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3.400 Milyon YTL
Aktif Toplam›

743.781
Hayat Sigortas› Müflteri Say›s›

350 Milyon YTL
Özkaynaklar

376.330
Bireysel Emeklilik Kat›l›mc› Say›s›

Hayat Sigortalar› ve Bireysel Emeklilik'te
Sektörün Öncü fiirketi

2.931 Milyon YTL
Hayat ve Emeklilik Fon Büyüklü¤ü



Tercih edilen
Anadolu Hayat Emeklilik, sektörün
en fazla tercih edilen flirketi olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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1990'dan bugüne “önce hizmet”

1990 y›l›nda ülkemizin ilk hayat sigortas› flirketi olarak kurulan Anadolu
Hayat Sigorta, 2003 y›l›nda Bireysel Emeklilik fiirketine dönüflerek
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. unvan› ile faaliyet göstermeye bafllam›flt›r.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortas› alanlar›nda sektörün önde gelen
flirketlerinden olan Anadolu Hayat Emeklilik, ‹stanbul'daki genel
merkezi ve yayg›n da¤›t›m a¤›yla katma de¤eri yüksek ürün ve müflteri
odakl› hizmet sunmaktad›r.

Bir Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. ifltiraki olan Anadolu Hayat Emeklilik'in
hisse senetleri ‹MKB Ulusal Pazar›'nda ANHYT sembolü ile ifllem
görmektedir.

Vizyonumuz

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

Misyonumuz

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

Kurumsal stratejimiz

• Hayat Sigortac›l›¤› 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›m›z› yayg›n hizmet a¤› ile 
birlefltirerek pazar pay›m›z› art›rmak,

• Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, emeklilik fonlar›n›n 
yönetiminde yüksek performans göstererek 
müflterilerilerimize finansal koruma ve birikim sa¤lamak,

• Kârl›l›¤›m›z› piyasa ortalamas›n›n üzerinde 
sürdürülebilir tutmak
olarak belirlenmifltir.

Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz
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Katma de¤eri
yüksek
Anadolu Hayat Emeklilik, katma
de¤eri yüksek ürün ve  müflteri odakl›
hizmet sunmaktadır.
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1990 • Anadolu Hayat Sigorta A.fi., Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi taraf›ndan yürütülmekte olan hayat 
sigortac›l›¤› faaliyetlerini devralarak ülkemizin ilk hayat sigorta flirketi olarak kuruldu.

1991 • Ankara, Bursa, Adana ve ‹zmir'de fiube Müdürlükleri aç›ld›.

1992 • Genifl Kapsaml› Sa¤l›k Sigortas› poliçeleri düzenlemeye bafllad›.

1995 • “Gelece¤in Sigortas›”nda ilk süre sonu ödemeleri gerçeklefltirildi.

1998 • Ankara fiube Müdürlü¤ü, ‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü ad›n› ald›.

1999 • KKTC'de hayat sigortac›l›¤› faaliyetlerini yürütmek üzere Lefkofla fiubesi kuruldu. Sirkeci ve Kad›köy fiube
Müdürlükleri aç›ld›.

2000 • Anadolu Hayat Sigorta A.fi. halka aç›lan ilk ve tek hayat sigortas› flirketi oldu. Aral›k ay›nda Türkiye ‹fl 
Bankas› ifltiraklerinin de bulundu¤u ‹fl Kuleleri'ne tafl›nd›.

2001 • “Herkese Birikim Sigortas›” ile Türkiye'de ilk kez yafl s›n›r› ve sa¤l›kl› olma koflullar› aranmadan sigorta 
yap›lmas›na olanak sa¤land›.

• Bursa, Adana, ‹zmir ve ‹stanbul'daki fiube Müdürlükleri Marmara, Güney Anadolu, Ege, ‹stanbul 1. ve 
‹stanbul 2. Bölge Müdürlükleri olarak yeniden yap›land›.

2002 • “Bireysel Emeklilik Yat›r›m ve Tasarruf Sistemi Kanunu”nun yay›mlanmas›n›n ard›ndan, bu alanda faaliyet
gösterebilmek için Bireysel Emeklilik fiirketine dönüflüm için baflvuruda bulundu.

2003 • T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›'nca dönüflüm izninin verilmesinin ard›ndan ruhsat ald› ve Anadolu 
Hayat Emeklilik A.fi. unvan›yla faaliyete bafllad›.

• 27 Ekim tarihinde ilk bireysel emeklilik sözleflmesini düzenledi.

2004 • Bir ilki daha gerçeklefltirerek, hiçbir sosyal güvencesi ve ek geliri olmayan ev han›mlar›na ileri yaflta gelir 
sahibi olabilmelerini sa¤layan “Ev Han›mlar› Emeklilik Plan›”n› sundu.

• Yasal düzenlemeler gere¤i, sa¤l›k sigortalar› portföy ve faaliyetlerini Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi'ne
devretti.

• Bireysel emeklilik katk›lar›n›n ve hayat sigortalar› primlerinin internet üzerinden ödenebilmesini sa¤lad›.

2005 • ‹fltiraki oldu¤u Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. ile yürütmekte oldu¤u Bankasürans çal›flmalar› kapsam›na, acentelik
sözleflmesi düzenledi¤i Türk Ekonomi Bankas› A.fi. (TEB) ve HSBC Bank A.fi.'yi dahil etti.

2006 • T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n deste¤iyle, Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i (ÇYDD) ile birlikte, 8 y›l 
sürmesi planlanan “Gelece¤in Sigortas› K›zlar›m›z” adl› sosyal sorumluluk projesini bafllatt›.

• Bankasürans çal›flmalar›n› Anadolubank A.fi. ve TSKB A.fi. ile imzalad›¤› acentelik sözleflmeleri ile geniflletti.

2007 • Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ilk emeklilerini verdi. ‹nternet sitesini yenileyerek, bireysel emeklilik hesaplar›
ifllemlerinin internet üzerinden yap›lmas›na olanak sa¤lad›. Bank Pozitif A.fi. ile acentelik anlaflmas› imzalad›.
“Kad›n Gözüyle Hayattan Kareler” adl› foto¤raf yar›flmas›n› düzenledi.

2008 • Bireysel Emeklilik Plan› ile birlikte “Tehlikeli Hastal›k Teminatl› Hayat Sigortas›”, “Y›ll›k Hayat Sigortas›” 
veya “Herkese Birikim Sigortas›” ürünlerinden birini içeren BES+ paketlerinin sat›fl›na bafllad›.

• Mobil imza uygulamas›n› hayata geçirerek, müflterilerine internet ve cep telefonu ile bireysel 
emeklilik plan›na sahip olma f›rsat› tan›yan ilk ve tek sigorta ve emeklilik flirketi oldu.

• Kredi karfl›l›¤› düzenlenen hayat sigortalar›na bir yenisini ekleyerek, iflsizlik teminat› içeren Kredi Destek 
Sigortas›n› ürün yelpazesine katt›.

• Bireysel Emeklilik Sisteminde 300 bin kat›l›mc› say›s›na ulaflan ilk emeklilik flirketi oldu.
• Fon büyüklü¤ünde 1 milyar YTL'yi geçti.
• “Sahibinden Genç Fikirler” yar›flmas›n› bafllatarak, üniversite ö¤rencilerinin sektörle ilgili fikir yarat›c›l›klar›na

olanak sundu.

Tarihçe
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Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik

250.000.000 YTL tutar›ndaki sermayeyi temsil eden 25.000.000.000 pay›n 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 24.900.000.000
adedi ise (B) Grubu'dur. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu paylar›n tamam› ortaklardan Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.'ye aittir.

(A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi d›fl›nda herhangi bir imtiyaz tan›nmam›flt›r. Yönetim Kurulu Üyelerinin
6’s› (A) Grubu, 3”ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin gösterece¤i adaylar aras›ndan Genel Kurulca seçilir. Ana sözleflmeye göre sermaye
art›r›mlar›nda, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.

2008 y›l› içerisinde, fiirket sermayesinde, ödenmifl sermayenin 75.000.000 YTL art›r›lmas› sebebiyle de¤ifliklik meydana gelmifltir.
Söz konusu de¤ifliklik ortakl›k yap›s›nda herhangi bir farkl›l›¤a sebep olmam›flt›r.

6 Mart 2008 tarih ve 448/3 say›l› Yönetim Kurulu karar› ile ç›kar›lm›fl sermayenin, 175.000.000 YTL'den 250.000.000 YTL'ye
yükseltilmesi kararlaflt›r›lm›fl ve bu do¤rultuda, ihraç edilecek hisse senetlerinin kayda al›nmas› amac›yla Sermaye Piyasas› Kurulu'na
baflvuruda bulunulmufltur.  Sermaye Piyasas› Kurulu söz konusu kayda alma ifllemini 10 Haziran 2008 tarihi itibariyle tamamlam›fl
olup, sermaye art›fl›n›n Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan› 13 Haziran 2008 tarihinde gerçekleflmifltir.

Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar›n›n sahip olduklar› paylar
Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard›mc›lar›n›n sahip olduklar› fiirket hisseleri önemsiz düzeydedir.

Hesap dönemi içindeki ana sözleflme de¤ifliklikleri
Hesap dönemi içinde, fiirket ana sözleflmesinde herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

Sermaye da¤›l›m›
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket'in ödenmifl sermayesi 250.000.000 YTL olup, tamam› ödenmifl her biri
1 Ykr de¤erindeki 25.000.000.000 paydan ibarettir.

Sermayenin ortaklara göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

Pay Tutar› Pay Oran›
YTL %

Türkiye  ‹fl Bankas› A.fi. 155.000.000 62
Anadolu Anonim Türk Sigorta fiti. 50.000.000 20
Milli Reasürans T.A.fi. 2.500.000 1
Fortis Bank A.fi. 2.500.000 1
Halka Aç›k 40.000.000 16
Toplam 250.000.000 100

%62 Türkiye  ‹fl Bankas› A.fi.

%20 Anadolu Anonim Türk Sigorta fiti.

%16 Halka Aç›k

%1 Fortis Bank A.fi.

%1 Milli Reasürans T.A.fi.
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Finansal Göstergeler

2008  2007

Toplam Prim ve Katk› Pay› Üretimi 685.767 684.110
Matematik Karfl›l›k ve Kâr Pay› Karfl›l›klar› 1.608.158 1.453.067
Emeklilik Fon Büyüklü¤ü 1.322.590 910.158
Genel Teknik Kâr 18.296 7.958
Toplam Aktifler 3.399.914 2.825.117
Ödenmifl Sermaye 250.000 175.000
Özkaynaklar 349.940 344.312
Mali Gelir 58.964 58.027
Vergi Öncesi Kâr 67.350 57.091
Net Kâr 52.945 45.481

Bafll›ca Rasyolar (%)      (%)

Vergi Öncesi Kâr/Özkaynaklar                    19 17
Prim ve Katk› Pay› Üretimi/Toplam Aktifler 20 24
Özkaynaklar/Toplam Aktifler 10 12
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(Bin YTL)
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De¤erli hissedarlar›m›z,

Anadolu Hayat Emeklilik, global kriz y›l› olarak an›lacak
2008'i, tüm zorlu flartlara karfl›n yeni baflar›larla
tamamlam›fl; bireysel emeklilik ve hayat sigortac›l›¤›
sektörünün önde gelen flirketlerinden oldu¤unu bir
kez daha teyit etmifltir.

Krizin dünya ekonomileri ve Türkiye üzerindeki etkilerini,
sektörel yans›malar›n› ve fiirketimizin konumu ile ilgili
de¤erlendirmelerimi afla¤›daki sat›rlarda sizlerle
paylaflmak istiyorum.

Global kriz geniflleyerek sürmektedir.
2007 y›l›n›n son çeyre¤inden itibaren ABD ekonomisinin
karfl› karfl›ya kald›¤› ciddi s›k›nt›lar, mortgage sisteminden
kaynaklanan sorunlar›n etkilerini art›rmas› ve 2008 y›l›
Eylül ay› itibar›yla ABD'nin güçlü finans kurumu ve
flirketlerinden gelen iflas haberleri üzerine finansal kriz
dünyay› etkisi alt›na alm›flt›r.

