümlerindeki formata göre haz›rland›¤› için bu gösterim uygulanmam›flt›r.
(**) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle ba¤›ms›z denetimden geçmemifltir.
(***) 31 Aral›k 2003 mali tablolar› elde edilememifltir. 
(****) fiirket ifltiraklerinden Gothaer Anadolu Hayat Vers. GmbH'in, ortaklar taraf›ndan feshedilmesine karar verilmifltir.
Rapor tarihi itibariyle tasfiye çal›flmalar› devam etmektedir. fiirket, sözkonusu ifltirake iliflkin olarak, ekli mali tablolarda
%100 oran›nda, 349.555 YTL tutar›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r.

14.913.383 YTL tutar›ndaki flirket ifltiraklerinin 10.008.657 YTL' lik k›sm› borsada ifllem görmektedir.

fiirket 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren menkul k›ymetler cüzdan›nda kayda ald›¤› iki y›ldan uzun süredir fiirket
mülkiyetinde bulunan bir k›s›m hisse senetlerini en son de¤erlenmifl kay›tl› de¤erleri ile ifltirakler hesab›na devretmifltir.
fiirket'in, bu flirketlerin sermayesindeki pay› %10'un alt›nda olmas› nedeniyle devrini gerçeklefltirdi¤i flirketler bir ifltirak
de¤il asl›nda ba¤l› menkul k›ymet olarak de¤erlendirilmelidir. Ancak, mali tablolar Sigorta Murakabe Kanunu
hükümlerindeki formata göre haz›rland›¤› için bu gösterim uygulanmam›flt›r.
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Menkul k›ymetler hesab›ndan ifltirakler hesab›na devri yap›lan flirketlerin detay› afla¤›daki gibidir.

‹fltirak Maliyet Bedeli Borsa Rayici ‹fltirak Tutar› De¤er Art›fl De¤er Azal›fl
Aygaz 64.969 161.400 161.400 96.431 --
Bosch Profilo 17.059 308.370 308.370 291.311 --
Do¤an Holding 138.468 348.378 348.378 209.910 --
Gima 60.961 39.013 39.013 -- 21.948
Goodyear 2.568 28.724 28.724 26.156 --
Migros 48.606 264.875 264.875 216.270 --
T.fiifle Cam 259.622 835.853 835.853 576.230 --
Soda Sanayii 8.328 19.871 19.871 11.543 --
Trakya Cam 111.988 332.460 332.460 220.472 --
TSKB 1.282.938 1.676.819 1.676.819 393.881
Aktafl Elektrik 5.195 -- - -- 5.195
Toplam 2.044.742 4.015.763 4.015.763 2.042.204 27.143

27. ‹fiT‹RAKLER VE BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ELDE ED‹LEN BEDELS‹Z H‹SSELER

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle fiirket'in ifltiraklerinden veya ba¤l› ortakl›klar›ndan elde etti¤i 4.537.949 YTL tutar›nda
bedelsiz hisse senedi mevcuttur (31 Aral›k 2003: 344.838 YTL).

28. TAfiINMAZLAR ÜZER‹NDEK‹ AYN‹ HAKLAR

Tafl›nmazlar üzerinde ayni hak bulunmamaktad›r. 

29. DURAN VARLIKLARDA SON ÜÇ YILDA YAPILAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME TUTARLARI

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003 31 Aral›k 2002
(-)       (%28,5)    (%59) 

Maddi Duran Varl›klar - 8.046.346 10.688.693
Amortisman (-) - (639.372) (829.162)
Yeniden De¤erleme (Net) - 7.406.974 9.859.531
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30. YABANCI PARALAR VE YABANCI PARALARLA TEMS‹L ED‹LEN ALACAK VE BORÇLAR