2009'un ilk yar›s›nda ekonomik faaliyetin zay›flamaya
devam edece¤i, ancak global ekonominin 2009'un
sonlar›na do¤ru toparlanmaya bafllayaca¤›
öngörülmektedir. Global ekonominin düzelme
sürecinde, finans piyasalar›ndaki sorunlar›n
çözülmesinin, ABD'de konut sektöründeki kaosun sona
ermesinin ve emtia fiyatlar›ndaki gerilemenin etkili
olmas› beklenmektedir.
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Anadolu Hayat Emeklilik, global kriz y›l› olarak an›lacak 2008'i,
tüm zorlu flartlara karfl›n yeni baflar›larla tamamlam›fl; bireysel
emeklilik ve hayat sigortac›l›¤› sektörünün önde gelen
flirketlerinden oldu¤unu bir kez daha teyit etmifltir.

Ekonomik yavafllama ve emtia fiyatlar›n›n istikrar
kazanmas› paralelinde, enflasyonun baflta geliflmifl
ülkeler olmak üzere dünya genelinde 2009 y›l›nda
gerileyece¤i tahmin edilmektedir.

Global krizin geliflmekte olan ülkeler üzerindeki etkisi,
sermaye ak›fl›n›n azalmas› ve finansman sa¤lamada
zorluklar, ihracat gelirlerinde azalma ve ekonomik
daralman›n h›zlanarak sürmesi fleklinde
belirginleflecektir.

Türkiye de krizin gecikmeli etkilerini yaflamaya
bafllam›flt›r.
Türkiye, mali sistemi floklara nispeten daha dayan›kl›
durumda ve istikrarl› büyüme rotas›nda krizle karfl›
karfl›ya gelmifltir. Bu özellikler krizin ani etkilerinden
ekonomimizi korumufl olmakla birlikte, global kredi ve
talep daralmas›n›n etkilerinden kaçmak olanaks›zd›r.

Ekonominin temel göstergeleri aç›s›ndan bakt›¤›m›zda;

• G›da fiyatlar› art›fl oran›n›n gerilemesi ve petrol 
fiyatlar›nda gözlenen keskin düflüflün enflasyon 
üzerindeki olumlu etkisiyle 2008 y›l› TÜFE oran› 
%10,06 seviyesinde gerçekleflerek, y›l baz›nda 
%11,1'lik revize beklentinin alt›nda kalm›flt›r.

• Üretimdeki düflüfller h›z kazan›rken Aral›k ay› 
sanayi üretim endeksi 2007 y›l› Aral›k ay›na göre 
%17,6 azal›fl göstermifltir. Büyüme oran› ise 2008
y›l›n›n 3. çeyre¤i itibariyle %0,5’e gerilemifltir.

• Krizin tüm ekonomilere yay›lmas› ve derinden 
hissedilmesi sonucu özellikle son aylarda ihracat ve
ithalat art›fl oranlar›nda da keskin yavafllama 
gözlenmektedir.

• Cari aç›¤›n finansman›nda do¤rudan sermaye ve 
portföy yat›r›mlar›n›n pay› giderek azalmaktad›r. 
Bu durum kredi daralmas› nedeniyle cari aç›¤›n 
finansman›nda güçlükler yaratacakt›r. Ancak, iç ve
d›fl talepteki ve petrol fiyatlar›ndaki düflüflün devam
etmesi gibi etkenler cari aç›k üzerindeki tehlikeyi 
hafifletebilecektir.

• Kamu finansman›nda mali disiplinin sürdürüldü¤ü,
bütçe hedefleri do¤rultusunda sonuçlar›n al›nd›¤›
izlenmektedir.

Türkiye'de krize karfl› al›nacak önlemler kapsam›nda;
harcama art›fl› taraf›nda göreceli olarak s›n›rl› kal›nmas›
ve mali gevflemeye yol aç›lmamas›, kredi mekanizmas›n›n
etkin iflleyiflinin desteklenmesi ve güveni art›racak
önlemlere a¤›rl›k verilmesinin ekonomik faaliyete en
büyük deste¤i sa¤layaca¤› öngörülmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi ve sigorta
sektöründeki durum
Türk sigorta sektörünün, geliflmifl ülkelerin sektörleri
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha genç bir yap›ya sahip olmas›
yüksek bir potansiyeli iflaret etmektedir.

2008 y›l› sigorta sektörü verileri 2007 y›l› ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda sektörün prim hacminde yaklafl›k
%7,7'lik nominal büyüme kaydedildi¤i ancak
enflasyondan ar›nd›r›ld›¤›nda reel büyüme yaflanmad›¤›
görülmektedir.
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Hayat sigortas› branfl›nda ise prim üretimleri
karfl›laflt›r›ld›¤›nda %18,3 nominal büyüme ve %8,2
oran›nda reel büyümenin yakaland›¤› görülmektedir.
Hayat sigortalar›nda; kredi ba¤lant›l› ürünlerin talebinde
kredi hacminde öngörülen daralmaya paralel bir seyir
beklenmektedir. Buna karfl›n birikime yönelik ürünler
için bu yönde bir öngörü mevcut de¤ildir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2008 y›l›nda kat›l›mc›
say›s›nda %19,5, toplam fon tutar›nda ise %38,5 art›fl
gerçekleflmifltir. 2008'de befl yafl›na basan ve beklentileri
bofla ç›karmayarak k›sa zamanda güçlü bir büyüme
örne¤i sergileyen Bireysel Emeklilik Sistemi’nde
büyümenin devam edece¤ine inanc›m›z tamd›r. Özellikle
kriz zamanlar›nda bireylerin harcamalar›na dikkat ederek
birikim yapmay› tercih ettikleri de göz önüne al›n›rsa,
sistemin geliflim h›z›ndaki yavafllama s›n›rl› kalacakt›r.
Bireysel emeklilik branfl›nda yeni mevzuat›n yürürlü¤e
girmesi ile dernek, vak›f ve sand›klarda bulunan
birikimlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne devri ve hakedifl
koflullar›na iliflkin düzenlemelerin, kurumsal pazarda
bir canlanma yaflanmas›na ve krize ba¤l› negatif etkilerin
en aza indirilmesine katk›da bulunaca¤› beklentisi de
büyüme e¤ilimine olumlu yans›yacakt›r.

Gelecek için umutluyuz.
Türkiye, ülkenin demografik yap›s› ve penetrasyon
seviyelerinin çok düflük olmas› gibi nedenlerle Bireysel
Emeklilik Sistemi ve Hayat Sigortas› alanlar›nda çok
büyük bir potansiyel arz etmektedir. Bu potansiyele
yönelik yabanc› ilgisi de oldukça yo¤undur. Önümüzdeki
dönemde sektöre yeni aktörlerin girmesi ile rekabet
artacak, dolay›s›yla ülkemiz, sektörümüz ve insanlar›m›z
için yeni f›rsatlar do¤abilecektir.

Ekonomide istikrar›n sa¤lanmas›, uzun vadeli kaynak
yarat›lmas›yla do¤rudan ilgilidir. Ülkemizde yat›r›m
araçlar›n› kullanma oran› düflük ve yat›r›mlar›n vadesi
de k›sad›r. Oysa uzun vadeli kaynak sa¤layan hayat
sigortas› ve emeklilik yat›r›m fonlar› geliflmifl ülkelerin
en güçlü tasarruf araçlar›ndand›r. Bu nedenle gelecek
dönemde kiflilerin yat›r›m tercihlerini, uzun vadeli
tasarruf bilinciyle pekifltirmeleri hem kiflilerin kendi
birikimleri hem de ülke refah› için önem arz etmektedir.

Sektörel potansiyelin harekete geçmesinde hayat
sigortas› ve emeklilik ürünlerinin fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas›
ve kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik sektörel
ortak hareketlerin pay› büyük olacakt›r.
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Anadolu Hayat Emeklilik, aktifleri ve özsermayesi aç›s›ndan
sektörünün en güçlü flirketidir. Bu gücü performansa
dönüfltürmek için profesyonel ve yetkin ekibimizle durmaks›z›n
çal›fl›yoruz.

Her geçen y›l konumumuzu güçlendiriyoruz.
Anadolu Hayat Emeklilik, 2008 y›l›nda elde etti¤i
performans sonuçlar›yla faaliyet gösterdi¤i her iki ifl
kolunda da güçlü pazar konumunu pekifltirmifltir.

Hayat branfl›ndaki liderli¤imiz 2008'de de devam
etmifltir. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin beflinci y›l›nda
bir kez daha en fazla kat›l›mc›y› sisteme dahil ederek
müflteri tercihinde ilk s›rada yer almak bizi memnun
etmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik, kurumsal ve finansal
üstünlükleriyle sektörünün önde gelen flirketleri aras›nda
sars›lmaz bir yer edinmifltir.

En büyük hissedar›m›z Türkiye ‹fl Bankas› ile
oluflturdu¤umuz güç birli¤i sadece faaliyetlerimizi
etkinlefltirmekle s›n›rl› kalmamakta; kurum
kültürlerimizden kaynaklanan ortak düflünce çizgisi ve
etik ifl kurallar›m›z sektörel baflar›lar›m›z› daha da ileri
bir boyuta tafl›maktad›r.

Anadolu Hayat Emeklilik, aktifleri ve özsermayesi
aç›s›ndan sektörünün en güçlü flirketidir. Bu gücü
performansa dönüfltürmek için profesyonel ve yetkin
ekibimizle durmaks›z›n çal›fl›yoruz. Çal›flmalar›m›z›n
oda¤›na da etkinlik ilkesini yerlefltiriyor; kârl› ve istikrarl›
büyümeyi sürdürme çabalar›m›z›, yaflad›¤›m›z kriz
ortam›nda tüm alanlarda etkinli¤i gözeterek
dengelemeyi amaçl›yoruz.

Yüksek hizmet kalitemiz ve müflteri nezdindeki
güvenilirli¤imiz her geçen gün hitap etti¤imiz kitleyi
geniflletmektedir. Bu olgu bizim için gurur vesilesi ve
ayn› zamanda çal›flma flevkimizin kayna¤›d›r.

Ayn› vizyon ve bilinçte buluflan, baflar›lar›m›z› birlikte
infla etti¤imiz özverili çal›flanlar›m›za; desteklerini eksik
etmeyen hissedarlar›m›za ve müflterilerimize sonsuz
teflekkürlerimi sunuyorum.

Sayg›lar›mla,

M. S›rr› Erkan
Yönetim Kurulu Baflkan›
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De¤erli ortaklar›m›z, müflterilerimiz ve çal›flanlar›m›z,

Küresel kriz ile an›lacak 2008 y›l›n› hep birlikte iyi
de¤erlendirdik; sürdürülebilir baflar›ya odakland›k ve
2009 y›l›na, sigorta sektörüne de yans›yan durgunlu¤a
ve artan zorlu koflullara ra¤men, sektörün öncü ve en
h›zl› büyüyen flirketi olarak girdik. Her alanda pazar
paylar›m›z› daha iyiye birlikte tafl›d›k. Sadece rakamlarla
de¤il, en fazla tercih edilen hayat ve bireysel emeklik
flirketi olarak ulaflt›¤›m›z marka de¤erimiz ile de
övünüyoruz.

2008 y›l›, Anadolu Hayat Emeklilik için hayat
sigortac›l›¤›ndaki liderli¤i bir kez daha gö¤üsledi¤i,
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ise sisteme en fazla
kat›l›m› sa¤layan flirket olarak tercih edilirli¤ini tescil
etti¤i bir y›l olmufltur.

Anadolu Hayat Emeklilik kurumsal ve finansal gücünü
daha yüksek seviyelere tafl›mak üzere do¤ru stratejileri,
do¤ru zamanda uygulamalar›na baflar›yla
yans›tmaktad›r. ‹nsanlara daha iyi bir gelecek haz›rlamak
için müflteri odakl› ve yenilikçi ürünleri sunma çabas›nda
olan fiirketimiz, faaliyetlerinde kârl›l›¤›, verimlili¤i ve
hissedarlar› için artan oranda de¤er yaratmay› da en
ince detay›yla gözetmektedir.



Faaliyet Raporu 2008 Anadolu Hayat Emeklilik 13

2008 y›l›, Anadolu Hayat Emeklilik için hayat sigortac›l›¤›ndaki
liderli¤i bir kez daha gö¤üsledi¤i, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde
ise sisteme en fazla kat›l›m› sa¤layan flirket olarak tercih
edilirli¤ini tescil etti¤i bir y›l olmufltur.

Hayat branfl›ndaki liderli¤imiz sürüyor.
fiirketimiz 2008 y›l sonu verilerine göre hayat branfl›nda
345 milyon YTL prim üretimi ile %21,90'l›k pay alarak
liderli¤ini sürdürmüfltür.

Sektörde 23 hayat sigortas› ve emeklilik flirketi
taraf›ndan 1.575 milyon YTL prim üretimi
gerçeklefltirilirken geçen y›la göre %18,3 oran›nda
büyüme kaydedilmifltir. Risk ürünleri hayat branfl›ndaki
büyüme için kilit niteli¤ini korurken, krizin etkisiyle
önümüzdeki dönemde tüketici kredileri kulland›r›m›nda
gerileme yaflanmas›na paralel olarak poliçe sat›fllar›nda
azalma söz konusudur. Uzun vadeli yat›r›mlar›n a¤›rl›kl›
olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yönelmesi, birikimli
hayat sigortalar›nda beklenen prim üretimi art›fl›n›
engelleyen bafll›ca nedendir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde sektör
ortalamas›n›n üzerinde büyüyoruz.
Bireysel Emeklilik Sistemi, befl y›l› arkada b›rakm›flt›r.
Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlay›c›s› olarak
kurulan sistem ulaflt›¤› kat›l›mc› say›s› ve kümülatif fon
tutar› itibar›yla gelecek için umut vaat etmektedir. 2008
y›l› sonunda toplam kat›l›mc› say›s› 1,7 milyonu ve
toplam fon büyüklü¤ü 6.323 milyon YTL'yi bulmufltur.

Anadolu Hayat Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin
kurucu flirketlerinden biri olarak sistemin h›zl›
büyümesinde de en ön safta yer almaktan büyük
mutluluk duymaktad›r.

fiirketimiz, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)'nin 26
Aral›k 2008 tarihli verilerine göre;
• 376.330 kat›l›mc› ve %21,6 pay ile pazar liderli¤ini

korumaktad›r.
• 405.699 sözleflme say›s› ile ilk s›rada yer almaktad›r.
• fon tutar›nda 1.314 milyon YTL üretimle %20,7 

oran›nda pazar pay›na ulaflm›flt›r.

Anadolu Hayat Emeklilik sektör ortalamas›n›n üzerinde
büyüme baflar›s›n› göstermifl; kat›l›mc› say›s›nda %26,4,
fon büyüklü¤ünde %44,3 ve yat›r›ma yönlenen tutarda
%44,3 büyüme kaydetmifltir. Bu kriterlerde sektörel
büyüme h›zlar› ise s›ras›yla %19,5, %38,5 ve %38,8
olmufltur.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde teknik kâr elde
etmeye bafllad›k.
Anadolu Hayat Emeklilik aktif büyüklük ve özsermaye
aç›s›ndan sektörün en güçlü flirketidir. Güçlü ortakl›k
yap›s› ve 350 milyon YTL'ye ulaflan özsermayesinin yan›
s›ra 3.400 milyon YTL tutar›ndaki toplam aktifleri
fiirketimizin sa¤l›kl› finansal temeller üzerinde
yükselmesini sa¤lamaktad›r.

Anadolu Hayat Emeklilik kârl› bir flirket olmay› 2008
y›l›nda da sürdürerek; 58,9 milyon YTL tutar›nda mali
gelir sa¤lam›fl, 67,3 milyon YTL vergi öncesi kâr ve 
52,9 milyon YTL net kâr kaydetmifltir.

fiirketimiz hayat branfl› faaliyetlerinde kârl›l›¤›n›
sürdürerek 2008 y›l›nda 11,2 milyon YTL teknik kâr
elde etmifl; bireysel emeklilik branfl› faaliyetlerinde ise
ilk kez 2008 y›l›yla birlikte teknik kâr elde etmeye
bafllam›flt›r.
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Da¤›t›m kanallar›m›z en önemli
varl›klar›m›zdand›r.
Bireysel emeklilik ve hayat branfl› güçlü bir sat›fl a¤›
gerektirmekte, büyüme potansiyelinin yan›nda ona
ivme kazand›racak en önemli unsur sat›fl a¤›n›n gücü
olmaktad›r. Anadolu Hayat Emeklilik acenteleri, yetkin
direkt sat›fl ekibi ve etkin bankasürans uygulamas›yla
sat›fl kanallar› aç›s›ndan da öne ç›kmaktad›r.

fiirketimizin olumlu performans›n› ve sektördeki güçlü
konumunu belirleyen rekabet üstünlüklerinden biri de;
ifl orta¤›m›z 6 bankan›n 1.700'ü aflk›n flubesinin dahil
oldu¤u bankasürans a¤›ndan, 300'ü aflk›n özel
acenteden ve 250 kiflilik direkt sat›fl örgütünden oluflan
sat›fl ve da¤›t›m kanal›d›r.

Özellikle fiirketimizin gelece¤i, gelirleri ve piyasadaki
etkinli¤i aç›s›ndan önemi tart›fl›lmaz olan bankasürans
uygulamalar›n›n en baflar›l› ve yayg›n örne¤ini
oluflturmam›z, koydu¤umuz hedeflerdeki iddiam›z›n
da güçlü dayanaklar›ndand›r.

Yenilikçili¤e her zamankinden fazla
ihtiyac›m›z var.
18 y›ld›r, insanlar› gelece¤e haz›rlamaya çal›fl›yoruz.
Yenilikçi ve öncü yaklafl›m›m›zla müflteri beklentilerini
karfl›larken bazen de ihtiyaçlar›n› onlardan önce
alg›layarak ürün ve hizmete dönüfltürüyoruz.

fiirketimiz bu yetkinli¤ini ekonomik çalkant›lar›n
yafland›¤› 2008 ve sonras› dönemde daha fazla ortaya
ç›karma kararl›l›¤›yla y›l içerisinde pazara yeni ürünler
sunmufltur:

• Müflterilerimizin internet sitemizi ziyaret ederek 
veya cep telefonlar›n› kullanarak, bireysel emeklilik
ürünümüzü sat›n alabilmesine imkan tan›yan “Mobil
‹mza” uygulamas›yla fiirketimiz sektörde bir ilke 
daha imza atm›flt›r.

• Bireysel emeklilik ve hayat ürünlerini bir araya 
getirdi¤imiz “BES+Hayat›m”, “BES+Kritik”, 
“BES+Ailem” paketleri “Tehlikeli Hastal›k Teminatl›
Hayat Sigortas›”, “Y›ll›k Hayat Sigortas›” veya 
“Herkese Birikim Sigortas›” ürünlerinden birini 
içermektedir.

• Kredi karfl›l›¤› düzenlenen risk hayat sigortalar› 
kapsam›ndaki yeni ürünümüz olan, iflsizlik teminat›
içeren “Kredi Destek Sigortas›” ile kriz döneminde
iflsizlik sonucu karfl›lafl›labilecek sorunlar›n bireylere
etkisinin en aza indirilmesi amaçlanmaktad›r.

Büyük geliflim potansiyeli olan hayat sigortalar› ve
bireysel emeklili¤in, krizlerde daha da öne ç›kan ürünler
oldu¤unu hep birlikte görece¤iz. Sektöre olan güvenin
kesinlikle sars›lmamas› gereken bu dönemde bizlere
düflen görev; yenilikçi ürün, etkin tan›t›m ve kaliteli
sat›flt›r. ‹ki güzel sözü de her yerde ve her f›rsatta
tekrarlamal›y›z: “Sigorta, herkese bir gün gerekebilir”
ve “Bireysel Emeklilik en iyi bireysel yat›r›m arac›d›r”.

Kurumsal kat›l›m›n önemine inanmal›y›z.
A¤ustos 2008'de yürürlü¤e giren “Bireysel Emeklilik
Sistemi Hakk›nda Yönetmelik” ile “Dernek, Vak›f,
Sand›k ve Di¤er Kurulufllardan Bireysel Emeklilik
Sistemi’ne ve Y›ll›k Gelir Sigortas›na Aktar›m Hakk›nda
Yönetmelik”, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne kurumsal
kat›l›mlarda önümüzü açacak önemli bir geliflmedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kurumsal kat›l›m›n istenen
düzeye henüz ulaflamad›¤› ülkemizde, hayata geçirilen
yasal düzenlemelerle kurumsal pazar›n hareketlenece¤i
öngörülmektedir. Bu kapsamda, grup emeklilik
sözleflmelerindeki hak kazanma süresi (vesting) ile dernek,
vak›f, sand›k ve di¤er kurulufllardaki emeklili¤e yönelik
taahhütlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktar›lmas›na
iliflkin yeni düzenlemeler sonucunda, Anadolu Hayat
Emeklilik de kurumsal kat›l›m›n› art›rmak üzere, baflta
dernek, vak›f, sand›klar olmak üzere kurumlar›n
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Müflteri odakl› hizmet yaklafl›m› ve sosyal sorumluluklar›n›n
bilinci ile hareket eden Anadolu Hayat Emeklilik, fleffafl›k ve
do¤ruluk anlay›fl›n›n yönlendirdi¤i kurumsal yönetim ilkeleri
do¤rultusunda tüm paydafllar› için de¤er üretmeyi sürdürecektir.

bilgilendirilmesi ve kurumsal pazarlama konular›ndaki
çal›flmalar›na h›z vermifltir.

Kad›nlar›m›z›n yan›nda olmay› sürdürüyoruz.
Vizyon sahibi her kurum gibi Anadolu Hayat Emeklilik
de baflar›y› sadece say›sal verilerle de¤erlendirmemektedir.
Bizim için yürüttü¤ümüz sosyal sorumluluk projelerinin
baflar›s› da en az say›sal baflar›lar kadar önemlidir.
fiirketimiz tüm sosyal ve kültürel projelerini kad›nlara
yönelik yapmaya gayret etmektedir. Çünkü ancak Türk
kad›n› güçlenirse ve özgürleflirse ülke olarak
kalk›naca¤›m›za inan›yoruz. Bu kapsamda “Gelece¤in
Sigortas› K›zlar›m›z” ad› alt›nda Türkiye çap›nda
sigortac›l›k alan›nda e¤itim gören yüzlerce k›z›m›z›n
e¤itimine burslar yoluyla katk› sa¤l›yoruz. Sosyal ve
kültürel projelerimizin yan› s›ra kad›nlara yönelik
ç›kard›¤›m›z “Ev Han›mlar› Emeklilik Plan›” ile
kad›nlar›m›z›n gelece¤ine biraz olsun katk› sa¤lamaya
çal›fl›yoruz.

Müflteri memnuniyetini art›rmak
fiirketimizin stratejisi ve uygulamalar›, yeni müflteri
kazan›m›n›n zorlaflt›¤› bir dönemde müflteri
memnuniyetinin art›r›lmas›, müflteri portföyümüzün
devaml›l›k ve verimlilik aç›s›ndan kalitesinin daha da
yükseltilmesi ve her alanda daha etkin ve verimli
çal›fl›lmas› üzerine yo¤unlaflmaktad›r.

Müflteri Odakl› Dönüflüm (MOD) projemizin hayata
geçirmekte oldu¤umuz uygulamalar›nda da yer buldu¤u
üzere, her iki branflta sahip oldu¤umuz ürün çeflitlili¤imiz
ile müflterilerin ihtiyaçlar›na uygun öneriler sunmak,
yayg›n da¤›t›m kanallar›m›z ile müflterilerimize etkin
bir biçimde ulaflmak, yüksek hizmet kalitesi
standartlar›m›z ve yat›r›m performans› ile müflteri
memnuniyetimizi daha da art›rmak dün oldu¤u gibi
bugün de fiirketimizin en önemli önceliklerindendir.

Baflar› hepimizin…
Hayat sigortalar› ile bireysel emeklilikte sahip oldu¤umuz
pazar paylar›n› önümüzdeki dönemlerde daha üst
seviyelere ç›karmay› hedefliyoruz. Türkiye'nin alan›nda
en büyük flirketi olmak ve gücümüzü dünya ölçe¤ine
ve standartlar›na tafl›mak nihai hedefimizdir.

Hedeflerimizi gerçeklefltirmek için insan kaynaklar›,
da¤›t›m kanallar› ve teknolojik geliflmifllik aç›lar›ndan
yeterli altyap›ya sahibiz.

Müflteri odakl› hizmet yaklafl›m› ve sosyal
sorumluluklar›n›n bilinci ile hareket eden Anadolu Hayat
Emeklilik, fleffafl›k ve do¤ruluk anlay›fl›n›n yönlendirdi¤i
kurumsal yönetim ilkeleri do¤rultusunda tüm paydafllar›
için de¤er üretmeyi sürdürecektir.