31 Aral›k 2004
Kur

Yabanc› Para Alaca¤› Döviz Tutar› (31 Aral›k 2004)             Tutar› (YTL)
Bankalar (DTH)
Amerikan Dolar› 173.977 1,3421 233.494
‹sviçre Frang› 87.662 1,1806 103.493
Euro 152.405 1,8268 278.414
‹ngiliz Sterlini 127.322 2,5765 328.048
Toplam 943.449

Yabanc› Para Borcu
Bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2003
Kur

Yabanc› Para Alaca¤› Döviz Tutar› (31 Aral›k 2003)             Tutar› (YTL)
Bankalar (DTH)
Amerikan Dolar› 709.326 1,395835 990.102
‹sviçre Frang› 57.384 1,116749 64.083
Euro 331.016 1,745072 577.647
‹ngiliz Sterlini 76.765 2,476610 190.117
Toplam 1.821.949

Yabanc› Para Borcu
Bulunmamaktad›r.

31. ORTAKLAR, ‹fiT‹RAKLER VE BA⁄LI ORTAKLIKLAR LEH‹NE VER‹LEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar lehine verilen bir yükümlülük bulunmamaktad›r.

32. PERSONEL YAPISI
31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003

Üst düzey yönetici 5 5
Yönetici 51 57
Memur 161 195
Sözleflmeli Personel 7 16
Di¤er 21 21
Toplam 245 294

33. MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN D‹⁄ER HUSUSLAR

17 fiubat 2004 tarih 312/4 say›l› yönetim kurulu karar›na istinaden, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu
uyar›nca en geç 7 Temmuz 2004 tarihine kadar yeni sa¤l›k poliçesi düzenlenmesine son verildi¤inden, fiirket, 31 A¤ustos
2004 tarihi itibari ile sa¤l›k sigortas› portföyünü tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Anadolu Anonim Türk Sigorta
fiirketi'ne devretmifltir. 31 A¤ustos 2004 tarihli devir bilançosu 16.402.213 YTL zarar gösterirken, devredilen portföy için
tespit edilen de¤er 16.250.000 YTL olmufltur. fiirket 31 Mart 2004 tarihinden itibaren bu branflta yeni poliçe üretimi
yapmam›flt›r. Rapor tarihi itibariyle devir ifllemleri tamamlanm›flt›r.



1. Dönemin amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar› 946.701 YTL'dir (2003: 931.980 YTL'dir).

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003
a. Amortisman Giderleri

aa. Normal Amortisman Gideri 609.808 553.678
ab. Yeniden De¤erlemeden Do¤an

Amortisman Gideri - 118.829
b. ‹tfa ve Tükenme Paylar› 336.893 259.473

2. Dönemin reeskont ve karfl›l›k giderleri: 
31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003

Vergi Karfl›l›¤› 17.360.629 23.588.749
Cari Riskler Karfl›l›¤› 22.902.438 44.281.404
Muallak Hasarlar Karfl›l›¤› 26.917.653 22.169.999
Hayat Matematik Karfl›l›¤› 650.620.687 477.524.974
Hayat Kâr Pay› Karfl›l›¤› 642.910.574 629.147.720
Menkul K›ymet Gider Karfl›l›klar› 327.976 464.092
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 646.064 580.830
Prim Alacaklar Karfl›l›¤› - 523.866
3 Aydan Uzun Vadeli Alacaklar›n Reesk. - 188.816

1.361.686.021 1.198.470.450

3. Dönemin finansman gideri

Cari dönemde, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle di¤er pasifler hesap kaleminde yer alan 49.393.107 YTL tutar›ndaki repo
sözleflmesi sebebiyle oluflan 35.222 YTL tutar›nda faiz gideri bulunmaktad›r.

4. Dönemin finansman giderlerinde ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerle ilgili tutarlar

35.222 YTL tutar›ndaki dönem finansman gideri ortaklar ile yap›lm›fl olan yukar›da bahsi geçen repo sözleflmesi sebebiyle
oluflmufltur.

5. Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklere yap›lan sat›fl ve al›fllar afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2004
Sat›fllar Al›fllar

(Al›nan Primler) (Ödenen Primler)
Ortaklar ve ‹fltirakler
Destek Reasürans T.A.fi. (*) 17.432 53.321
‹fl Net E.B.Ü.D. Tic. ve ‹let. Hizm. A.fi. 58.264 -
Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi (*) 761 81.973
Türkiye Sinai ve Kalk›nma Bankas› A.fi. 40.067 -

116.524 135.294

(*) fiirket taraf›ndan Destek Reasürans T.A.fi.' ne ödenen 53.321 YTL ve Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi'nden al›nan
761 YTL, reasürans yoluyla devredilen veya devral›nan prim niteli¤indedir.

31 Aral›k 2003
Sat›fllar Al›fllar

(Al›nan Primler) (Ödenen Primler)
Ortaklar ve ‹fltirakler
Destek Reasürans T.A.fi. (*) 14.501 46.592
‹fl Net E.B.Ü.D.Tic. ve ‹let. Hizm. A.fi. 76.869 -
Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi (*) - 64.561
Türkiye Sinai ve Kalk›nma Bankas› A.fi. 45.864 -

137.234 111.153

(*) fiirket taraf›ndan Destek Reasürans T.A.fi.' ne ödenen 46.592 YTL ve Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi'ne ödenen
1.561 YTL, reasüröre devredilen prim niteli¤indedir.
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6. Ortaklardan Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.'ne dönem içinde poliçe tahsilatlar› için ödenen komisyon gideri 3.511.227
YTL (31 Aral›k 2003: 3.352.191 YTL), poliçe üretimleri için ödenen komisyon gideri 2.939.631 YTL (31 Aral›k 2003:
1.848.443 YTL) ve Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. arac›l›¤› ile ödenen tazminatlar için 12.024 YTL olmak üzere toplam, 6.462.882
YTL (31 Aral›k 2003: 5.445.809 YTL) tutar›nda komisyon gideri mevcuttur.

7. Üst düzey yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar› 1.449.973 YTL (31
Aral›k 2003: 1.150.841 YTL)'d›r.

8. Cari dönem amortisman gideri, 5024 say›l› kanun ile yap›lan düzenlemeler sonras›nda yay›nlanan Vergi Usul
Kanunu 333 say›l› Genel Tebli¤i hükümleri do¤rultusunda hesaplanm›flt›r.

9. Stok maliyeti hesaplama sistemi: fiirket'in sto¤u bulunmamaktad›r.

10. fiirket'in sto¤u bulunmad›¤› için stok say›m› yap›lmam›flt›r. fiirket sahip oldu¤u ayniyat mevcudu için say›m
yapm›flt›r.

11. fiirket'in yan ürün, hurda, döküntü gibi madde ve hizmet sat›fl› yoktur.
12. ‹flletmenin sat›fllar›yla ilgili teflvik ve sübvansiyonlar› yoktur.

13. Önceki döneme ait gelir ve karlar ile gider ve zararlar bulunmamaktad›r.

14. Rapor tarihi itibariyle adi hisse senetleri için hisse bafl›na kâr (1 YTL de¤erli hisseye isabet eden) afla¤›daki
gibidir:

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003
Dönem Kâr› 41.726.873 72.882.590
Kurumlar Vergisi Karfl›l›¤› (-) 17.360.629 23.588.749
Vergi Sonras› Kâr 24.366.244 49.293.841
Hisse Bafl›na Kâr YTL 0,2437 0,758
Hisse Bafl›na Kâr % %24,37 %75,8

Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 25 fiubat 2005 tarih ve 7/242 say›l› karar›yla SPK'ya tabi ortakl›klarda 2004 y›l sonu itibariyle
yap›lacak kâr da¤›t›m›na iliflkin hususlar düzenlenmifltir. Bununla birlikte, sigorta flirketleri, kurulufl, denetim, gözetim,
muhasebe, mali tablo ve rapor standartlar› konular›nda, Sermaye Piyasas› Kanunu'nun (VII.) bölüm, 50. maddesi (a) f›kras›
hükmü uyar›nca, kendi özel kanunlar› hükümlerine tabidir. Bu çerçevede, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Anadolu Hayat
Emeklilik A.fi.'nin 7397 say›l› Sigorta Murakebe Kanunu ile 4632 say›l› Bireysel Emeklilik Yat›r›m ve Tasarruf Sistemi
Kanunu esaslar›na göre haz›rlanan ekli mali tablolar›nda 42.089.004 YTL ve yasal kay›tlar›nda ise 24.366.244 YTL net
dönem kâr› bulundu¤undan, yukar›da an›lan Kurul karar›nda belirtildi¤i gibi, 2004 y›l› için kâr da¤›t›m›nda yasal
kay›tlar›ndan karfl›lanabilecek tutarlar esas al›nabilecektir.

15. Her bir ana üretim grubu için ayr› ayr› olmak üzere, iflletmenin dönem içinde gerçeklefltirdi¤i mal ve hizmet
üretim miktarlar›ndaki de¤iflmeler: 

Bu not sigorta flirketleri için geçerli de¤ildir.

16. Her bir ana sat›fl grubu için ayr› ayr› olmak üzere, iflletmenin dönem içinde gerçeklefltirdi¤i mal ve hizmet sat›fl
miktarlar›:

31.12.2004 31.12.2003      De¤iflim
Al›nan Primler
Sa¤l›k 29.316.779 81.608.185 (%64,07)
Hayat 381.241.949 340.598.169 %11,93
Toplam 410.558.728 422.206.354 (%2,75)



Composite

Genel Müdürlük
‹fl Kuleleri Kule 2 Kat: 16, 18, 19, 20
34330 4.Levent-‹stanbul
Tel: (0212) 317 70 70
Faks: (0212) 317 70 77

‹stanbul 1. Bölge Müdürlü¤ü
Setüstü, ‹nebolu Sokak
No: 45/2 Haktan ‹fl Merkezi
34427 Kabatafl-‹stanbul
Tel: (0212) 244 76 00 pbx
Faks: (0212) 243 84 40

‹stanbul 2. Bölge Müdürlü¤ü
Cafera¤a Mahallesi Neflet Ömer Sokak
No: 4 Kat: 1 34710 Kad›köy-‹stanbul
Tel: (0216) 330 94 84 pbx
Faks: (0216) 330 92 54

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü
Tunus Caddesi No: 46
06680 Kavakl›dere-Ankara
Tel: (0312) 468 62 82 pbx
Faks: (0312) 468 30 67

Güney Anadolu Bölge Müdürlü¤ü
Kurtulufl Mahallesi Ziya Pafla Bulvar›
Tevfik Bey Apt. No: 33
01130 Seyhan-Adana
Tel: (0322) 458 30 70 pbx
Faks: (0322) 458 70 43

Marmara Bölge Müdürlü¤ü
‹nönü Caddesi No: 26/2
16230 Bursa
Tel: (0224) 223 71 35 / 223 73 57
Faks: (0224) 223 75 08

Ege Bölge Müdürlü¤ü
Kültür Mahallesi 1377 Sokak No: 1
Kültür ‹fl Han› D: 103
35210 Alsancak-‹zmir
Tel: (0232) 465 07 19 pbx
Faks: (0232) 465 02 26

K.K.T.C. fiube
Osmanpafla Caddesi Ya¤c›o¤lu ‹flhan›
No: 7/3 Köflklüçiftlik-Lefkofla K.K.T.C.
Tel: (0392) 227 01 27 / 227 04 08-09
Faks: (0392) 227 01 26

Anadolu Hayat Emeklilik ve
Necdet Tanr›kulu Koleksiyonu
Ressam: Saim Dursun
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www.anadoluhayat.com.tr