Müflterilerimiz, çal›flanlar›m›z, ifl ortaklar›m›z ve baflta
Türkiye ‹fl Bankas› olmak üzere tüm hissedarlar›m›zdan
ald›¤›m›z güç ile gelece¤e güvenle bak›yor ve daha
iyiyi birlikte baflaraca¤›m›za inan›yorum. Güçlü bir ekip
olman›n güveni ve baflar›lar› paylaflma anlay›fl›m›z ile
yolumuza devam edece¤iz.

2008 y›l›nda müflteri memnuniyeti için gösterdikleri
özen ve fiirketimizin parlak sonuçlar›na olan de¤erli
katk›lar› için tüm çal›flanlar›m›za ve ifl ortaklar›m›za çok
teflekkür ederim.

Sayg›lar›mla,

Mete U¤urlu
Genel Müdür
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Dünya Ekonomisi
2007 y›l›nda ABD'de “subprime mortgage”
piyasas›ndaki geri dönmeyen kredilerle bafllayan global
kriz 2008 y›l›n›n Eylül ay›na kadar dalgalanmalarla
devam etmifl, 15 Eylül tarihinde Lehman Brothers'›n
iflas›n›n yan› s›ra zarar aç›klayan di¤er finans
kurulufllar›na yönelik birleflme ve sat›n alma ifllemlerinin
ivme kazanmas›yla derinleflerek kredi krizine
dönüflmüfltür. Merkez bankalar›n›n faiz indirimleri ve
likidite enjeksiyonlar› ile hükümetlerin art arda
aç›klad›klar› finansal sektöre yönelik kurtarma planlar›n›n
piyasalara destek olmas›na ra¤men, dalgalanmalar›n
halen devam etmesi kal›c› bir iyileflmenin oldukça zaman
alaca¤›na iflaret etmektedir. Bu çerçevede, global
ekonomi 2008 y›l›nda %3,4 büyüme kaydetmifltir.

ABD'de resesyon endiflesiyle ekonomik aktivitedeki
yavafllamay› önlemek amac›yla 2008 y›l›n›n bafl›nda
uygulamaya konulan vergi teflvikleri hanehalk›n›n
tüketim harcamalar› üzerinde olumlu etkisini
göstermifltir. Ancak, önümüzdeki dönemde söz konusu
vergi teflviklerinin etkisinin azalmas› ve hanehalk›n›n
varl›klar›ndaki de¤er kayb›n›n sürmesi paralelinde
ABD'de tüketim harcamalar›ndaki yavafllaman›n h›z
kazanaca¤› tahmin edilmektedir. Nitekim, ABD'de ifl
dünyas› ve tüketici güveni verileri, beklentilerin 2001
resesyonu dönemindeki kadar olumsuz oldu¤una iflaret
etmektedir. Bu çerçevede, ABD ekonomisi 2008 y›l›nda
%1,1 büyümüfltür.

Avro Alan› ekonomisi, küresel kredi krizinin etkisiyle
zay›f bir görünüm arz etmektedir. Bankac›l›k sektöründe
kald›raçl› türev ürünlerin bulunmas›, bölgede kredi
koflullar›n›n önümüzdeki dönemde s›k›laflmas›
paralelinde ekonomik aktivitenin daha da zay›flamas›na
neden olabilecektir. Avro Alan› ekonomisinin
önümüzdeki dönemde yavafllamaya devam etmesi,
ancak 2009 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren tedrici bir
toparlanma kaydetmesi beklenmektedir. Bu çerçevede,

Avro Alan› ekonomisi ise  2008 y›l›nda %1 oran›nda
büyüme kaydetmifltir.

Bankac›l›k sisteminin di¤er geliflmifl ülkelere k›yasla
daha az türev ürün bulundurmas›na ba¤l› olarak
Japonya'da finansal kesim küresel kredi krizinden daha
az zarar görmüfltür. Öte yandan, zay›flayan d›fl talep
ihracat gelirlerini düflürerek ekonomik büyüme
performans›n› olumsuz etkilemektedir. Japon ekonomisi
2008 y›l›nda %0,3 küçülmüfltür.

Küresel kredi krizinin etkileri geliflmifl ülkelerde oldu¤u
gibi geliflmekte olan ülkelerde de belirgin bir flekilde
hissedilmektedir. Ancak, geliflmekte olan ülkelerde
ekonomik aktivitenin 1998 ve 2001 y›llar›ndaki global
yavafllama dönemindeki gibi daralma boyutuna
varmayaca¤› öngörülmektedir. Geliflmekte olan
ülkelerde genel olarak ihracat gelirlerindeki zay›flaman›n
ve iç talepteki yavafllaman›n sürece¤i tahmin
edilmektedir. Öte yandan, g›da ve enerji gibi ürünler
ile finansman gereksinimini yurt d›fl›ndan sa¤layan
ülkelerde ekonomik yavafllaman›n daha belirginleflece¤i
öngörülmektedir.

2008 y›l›n›n ilk aylar›nda ABD'nin faiz indirimlerine
karfl›l›k Avro Alan›'nda faiz oranlar›n›n yüksek seviyede
tutulmas› dolar›n Nisan ay› sonuna kadar avro karfl›s›nda
de¤er kaybetmesine neden olmufltur. Bu dönemde,
2007 y›l› sonunda 1,46 düzeyinde olan avro/dolar
paritesi 1,60 seviyesine kadar ç›km›flt›r. Temmuz ay›na
kadar nispeten yatay bir seyir izledikten sonra ABD'de
bafllayan kredi krizinin Avro Alan›'n› da etkisi alt›na
ald›¤›n› gösteren veriler paralelinde dolar karfl›s›nda
de¤er kaybeden avro, FED'in faiz oranlar›n› %0-0,25
baz puan aral›¤›na düflürdü¤ü 16 Aral›k tarihli
toplant›s›n›n ard›ndan yeniden de¤er kazanm›fl ve euro/
dolar paritesi 1,40'›n üzerine ç›km›flt›r.
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Türkiye ekonomisi 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde %6,7, ikinci
çeyre¤inde %2,3, üçüncü çeyre¤inde %0,5 büyümüfltür.

Türkiye Ekonomisi
Türkiye ekonomisi 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde %6,7,
ikinci çeyre¤inde %2,3, üçüncü çeyre¤inde %0,5
büyümüfltür. Böylece, 2008 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda
büyüme %3 düzeyinde gerçekleflmifltir. Büyümenin
ivme kaybetmesinde, inflaat ve imalat sanayiindeki
yavafllama önemli rol oynam›flt›r. Yurt d›fl› piyasalardaki
dalgalanmalar ve durgunluk toplam tüketim
harcamalar›ndaki art›fl›n yavafllamas›na ve yat›r›m
harcamalar›n›n daralmas›na neden olmufltur. ‹ç ve d›fl
talep göstergeleri geçmifl y›llardaki h›zl› büyüme
sürecinin sona ermekte oldu¤una iflaret etmektedir.
Bu çerçevede, 2008 y›l›nda Türkiye ekonomisinde
büyümenin %1,5 civar›nda gerçekleflece¤i tahmin
edilmektedir.

2008 y›l›nda d›fl ticaret aç›¤› yüksek seviyesini
korumufltur. Petrol baflta olmak üzere enerji
fiyatlar›ndaki h›zl› art›fl ithalat›n yüksek seyrinde etkili
olmufltur. Ancak, son dönemde emtia fiyatlar›ndaki
gerilemenin ithalat art›fl›n› yavafllataca¤›
düflünülmektedir. ‹hracat taraf›nda ise, küresel kredi
krizine ba¤l› olarak özellikle son aylarda AB ülkelerine
yönelik ihracat›n yavafllamas›, d›fl talebin zay›f seyrinin
Türkiye'nin ihracat› üzerindeki olumsuz etkilerini teyit
etmektedir.

Küresel finans piyasalar›ndaki dalgalanmalar ile risk
ifltah›ndaki azal›fl devam ederken cari aç›k Türkiye
aç›s›ndan en önemli risk unsuru olarak
de¤erlendirilmektedir. Cari aç›k, d›fl ticaret aç›¤›ndaki
genifllemenin devam etmesine ba¤l› olarak geçen y›la

göre %8,4 oran›nda artm›fl ve 41,4 milyar dolar olarak
gerçekleflmifltir. Aç›¤›n finansman› incelendi¤inde,
do¤rudan yat›r›mlar ile portföy yat›r›mlar›n›n geçen
y›l›n oldukça alt›nda seyretti¤i, ticari ve nakit krediler
ile mevduatlardan oluflan di¤er yat›r›mlar kaleminin ise
aç›¤›n finansman›nda en yüksek paya sahip oldu¤u
görülmektedir. Artan küresel resesyon endifleleriyle
petrol fiyatlar›n›n gerileme e¤ilimine girmesi, cari aç›ktaki
genifllemeyi yavafllatabilecek bir unsur olarak
de¤erlendirilmektedir. ‹ç ve d›fl talepteki azalma
paralelinde yurt içinde büyümenin yavafllama e¤ilimine
girmesi de bu geliflmeyi destekleyebilecektir. Ancak,
cari aç›¤›n yüksek seviyesi, Türkiye ekonomisi aç›s›ndan
k›r›lganl›k unsuru olmaya devam edecektir.

2008 y›l› bütçe aç›¤› ve faiz d›fl› fazla y›l sonu hedeflerinin
alt›nda gerçekleflmifltir. Bu dönemde, bütçe
harcamalar›n›n %10,7 artt›¤› görülmektedir.
Harcamalardaki art›fl faiz d›fl› harcamalardan
kaynaklanmaktad›r. Bu dönemde faiz harcamalar› ise
nispeten s›n›rl› bir art›fl kaydetmifltir. Ayn› dönem
itibar›yla bütçe gelirlerindeki art›fl›n %9,7 oldu¤u
görülmektedir. Y›l›n ilk on bir ay›nda vergi gelirleri
önemli bir art›fl kaydetse de, son aylarda vergi gelirlerinin
art›fl›ndaki yavafllama ekonomik büyümedeki ivme
kayb›n› teyit etmektedir. Küresel kredi krizi tüm ülkelerde
finansal piyasalarda dalgalanmalara ve belirsizliklere
neden olmaktad›r. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde
büyük önem arzeden mali disiplinin sürdürülmesi
konusunda taviz verilmesi global kriz ortam›nda
ekonomik riskleri art›rabilecektir.
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Hayat sigortas› prim üretimi 2008 y›l›nda toplam 1.575 milyon
YTL'ye ulaflm›flt›r. Bireysel Emeklilik Sistemi kat›l›mc›lar›n›n
toplam fon tutar› ise 26.12.2008 tarihi itibar›yla 6.323 milyon
YTL olmufltur.

2008 Y›l›nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler,
Sektörel Görünüm

2008 y›l› genelinde g›da, enerji ve di¤er emtia
fiyatlar›ndaki art›fllar›n enflasyon üzerinde oluflturdu¤u
yukar› yönlü bask› devam etmifltir. Yüksek petrol fiyatlar›,
akaryak›t fiyatlar›nda belirgin art›fllara neden olurken,
elektrik ve do¤algaz fiyatlar› üzerinde de bask›
oluflturmufltur. Ayr›ca, y›l›n ikinci çeyre¤inde enflasyona
döviz kurunun etkilerinden kaynaklanan bir art›fl da
yans›m›flt›r. Son dönemde talep koflullar›ndaki devam
eden zay›flama ve petrol baflta olmak üzere global
emtia fiyatlar›ndaki düflüfl, tüketici fiyatlar›n›n yeniden
gerileme e¤ilimine girebilece¤ine iflaret etmektedir.
Bununla birlikte, döviz kurundaki dalgalanmalar
enflasyon görünümüne iliflkin belirsizlik yaratmaktad›r.
Y›ll›k bazda art›fllar TÜFE'de %10,06, ÜFE'de %8,11
düzeyinde gerçekleflmifltir.

TCMB, Eylül 2007'de bafllad›¤› faiz indirimlerine y›l›n
ilk çeyre¤inde de devam etmifltir. 2007 sonunda
%15,75 düzeyindeki O/N borçlanma oran›, Ocak ve
fiubat aylar›nda toplam 50 baz puan indirimle %15,25'e
çekilmifltir. Ancak, May›s ay›ndan itibaren döviz kuru
hareketlerinin gecikmeli etkileri ile enerji ve ifllenmifl
g›da fiyatlar›n›n enflasyon üzerinde bask› oluflturmas›na
ba¤l› olarak faiz oranlar› yeniden art›r›lmaya bafllanm›flt›r.
Üç ay ard› ard›na yap›lan art›r›mlarla O/N borçlanma
oran› %16,75'e yükseltilmifltir. TCMB, Temmuz ay›ndan
Kas›m ay›na kadar faiz oranlar›n› sabit tutmufltur. Kas›m
ay›nda O/N borçlanma oran› %16,25'e, Aral›k ay›nda
ise %15'e düflürülmüfltür.

2008 bafl›nda %17 seviyelerinde olan gösterge D‹BS'in
bileflik faizi, uluslararas› piyasalardaki dalgalanmalar
ve yurt içi siyasi belirsizlikler nedeniyle genel olarak
yukar› yönlü bir seyir izlemifltir. Temmuz sonunda siyasi
belirsizli¤in ortadan kalkmas› sonucunda bir miktar
gerileyen gösterge faiz oranlar›, küresel kredi krizinin
etkilerinin derinleflmesi ile yeniden artarak %24

seviyelerine kadar yükselmifltir. Ancak, son dönemde
O/N faiz oranlar›ndaki düflüflün de etkisiyle gösterge
D‹BS'in bileflik faiz oran› %18'in alt›na gerilemifltir.

2008 y›l›nda döviz kurla r›n›n seyrinde politik belirsizlikler,
küresel kredi krizi, enflasyona ve cari aç›¤a iliflkin
geliflmeler ile TCMB'nin faiz kararlar› etkili olmufltur.
Siyasi belirsizliklerin ortadan kalkmas› ve yabanc› fon
girifllerinin devam etmesiyle özellikle yaz aylar›nda
gerileyen döviz kurlar›, son dönemde küresel kredi
krizinin derinleflmesi sonucunda di¤er geliflmekte olan
ülkelerde oldu¤u gibi Türkiye'de de yükselmifltir.

2008'de Hayat Sigortac›l›¤› ve Bireysel
Emeklilik Sistemi’ndeki Geliflmeler
2008 y›l›nda ülkemizde, 23 hayat sigortas› ve emeklilik
flirketi hayat sigortas› alan›nda üretim gerçeklefltirirken,
bu flirketlerden onbiri ayn› zamanda bireysel emeklilik
sektöründe de faaliyet göstermifltir.

2008 y›l›nda bir önceki y›la oranla hayat sigortas› prim
üretimi %18 oran›nda art›flla toplam 1.575 milyon
YTL’ye ulaflm›flt›r. Sigorta sektörünün toplam prim
üretiminin %13,4'üne tekabül eden bu üretimin %87’si
sektördeki ilk 10 flirket taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.
Birikimli hayat sigortalar› prim üretiminde, Bireysel
Emeklilik Sistemi’nin etkisinin artmas›na ba¤l› olarak
azal›fl görülmektedir.

2008 y›l› Ekim ay›nda beflinci y›l›n› tamamlayan Bireysel
Emeklilik Sistemi, 26.12.2008 tarihi itibar›yla 1,7 milyon
kat›l›mc› say›s›n› aflarken, kat›l›mc›lar›n toplam fon tutar›
6.323 milyon YTL'ye ulaflm›flt›r. Ayn› dönemde
sektördeki toplam katk› pay› 5.439 milyon YTL olarak
aç›klanm›flt›r.
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Yeni düzenlemeler Bireysel Emeklilik
Sistemi'ndeki geliflimi tetikleyecektir.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde önemli ve genifl kapsaml›
de¤ifliklikler içeren 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say›l›
Resmi Gazete'de yay›mlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi
Hakk›nda Yönetmelik” A¤ustos 2008'de yürürlü¤e
girmifltir.

Sistemin bafllang›c›ndan itibaren sektörde oluflan
ihtiyaçlar› karfl›lamaya yönelik hükümler içeren
yönetmelik kapsam›nda, bireysel emeklilik sözleflmesinin
yap›s› ve tan›m›, taraflar›, yürürlü¤e girifl esaslar›,
kat›l›mc›lar›n bilgilendirilmesi, emeklili¤e hak kazan›m›
sonras› süreçler, iflveren katk›l› grup emeklilik
sözleflmelerinde çal›flan›n birikimlere hak kazanma
süresi ve s›n›rlar›, emeklilik hesaplar›ndaki birikimlerin
hacze tabi s›n›rlar› ile ilgili düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Yönetmeli¤in hükme ba¤lad›¤› konularda uygulama
esaslar›na iliflkin olarak tamamlay›c› nitelikte aç›klamalar
içeren genelgeler yay›nlanm›flt›r. Tüm bu düzenlemeler,
emeklilik flirketlerinin sistem altyap›s›nda ve
sat›fl/operasyon süreçlerinde de¤ifliklik yapmalar›na
neden olmufltur.

2008 y›l›nda sektörü yak›ndan ilgilendiren bir di¤er
geliflme ise, 9 A¤ustos 2008 tarihinde yürürlü¤e
giren“Dernek, Vak›f, Sand›k ve Di¤er Kurulufllardan
Bireysel Emeklilik Sistemine ve Y›ll›k Gelir Sigortas›na
Aktar›m Hakk›nda Yönetmelik” olmufltur.

Yönetmelik ile, henüz emekli olmam›fl aktif üyelerin
emeklilik taahhüt plan› kapsam›ndaki birikimlerinin
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne, emekli olmufl pasif üyelerin
de emeklilik taahhüt plan› kapsam›ndaki birikimlerinin
y›ll›k gelir sigortas›na aktar›labilmesine yönelik esaslar
belirlenmifltir. ‹lgili kurumun yetkili organlar›nca karar
al›nmas› ve üyenin de bu iflleme muvafakat› flart›yla,

pasif üyelerin birikimleri de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne
aktar›labilecektir.

Sigorta sektörünün uluslararas› standartlara
uyumu art›yor.
2007 y›l›nda ülkemiz mali piyasalar›n›n global piyasalara
uyumlu hale getirilmesi için önem arz eden “Sigortac›l›k
Kanunu”nun yürürlü¤e girmesinin ard›ndan 2008
y›l›nda yay›mlanmaya devam edilen ikincil mevzuat ile
hukuki alt yap› çal›flmalar› sürdürülmüfltür. Tüm bu
hukuki çal›flmalar sigorta sektörünün Avrupa Birli¤i'ne
ve uluslararas› standartlara uyumlu hale getirilmesinde
büyük önem tafl›maktad›r. Yenilenen mevzuat ile
getirilen de¤ifliklikler, genel olarak sektörde faaliyet
gösteren veya gösterecek flirketlerin güvenilirli¤ini
art›r›c› ve sigortal›y› koruyucu özelli¤e sahiptir. Bunlar›n
aras›nda 2008 y›l› içinde yürürlü¤e al›nan hayat
sigortalar›nda bilgilendirme mevzuat›na yönelik
uygulamalar da yer almaktad›r. Yeni kanuna ba¤l›
olarak ç›kar›lan ikincil mevzuat ile sektörün ihtiyaç
duydu¤u detayl› hukuki düzenlemeler ve çal›flma esaslar›
oluflturulmaktad›r.

Yeni kanunda yer verilen “Sigorta Acenteleri ‹cra
Komitesi” ve “Sigorta Eksperleri ‹cra Komitesi”, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) nezdinde
oluflturulmufltur.

Kanunda yer verilen ve bir di¤er yeni yap›lanma olan
“Sigorta Tahkim Komisyonu”, Türkiye Sigorta ve
Reasürans fiirketleri Birli¤i (TSRfiB) nezdinde
oluflturulmufltur. Sigorta flirketleri ile tüketiciler aras›ndaki
uyuflmazl›klar›n, mahkemeye gitmeden k›sa sürede
çözümlenmesi olana¤›n› sa¤layacak tahkim
müessesesinin, y›l sonuna kadar faaliyete geçmesi
beklenmektedir.
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Anadolu Hayat Emeklilik, hayat sigortalar› ve bireysel
emeklilik branfllar›nda sektörün en büyük flirketi olmak
vizyonu ile ana hedef ve politikalar›n› belirlemektedir.

Faaliyetlerini, sektörün ve ülke ekonomisinin en önde
gelen kurulufllar›ndan biri olman›n verdi¤i güç, güven
ve sorumluluk duygusu içinde yürütmekte olan Anadolu
Hayat Emeklilik; bilgi, tecrübe ve sermaye birikimini en
etkili biçimde kullanmak suretiyle verimlilik, kârl›l›k ve
büyüme eksenindeki mevcut baflar›lar›n› devam ettirme
kararl›l›¤›ndad›r.

Ülkemizin halka aç›k ilk ve tek emeklilik flirketi olma
özelli¤ini koruyan ve müflteri odakl› hizmet anlay›fl›na
sahip olan Anadolu Hayat Emeklilik, Türkiye ‹fl Bankas›
kurum kültüründen ve etik kurallar›ndan ödün
vermeden sosyal sorumluluklar›n›n bilinci içinde hareket
etmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik'in bu temellerde flekillenen
ana hedefleri afla¤›da sunulmufltur:

• Anadolu Hayat Emeklilik'in öncelikli hedefi, hayat
branfl›nda uzun y›llard›r sahip oldu¤u liderli¤in 
sürdürülmesi, bireysel emeklilik branfl›nda ise, 
kat›l›mc› say›s›nda elde edilen birincili¤in, fon 
büyüklü¤ünde de sa¤lanarak yeniden her iki alanda
birincili¤e ulafl›lmas› ve piyasa pay›n›n daha üst 
seviyelere ç›kar›lmas›d›r.

• 2008 y›l›nda yürürlü¤e giren yeni mevzuat 
kapsam›nda, grup emeklilik sözleflmelerindeki hak
kazanma süresi (vesting) ile dernek, vak›f, sand›k 
ve di¤er kurulufllardaki emeklili¤e yönelik 
taahhütlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 
aktar›lmas›na iliflkin yeni düzenlemeler 
oluflturulmufltur. Anadolu Hayat Emeklilik, kurumsal
kat›l›m› ve önemli büyüklükteki fonlar›n bireysel 
emeklili¤e aktar›m›n› destekleyecek bu geliflmeler
ba¤lam›nda, özellikle dernek, vak›f, sand›k ve ticari
flirketlerin bilgilendirilmesine ve altyap› çal›flmalar›na
artan bir h›zda devam edecektir.

• fiirketin önemli rekabet üstünlüklerinden olan 
bankasürans a¤› ile acente ve direkt sat›fl 
teflkilat›ndan oluflan güçlü pazarlama ve sat›fl 
yap›s›n›n gelifltirilmesi, belirtilen da¤›t›m kanallar› 
aras›ndaki iflbirli¤inin, koordinasyonun ve etkinli¤in
art›r›lmas› öncelikli hedefler aras›ndad›r.

• Pazarlama ve sat›fl a¤›n›n önemli bir parças›n› 
oluflturan ve etkinli¤i her geçen gün artmakta olan
Ça¤r› Merkezi ve internet sitesinin, müflteriler 
nezdinde bilinirli¤inin gelifltirilmesi ve kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› hususlar›ndaki çal›flmalar 
yo¤unlaflt›r›larak sürdürülecektir.

Ülkemizin halka aç›k ilk ve tek emeklilik flirketi olma özelli¤ini
koruyan ve müflteri odakl› hizmet anlay›fl›na sahip olan Anadolu
Hayat Emeklilik, Türkiye ‹fl Bankas› kurum kültüründen ve etik
kurallar›ndan ödün vermeden sosyal sorumluluklar›n›n bilinci
içinde hareket etmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik'in Hedef ve Politikalar›
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• Küresel kriz ile birlikte dünyada ve ülkemizde 
yaflanan ekonomik daralma sürecinde fiirket'in 
itibar›n›n ve mevcut müflteri taban›n›n korunmas›
daha da önem kazanmakta olup, üretimlerin sat›fl
kanal› baz›nda iptal ve dönüflüm oranlar›n›n titizlikle
izlenmesi ve müflteri ihtiyac›na cevap veren do¤ru
sat›fllar›n azami düzeye ç›kar›lmas› yönündeki 
gayretler sürdürülecektir.

• fiirket mali ve teknik kârl›l›¤› ile verimlili¤inin 
art›r›larak sürdürülmesi amaçlanmaktad›r.

• fiirket geliflimini sürekli k›lmak için, müflteri ve kalite
odakl› ifl stratejileri oluflturarak tüm süreçlerde 
etkinlik ve verimlili¤in art›r›lmas› amac›yla 2006 y›l›
bafl›nda bafllat›lan ve Müflteri Odakl› Dönüflüme 
(MOD, Pusula) liderlik edecek proje çal›flmalar›n›n
önümüzdeki dönemde de “Yönetim/Müflteri” ve 
“Organizasyon/Süreç” olmak üzere iki ana hat 
üzerinden yürütülmesi planlanmaktad›r. Ayr›ca, 
fiirket çal›flanlar›n›n, yeni uygulamalar paralelinde
sürekli olarak bilgilendirilmesi, e¤itime tabi tutulmas›
ve yönlendirilmesi de hedeflenmektedir.

• 2008 y›l›nda, bireysel emeklilik branfl›nda, “Kat›l›mc›
Say›s›”, “Toplam Fon Büyüklü¤ü” ve “Yat›r›ma 
Yönlendirilen Tutar” baz›nda sektör ortalamas›n›n
üzerinde büyüme gösteren Anadolu Hayat 
Emeklilik'in stratejisi ve uygulamalar›, büyümenin
etkin bir flekilde sürdürülmesi yönünde olacakt›r.

• Hayat sigortalar› ve bireysel emeklilik alanlar›nda,
gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki uygulamalar›n
yak›ndan izlenmesine ve ihtiyaç duyulacak yeni 
ürünlerin gelifltirilmesine devam edilecektir. Bu 
kapsamda, 2008 y›l›nda sat›fla sunulan 
“BES+Hayat›m”, “BES+Kritik”, “BES+Ailem” ve 
iflsizlik teminat›n› da içeren “Kredi Destek 
Sigortas›”nda oldu¤u gibi bireysel emeklilik ve hayat
sigortas› ürünlerinin bir arada sunulaca¤› paket 
ürünlerin gelifltirilmesi ve uygun kanallardan 
müflterilere ulaflt›r›lmas› konusunda çal›flmalar 
sürdürülecektir.
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Yenilikçi
Yaratıcı
Anadolu Hayat Emeklilik, ekonomik
koflullar ve müflteri talepleri
do¤rultusunda daima yenilikçi ve
yaratıcı fikirlerle ürün yelpazesini
güncellemektedir.
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Anadolu Hayat Emeklilik, 2008 y›l›nda Bireysel Emeklilik
Sistemi’nde kat›l›mc› say›s›nda %21,6 pazar pay› ile liderli¤ini
pekifltirirken, hayat sigortalar› branfl›nda ise toplam prim
üretiminden ald›¤› %21,9 oran›ndaki pay ile birincili¤ini aç›k
fark ile sürdürmüfltür.

Anadolu Hayat Emeklilik,

• ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde 
bulunmak, emeklilik fonlar› kurmak, kuraca¤› 
fonlara iliflkin olarak fon içtüzü¤ü oluflturmak, 
emeklilik sözleflmeleri, y›ll›k gelir sigortas› 
sözleflmeleri, fon varl›klar›n›n saklanmas› için saklay›c›
ile saklama sözleflmeleri akdetmek

• ferdi veya grup hayat veya 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 yapmak

amac› ile müflterilerine kuruldu¤u 1990 y›l›ndan bu
yana yüksek kalitede hizmet sunmaktad›r.

Anadolu Hayat Emeklilik,
• insanlara ve sevdiklerine güvenli ve refah içinde bir

gelecek sunmak,
• yaratt›¤› uzun vadeli fonlar ile Türk ekonomisine 

katk› sa¤lamak ve
• hizmet verdi¤i her iki branflta da sektörün lideri 

olmak
hedefleriyle sürdürdü¤ü bireysel emeklilik ve hayat
sigortac›l›¤› faaliyetlerini 2008 y›l›nda da baflar›yla
sonuçland›rm›flt›r.

2008 y›l›nda Anadolu Hayat Emeklilik;
• geniflleyen müflteri taban›na farkl›laflt›r›lm›fl hayat

sigortas› ve bireysel emeklilik ürünleri sunmufltur.
• Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kat›l›mc› say›s›nda 

liderli¤ini sürdürmüfltür. Kat›l›mc› say›s›nda %26,4,
fon büyüklü¤ünde %44,3 büyüme kaydetmifltir.

• hayat branfl› prim üretimindeki lider konumunu 
% 21,9 pazar pay›yla devam ettirmifltir.

• 52,9 milyon YTL bilanço kâr› kaydederken, bu y›lla
birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi’nde teknik kâr 
elde etmeye bafllam›flt›r.

• pazarlama ve sat›fl birimlerini ayr› ayr›
 yap›land›rarak etkinli¤ini art›rm›flt›r.

• Türkiye ‹fl Bankas›, TEB, HSBC, Anadolubank, 
Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› ve BankPozitif'in 
yurt geneline yay›lm›fl flubelerinde bankasürans 
uygulamalar›na baflar›yla devam etmifltir.

• hizmet kalitesini ve müflteri iliflkilerini daha ileri 
seviyeye tafl›mak için çal›flmalar›n› sürdürmüfltür.

• müflteri odakl› bir flirket olmak için yeniden 
yap›lanma sürecindeki projelerini h›zland›rm›fl, 
etkinlik ve verimlili¤in art›r›lmas› yönündeki 
çal›flmalara a¤›rl›k vermeye bafllam›flt›r.

• tüm hissedarlara karfl› fleffaf bir iletiflim politikas› 
izlemifl, kurumsal yönetim ilkelerine s›k› ba¤l›l›¤›n›
sürdürmüfltür.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortalar›nda
sektörün en fazla tercih edilen flirketi
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin kurucular›ndan biri olan
Anadolu Hayat Emeklilik, bu branfltaki beflinci faaliyet
y›l›n› kat›l›mc› say›s›ndaki liderli¤ini pekifltirerek
tamamlam›flt›r.

Sektör ortalamas›n›n üzerinde bir büyüme kaydeden
Anadolu Hayat Emeklilik'in Bireysel Emeklilik Sistemi’nde
26 Aral›k 2008 itibar› ile ulaflt›¤› kat›l›mc› say›s› 376
bini aflm›flt›r. Bu kat›l›mc› say›s› sektör toplam›n›n
%21,6's›n› temsil ederken, Anadolu Hayat Emeklilik'in
yat›r›ma yönlendirdi¤i toplam tutar 1.064 milyon YTL,
kat›l›mc›lar›n toplam fon tutar› ise 1.314 milyon YTL
olmufltur.

Faaliyete geçti¤i günden bu yana hayat sigortalar›
branfl›n›n ülkemizdeki lideri olan Anadolu Hayat
Emeklilik, 2008 y›l›nda 345 milyon YTL prim üretimi
gerçeklefltirmifl; sektörün toplam hayat prim üretiminden
ald›¤› %21,9 oran›ndaki pay ile birincili¤ini aç›k fark
ile sürdürmüfltür.
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Farkl› segmentlere göre yap›land›r›lm› emeklilik
planlar› ve yat›r›m fonlar›
Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel ve kurumsal
müflterilerine genifl bir ürün yelpazesiyle hizmet
sunmaktad›r. fiirket, içerik ve kesinti yap›s› farkl›laflan
8 bireysel ve 159 grup emeklilik plan› ile birlikte 17
emeklilik yat›r›m fonunu müflterileriyle buluflturmaktad›r.

Farkl› ihtiyaçlara sahip kat›l›mc›lar, yat›r›m tecrübeleri
ve risk-getiri beklentileri paralelinde kendi fon tercihlerini
belirleme imkan›na sahiptir.

Anadolu Hayat Emeklilik'in emeklilik yat›r›m fonlar›n›n
yönetimi, Türkiye'nin önde gelen ve en tecrübeli 3
portföy yönetim flirketince sürdürülmektedir. fiirket bu
kapsamda ‹fl Portföy Yönetimi'nin yan› s›ra HSBC Portföy
Yönetimi ve TEB Portföy Yönetimi ile de iflbirli¤i içindedir.

Müflteri ihtiyaçlar›na en iyi flekilde cevap veren
ürünler
De¤iflen ekonomik koflullar ve dolay›s›yla de¤iflen
müflteri talepleri karfl›s›nda, Anadolu Hayat Emeklilik
daima yenilikçi ve yarat›c› fikirlerle ürün yelpazesini
güncellemektedir. Bu kapsamda 2008 y›l›nda, Türkiye

Anadolu Hayat Emeklilik'in Emeklilik Yat›r›m Fonlar›

Fon ‹smi Portföy Yönetim fiirketi
Para Piyasas› Fonlar› 
AHE Likit Fon ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
Büyüme Amaçl› Fonlar
AHE Hisse Fonu ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Beyaz Hisse Fonu HSBC Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Uluslararas› Karma Fon ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Atak Fon ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Grup Hisse Fonu ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
Gelir Amaçl› Fonlar
AHE Bono Fonu ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Tahvil-Bono Fonu HSBC Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Turuncu Tahvil-Bono Fonu TEB Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Eurobond Dolar Fonu ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Eurobond Euro Fonu ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
AHE ‹stikrarl› Fon ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Grup ‹stikrar Fon ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Grup Bono Fonu ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Grup Eurobond Fonu ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
Di¤er Fonlar
AHE Dengeli Fon ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.
AHE Turuncu Dengeli Fon TEB Portföy Yönetimi A.fi.

2008 Y›l› Faaliyetlerinin ve
fiirketimizin Sektördeki Konumunun De¤erlendirilmesi
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De¤iflen ekonomik koflullar ve dolay›s›yla de¤iflen müflteri
talepleri karfl›s›nda, Anadolu Hayat Emeklilik daima yenilikçi
ve yarat›c› fikirlerle ürün yelpazesini güncellemektedir.

‹fl Bankas› müflterilerinin ald›¤› nakit tüketici kredilerine
güvence vermek amac›yla iflsizlik teminat›n› da içeren
“Kredi Destek Sigortas›”, Türk Eczac›lar› Birli¤i (TEB)
üyelerine ve Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) mensuplar›na
özel olarak haz›rlanan avantajl› bireysel emeklilik planlar›
hayata geçirilmifltir.

Yine 2008 y›l›nda sat›fla sunulan ve bireysel emeklilik
ve hayat sigortas› ürünlerinin paket olarak bir arada
sunuldu¤u “BES+Ailem”, “BES+Kritik”, “BES+Hayat›m”
Anadolu Hayat Emeklilik'in ürün gelifltirmedeki yenilikçi
yönünü de ortaya koyan yeni ürünlerdir.

Sat›fl ve pazarlamada yeni yap›lanma
Anadolu Hayat Emeklilik 2008 y›l›nda, müflteri odakl›
dönüflüm çal›flmalar› paralelinde pazarlama ve sat›fl
süreçlerinin daha etkin bir flekilde yönetilmesi amac›yla
sat›fl ve pazarlama birimlerini ay›rm›flt›r. Bu yeni
yap›lanmayla de¤iflen pazar koflullar›na uyum sa¤layacak
pazarlama uygulamalar›n›n daha h›zl› hayata geçirilmesi
amaçlanmaktad›r.

Bu de¤iflikli¤in süreç ve uygulamalara yans›mas› ile ilgili
olarak ilk aflamada müflteri hizmetlerinde kalitenin
daha da art›r›lmas›, ürün portföyünün yeniden
yap›land›r›lmas› ve da¤›t›m kanallar›n›n verimlili¤inin
art›r›lmas› yönündeki faaliyetler ivme kazanm›flt›r.

Bu yap›lanma alt›nda pazarlama-sat›fl faaliyetlerini
yürüten acente, banka ve direkt sat›fl ekibinden oluflan
da¤›t›m kanallar›n›n güçlendirilmesi ve aras›ndaki
uyumun art›r›lmas› çal›flmalar› da sürdürülmektedir.

Yayg›n da¤›t›m a¤›yla etkin hizmet
Anadolu Hayat Emeklilik; ‹stanbul (2), Ankara, Adana,
Bursa ve ‹zmir'de bulunan bölge müdürlükleri, Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti'ndeki flubesi, banka flubeleri,
direkt sat›fl ekibi ve acenteleriyle ürünlerini müflterileriyle
buluflturmaktad›r.

Bankasürans›n ülkemizdeki en baflar›l›
uygulay›c›s›
Anadolu Hayat Emeklilik; Türkiye ‹fl Bankas›, HSBC
Bank, Türk Ekonomi Bankas›, Anadolubank, Türkiye
S›nai Kalk›nma Bankas› ve BankPozitif ile oluflturdu¤u
iflbirli¤i çerçevesinde sektöründe bankasürans›n en
yayg›n ve etkili uygulamas›n› gerçeklefltiren hizmet
sa¤lay›c›d›r.

Anadolu Hayat Emeklilik, söz konusu bankalar›n say›s›
1.700'ü aflan flubesi vas›tas›yla bireysel emeklilik ve
hayat sigortas› ürünlerini genifl bir müflteri kitlesine
ulaflt›rmaktad›r. fiirket 2008 y›l› içerisindeki bireysel
emeklilik üretiminin %90'›n› bu kanal ile
gerçeklefltirmifltir.

Türkiye ‹fl Bankas› ile yarat›lan sinerji en önemli
rekabet üstünlüklerimizdendir.
Anadolu Hayat Emeklilik ve ana hissedar› Türkiye ‹fl
Bankas› aras›nda gelifltirilen köklü iflbirli¤i, bankasürans
alan›nda ülkemizdeki en çarp›c› örneklerden birini
oluflturmaktad›r.

Türkiye ‹fl Bankas›'n›n yayg›n flube a¤›, ileri teknolojik
alt yap›s› ve güçlü alternatif da¤›t›m kanallar›n›n Anadolu
Hayat Emeklilik taraf›ndan etkin bir hizmet sunum
platformu olarak kullan›lmas› eflsiz bir rekabet
üstünlü¤ünü de beraberinde getirmektedir.

Her biri do¤al bir Anadolu Hayat Emeklilik acentesi
gibi çal›flan Türkiye ‹fl Bankas› flubeleri fiirket'in yurt
çap›nda müflteri eriflim kabiliyetini art›ran ve hizmet
süreklili¤ini sa¤layan birincil da¤›t›m kanal› bileflenidir.
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Direkt Sat›fl Ekibi sat›fllardaki pay›n› art›r›yor.
Türkiye ‹fl Bankas›'n›n 38 ildeki flubelerinde faaliyet
gösteren Anadolu Hayat Emeklilik direkt sat›fl ekibi,
da¤›t›m kanallar› içerisinde büyük bir öneme sahiptir.
2008 y›l›nda yeni bireysel emeklilik sat›fllar›n›n %46's›n›
gerçeklefltiren 250 kiflilik direkt sat›fl ekibi (Gelecek
Planlama Uzman›), hem bireysel emeklilik hem de hayat
sigortas› ürünlerinin pazarlanmas›nda görev almaktad›r.

Acentelerin yetkinli¤i sat›fllara yans›yor.
Anadolu Hayat Emeklilik'in say›s› 300'ü aflan yetkin
acentesi 2008 y›l›nda da birikimli hayat ve bireysel
emeklilik branfllar›nda önemli tutarda sat›fla imza
atm›fllard›r.

Acenteler, birikimli hayat ilk prim üretiminden %60,
bireysel emeklilik branfl› katk› pay› üretiminden, bankalar
ile ortak üretimler de dahil olmak üzere, %28 oran›nda
pay alm›fllard›r.

Kampanyalar ile gücümüze güç kat›yoruz.
Anadolu Hayat Emeklilik 2008 y›l›nda; sat›fl kanallar›
aras›ndaki iflbirli¤ini güçlendirmek, sat›fllar›n› art›rmak
ve en önemlisi müflteri memnuniyetini yükseltmek
amac›yla bireysel emeklilik ve hayat sigortas›
kampanyalar› düzenlemifltir. Acente, banka ve direkt
sat›fl ekibi da¤›t›m kanallar›yla yürütülen bu
kampanyalardan oldukça baflar›l› sonuçlar elde edilmifltir.

Alternatif da¤›t›m kanallar› etkin hizmetin
vazgeçilmez unsurudur.
Pazarlama, sat›fl ve müflteri iliflkileri süreçlerinde ça¤r›
merkezi ve internet kanallar›n›n kullan›m› stratejik
önemini giderek art›rmaktad›r. Anadolu Hayat Emeklilik,
pazarlama, sat›fl öncesi ve sonras› hizmetlerin

h›zlanmas›nda, etkinleflmesinde ve hizmet kalitesinin
yükseltilmesinde bu kanallar›n kullan›m›yla orant›l›
önemli geliflme kaydetmifl; sürdürülebilir müflteri
memnuniyetini daha üst seviyeye tafl›m›flt›r.

Müflteri ‹liflkileri ve Operasyon Müdürlü¤ü taraf›ndan
yürütülen alternatif da¤›t›m kanallar› faaliyetleri
kapsam›nda 2008 y›l›nda;
• yaklafl›k 317 bin ça¤r›ya, 56.296 elektronik postaya

cevap verilmifl ve 83 bin d›fl arama yap›lm›flt›r.
• hayat sigortas› ve bireysel emeklilik ürünleri hakk›nda

telefon ve internet üzerinden gelen sat›n alma 
talepleri de¤erlendirilmifltir.

2008 y›l› içerisinde alternatif da¤›t›m kanallar›
konusundaki en önemli geliflme Anadolu Hayat Emeklilik
internet sitesinin içerik, görünüm ve yap› olarak yeniden
tasarlanmas› ve daha müflteri dostu bir yap›ya
kavuflturularak hizmete sunulmas› olmufltur.

Kurumsal pazardaki faaliyetimiz yeni bir
aflamaya giriyor.
9 A¤ustos 2008 tarihinde yeni mevzuat›n yürürlü¤e
girmesi ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yer alan birçok
konuya aç›kl›k getirilirken, kat›l›mc›lar›n sisteme olan
güvenlerinin de perçinlenmesi sa¤lanm›flt›r.

Özellikle dernek, vak›f ve sand›klarda bulunan, üye
ve/veya çal›flanlar›n emeklili¤ine yönelik birikimlerin
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne devri ve hak edifl koflullar›na
iliflkin düzenlemelerin kurumsal pazarda bir canlanma
sa¤layaca¤› ve sisteme girmek için bu düzenlemeleri
bekleyen birçok kurumun sisteme girmesinde tetikleyici
rol oynayaca¤› flüphesizdir.

2008 Y›l› Faaliyetlerinin ve
fiirketimizin Sektördeki Konumunun De¤erlendirilmesi



 Anadolu Hayat Emeklilik, kurumsal kat›l›mc›lar›n
sistemin geliflmesi ve gelece¤i aç›s›ndan büyük önem
tafl›d›¤›n›n bilinciyle kurumsal kat›l›mc›lara yönelik
faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Portföydeki kurumsal kat›l›mc› oran›n›n art›r›lmas›
amac›yla;
• pazarlamaya yönelik kampanya faaliyetleri 

yürütülmektedir.
• dernek, vak›f ve sand›klardaki emeklili¤e yönelik 

birikimlerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ve/veya 
gelir sigortas›na aktar›lmas› kapsam›nda müflteri 
kazan›m›na yönelik pazarlama faaliyetleri 
gerçeklefltirilmekte ve ifl ortaklar›yla çal›flmalar 
yap›lmaktad›r.

• toplam kat›l›mc› say›s›nda oldu¤u gibi, kurumsal 
kat›l›mlarda da lider olma hedefiyle, iflveren ve 
çal›flanlarda bireysel emeklilik bilincinin art›r›lmas›
ve kurumsal pazar›n büyütülmesi yönündeki 
faaliyetlere destek verilmektedir.

Müflteri Odakl› Dönüflüm çal›flmalar›m›z tüm
h›z›yla sürüyor.
MOD konusundaki çal›flmalar 2008 y›l›nda da h›zla
devam etmifl; müflteri ve kalite odakl› stratejilerin,
Anadolu Hayat Emeklilik'in tüm süreçlerinde sa¤layaca¤›
fayda dikkate al›narak, Yönetim/Müflteri ve
Operasyon/Süreç hatlar›nda Müflteri Odakl› Dönüflüme
liderlik yapacak projeler oluflturulmufltur.

Anadolu Hayat Emeklilik, tüm fiirket çal›flanlar›n›n ve
tüm sat›fl kanallar›n›n, müflteri ve kalite odakl› stratejilerin
içinde yer almas›n› sa¤layarak, de¤iflimi tüm birimlerine
da¤›tmay› hedeflemektedir.

Elektronik Bireysel Emeklilik Arac›lar› S›nav›
ile ailemize kat›l›mlar
‹lgili mevzuat gere¤i Bireysel Emeklilik Sistemi'nde arac›
olarak hizmet veren acentelerin ve sat›fl temsilcilerinin
e-BEA (Elektronik Bireysel Emeklilik Arac›lar›) s›nav›nda
baflar›l› olmas› gerekmektir. Anadolu Hayat Emeklilik,
2008 y›l›nda, tüm da¤›t›m kanallar› çal›flanlar›n›n e-
BEA s›nav›na kat›l›m›n› sa¤lam›flt›r.

Bu çal›flmalar sonucunda 2008 y›l›nda kal›c› lisansa
sahip Anadolu Hayat Emeklilik bireysel emeklilik arac›s›
(Gelecek Planlama Uzman›) say›s› 219, 31 Aral›k 2008
tarihi itibar›yla toplam bireysel emeklilik arac›s› ise 2.899
olmufltur.

Baflar›n›n kayna¤›: Yetkin ekibimiz
Anadolu Hayat Emeklilik'in baflar›l› çal›flmalar›n›n
arkas›ndaki en büyük güç tecrübeli, yarat›c›, dinamik,
kurum kültürünü benimsemifl ve ortak ak›lla hareket
edebilen ekibidir.

‹nsan kayna¤›na her türlü e¤itim ve kariyer olanaklar›n›
sunmaktan kaç›nmayan Anadolu Hayat Emeklilik,
benimsedi¤i insan kaynaklar› politikas›yla sektörünün
tercih edilen iflverenlerindendir.

Anadolu Hayat Emeklilik, 2008 y›l› sonu itibar›yla toplam
566 çal›flan›yla hizmet vermektedir. Söz konusu kadro
içerisinde yer alan ve Pazarlama ve Sat›fl Eleman›
unvan›yla görev yapmakta olan yaklafl›k 250 kiflilik
direkt sat›fl ekibi, fiirket'in pazarlama alan›nda gücünü
temsil etmektedir.

%63'ü 25-34 yafl aras›nda olan bir ekiple hizmetlerini
sürdürmekte olan Anadolu Hayat Emeklilik'in
çal›flanlar›n›n yafl ortalamas› 32'dir. fiirket bu ortalama
ile sektörünün en genç kadrosuna sahip emeklilik
flirketlerinden biridir. Anadolu Hayat Emeklilik 2008
y›l›nda çal›flanlar›na toplam 2.996 saat e¤itim sa¤lam›flt›r.
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Anadolu Hayat Emeklilik'in baflar›l› çal›flmalar›n›n arkas›ndaki
en büyük güç tecrübeli, yarat›c›, dinamik, kurum kültürünü
benimsemifl ve ortak ak›lla hareket edebilen ekibidir.



Bu kapsamda 2.399 kifliye a¤›rl›kl› olarak Bireysel
Emeklilik Sistemi, mesleki ve kiflisel geliflim e¤itimleri
düzenlenmifltir. Y›l içinde gerçeklefltirilen bu e¤itimlerin
kifli bafl› ortalamas› 21 saattir.

Sosyal sorumluluk projeleri
Anadolu Hayat Emeklilik, kad›n›n sosyal ve ekonomik
gelifliminin ülkenin ilerlemesinde önemli etken oldu¤u
inanc›yla pozitif ayr›mc›l›k yapmakta ve sosyal sorumluluk
projelerinde bunu aç›kça ortaya koymaktad›r.

“Gelece¤in Sigortas› K›zlar›m›z” Projesi
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i (ÇYDD) ile birlikte,
maddi imkans›zl›k sebebiyle okuyamayan 500 k›z
ö¤rencinin yararlanmas› amac›yla bafllat›lan proje 4.
y›l›na girmifltir.

Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n 14 ildeki Ticaret Meslek ve
Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde açt›¤› sigortac›l›k
bölümlerinde k›z ö¤renciler Anadolu Hayat Emeklilik'in
sa¤lad›¤› burslar ve Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Meslek
Yüksekokulu’ndaki e¤itimini sürdürmektedir. Proje
Ankara, Antalya, Bal›kesir, Denizli, Diyarbak›r, Isparta,
‹stanbul, ‹zmir, Kocaeli, Kütahya, Siirt, Sinop, Trabzon
ve Urfa illerinde 20 okulda devam etmektedir.
Anadolu Hayat Emeklilik'in kad›n çal›flanlar›, 2008

y›l›nda “Hayat Gönüllüleri” ad› ile “Gelece¤in Sigortas›
K›zlar›m›z'a “mentorlük” yapmaya bafllad›lar. Böylelikle
ö¤renciler, gelecekteki mesleklerini daha yak›ndan
tan›ma ve ihtiyaç duyduklar› anda mentorlar›n›n
tavsiyelerinden faydalanma imkan› bulmaktad›r.

Sahibinden Genç Fikirler
Anadolu Hayat Emeklilik 2008 y›l›nda bir ilke daha
imza atm›fl, Türkiye'de bireysel emeklilik ve hayat
sigortac›l›¤› sektörlerinin geliflimine katk›da bulunmak;
hem genç fikirleri desteklemek hem de yarat›c› projelerin
ortaya ç›kmas›n› sa¤lamak amac›yla üniversiteler
aras›nda “Sahibinden Genç Fikirler” adl› bir yar›flma
düzenlemifltir. Tüm üniversitelerin “Sigortac›l›k”,
“Bankac›l›k ve Sigortac›l›k”, “Aktüerya”, “Aktüerya
Bilimleri”, “Sigortac›l›k ve Risk Yönetimi” bölümlerinde
okuyan ö¤rencilerin kat›labilece¤i yar›flma, bireysel
emeklilik ve hayat sigortas› alanlar›nda uygulanabilir
projeleri kapsamaktad›r.

“Üniversite Ö¤rencileri için Bireysel Emeklilik”, “Ev
Han›mlar› için Bireysel Emeklilik” ve “Hayat Sigortas›
Bilincinin Yayg›nlaflt›r›lmas› için Yöntemler” olarak üç
kategoride düzenlenen yar›flma ile genç sigortac›lar›n
ö¤rencilik y›llar›ndan itibaren mesleklerine al›flt›r›lmas›
ve onlara olan güvenin gösterilmesi hedeflenmifltir.

Çal›flan Gözüyle Hayattan Kareler
Anadolu Hayat Emeklilik, çal›flanlar›n›n güzellikleri
gören ve paylaflan yaklafl›m›n› gelifltirmek ve kurum içi
iletiflimi art›rmak amac›yla, 2008'de “Çal›flan Gözüyle
Hayattan Kareler” yar›flmas›n› hayata geçirmifltir.
Yar›flmaya, çal›flanlar toplam 182 foto¤rafla kat›lm›flt›r.
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Anadolu Hayat Emeklilik, kad›n›n sosyal ve ekonomik
gelifliminin ülkenin ilerlemesinde önemli etken oldu¤u inanc›yla
pozitif ayr›mc›l›k yapmakta ve sosyal sorumluluk projelerinde
bunu aç›kça ortaya koymaktad›r.

2008 Y›l› Faaliyetlerinin ve
fiirketimizin Sektördeki Konumunun De¤erlendirilmesi
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Kad›n Gözüyle Hayattan Kareler Foto¤raf
Yar›flmas›
‹lki 2007 y›l›nda gerçeklefltirilen “Kad›n Gözüyle
Hayattan Kareler” yar›flmas› 2008 y›l›nda “Anne ve
Çocuk” temas› ile yap›lm›flt›r. Toplamda 280'den fazla
kat›l›mc›n›n 1.096 eseri de¤erlendirilmifltir. Bu yar›flmada
sergilenmeye lay›k görülen 42 eser bir katalogla kal›c›
olarak fiirket arflivinde de¤erli yerini alm›flt›r. Bu eserler
Tepe Nautilus'te 2 hafta boyunca sergilenmifltir.

Ayr›ca Anadolu Hayat Emeklilik do¤al hayat›n
korunmas›, çevrenin hep yeflil kalmas› için Tema
Vakf›'n›n öncüsü oldu¤u projelere destek vermeyi
sürdürmüfltür.

‹letiflim çal›flmalar›
Anadolu Hayat Emeklilik 2008 y›l›nda da imaj›n›
güçlendirmek ve lider durufluyla Bireysel Emeklilik
Sistemi'nin tan›t›m›n› yapmak amac›yla reklam ve halkla
iliflkiler faaliyetlerini sürdürmüfl; farkl› yaklafl›mlarla
hedef kitlenin dikkatini çekecek yenilikçi çal›flmalar
yapm›flt›r.

• Anadolu Hayat Emeklilik, kad›nlar lehine pozitif 
ayr›mc›l›k gözeten projelere imza atmas› ve ev 
han›mlar›na yönelik ürün sunan tek flirket olmas› 
nedeniyle bu kitleye farkl› etkinliklerle de yak›n 
durmaktad›r. Bu kapsamda Sevgililer Günü, Anneler
Günü gibi özel tarihlerde çeflitli kampanyalar 
yürütülmüfltür.

• Sektörün önde gelen dergilerinden birinde Bireysel
Emeklilik Sistemi ile ilgili soru cevaplar›n yer ald›¤›
2 sayfal›k tan›t›ma 9 ay boyunca sponsor 
olunmufltur.

• Hedef kitleye uyan bir derginin 11.000 üyesine 
“Gelecekten Mektup” çal›flmas› yap›lm›flt›r. Bu 
çal›flma do¤rudan pazarlama kategorisinde Kristal
Elma baflar› belgesine lay›k görülmüfltür.

• Sinema için haz›rlanan iki farkl› reklam filmi, Kristal
Elma sinema kategorisinde ikincilik ödülü alm›flt›r.

• Tan›t›m› sanatla buluflturma düflüncesinden 
hareketle, ‹stanbul'da düzenlen Shoeart projesine
Gürbüz Do¤an Ekflio¤lu'nun haz›rlam›fl oldu¤u 
grafik tasar›mlar›n üç farkl› uygulamas›yla kat›l›m 
sa¤lanm›fl; yine ayn› sanatç›ya ait 12 illüstrasyonla
metro giydirme çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir.

• Hedef kitleye hitap eden TV programlar›na 
finansörlük yapm›flt›r.

• TV, radyo, yaz›l› bas›n, internet, al›flverifl merkezi 
gibi farkl› mecralarda reklam ve tan›t›m çal›flmalar›
sürdürülmüfltür.
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2008 y›l›nda Ar-Ge kapsam›nda; yeni projelerin planlama
ve uygulama süreçleri koordine edilmifl, süreç gelifltirme,
yeni ürün ve hizmet uygulamalar›na iliflkin çal›flmalar
yürütülmüfltür. fiirketin her biriminden kat›l›mc›s› olan
ekiplerin çal›flmalar›, proje yönetimi esaslar›na göre
yap›land›r›lm›flt›r.

Anadolu Hayat Emeklilik'in Ar-Ge'den öncelikli beklentisi
flirkete rekabet avantaj› sa¤layacak yeni ürün ve
hizmetlerin ortaya ç›kart›lmas›d›r. Anadolu Hayat
Emeklilik kurumsal stratejisini;
• müflteri ihtiyaç ve taleplerine cevap veren ürün 

çeflitlili¤iyle sektörün istikrarl› büyümesine katk›da
bulunmak,

• yenilikçi ürünler sunmak ve
• faaliyetlerini yayg›n hizmet a¤› ile desteklemek 

üzerine yap›land›rm›flt›r.

fiirket'in geliflimini sürekli k›lmak için, müflteri ve kalite
odakl› ifl stratejileri oluflturarak tüm süreçlerde etkinlik
ve verimlili¤in art›r›lmas›n› amaçlayan organizasyonel
ve teknolojik yeniden yap›lanma süreci devam
etmektedir. Bu çal›flmalar kapsam›nda 2008 y›l›
içerisinde;
• Müflteri taleplerinin h›zl› ve etkin bir flekilde yerine

getirilmesini sa¤lamak üzere oluflturulan Müflteri 
‹liflkileri ve Operasyon Müdürlü¤ü taraf›ndan ifl 
süreçleri yeniden tasarlanm›fl, müflteri talepleri 
Sinerji Yaz›flma Hizmetleri arac›l›¤›yla takip edilmeye
bafllanm›flt›r.

• Müflterilere sunulmakta olan hizmetler fonksiyon
bazl› olarak yeniden grupland›r›lm›fl, bu fonksiyonlar›
yerine getirecek birimler belirlenmifl ve ilgili birimlere
ulaflan müflteri talepleri yine Sinerji Yaz›flma 
Hizmetleri arac›l›¤›yla ifl s›ras›na koyulmufltur. Böylece
ilgili birimlerin günlük ifl yükü ve performans› 
ölçülebilir hale gelmifltir. Sonuçlanan müflteri talepleri
Sinerji Doküman Hizmetleri arac›l›¤›yla elektronik
olarak arflivlenmektedir.

2008 y›l› bir önceki y›l gibi hayat sigortas› ve bireysel
emeklilik sektöründe faaliyet gösteren flirketler için,
mevzuat de¤iflikliklerinin yo¤un olarak gerçekleflti¤i bir
dönem olmufltur. Y›l içinde hayat sigortalar› ve bireysel
emeklilik sözleflmelerinin mevzuat de¤iflikliklerine
uyumlu hale getirilmesine yönelik çal›flmalar
yürütülmüfltür. Uygulamalar ve ifl süreçleri de¤iflikliklere
uygun olarak güncellenmifltir.

Yeni Hizmet ve Faaliyetlere ‹liflkin Ar-Ge



Türkiye'nin Bankas›: Türkiye ‹fl Bankas›
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Sektörünün lideri ve Türkiye'nin en büyük özel bankas›
konumundaki ‹fl Bankas›, bugün, toplam say›s› on milyonu aflan
büyük bir müflteri kitlesine kurumsal, ticari, bireysel ve özel
bankac›l›k ifl kollar›nda hizmet sunmaktad›r.

1924 y›l›nda Ankara'da kurulan ‹fl Bankas›, kuruluflundan
günümüze kadar geçen 84 y›ll›k sürede ülke
ekonomisinin geliflmesine artan oranda ve sürekli
katk›da bulunmufl; gerçeklefltirdi¤i “ilk”ler ile Türkiye'de
ça¤dafl bankac›l›¤›n kurucusu ve sembolü olmufltur.
Ekonomik ve ticari faaliyet döngüsünün her aflamas›nda
kilit roller üstlenen ‹fl Bankas›, “Türkiye'nin Bankas›”
deyifliyle özetlenen misyonuna uygun olarak, toplumun
her kesimini kucaklam›fl ve kitlelerin bankas› olmay›
baflarm›flt›r.

Sektörünün lideri ve Türkiye'nin en büyük özel bankas›
konumundaki ‹fl Bankas›, bugün, toplam say›s› on
milyonu aflan büyük bir müflteri kitlesine kurumsal,
ticari, bireysel ve özel bankac›l›k ifl kollar›nda hizmet
sunmaktad›r.

‹fl Bankas›,
• Forbes Dergisi'nin her y›l haz›rlad›¤› "Global 2.000"

listesinde 371. olarak Türk flirketler aras›nda ilk 
s›rada yer alm›flt›r.(*)

• Dünyan›n en prestijli yay›nlar›ndan The Banker 
Dergisi taraf›ndan haz›rlanan "Dünyan›n En Büyük
1.000 Bankas›" s›ralamas›nda ilk 100 içinde yer 
alarak 86. olmufltur.(**)

• Brandfinance taraf›ndan haz›rlanan “Dünyan›n En
De¤erli 500 Finans Markas›” araflt›rmas›na göre ‹fl
Bankas› geçen y›la göre 106 s›ra birden yükselerek
84'üncü s›raya yerleflmifltir.

‹fl Bankas›'n›n
• 20.924 çal›flan
• 1.028 yurt içi ve 11 yurt d›fl› flube,
• 3.375 Bankamatik,
• 1.008 Netmatik,
• 88 Kasamatik'ten
oluflan yayg›n hizmet sunum yap›s›, ölçek üstünlü¤ünü
ve mükemmel hizmet yetkinli¤ini tan›mlamaktad›r. ‹fl
Bankas›, müflterisinin her türlü finansal hizmet talebine
cevap verebilen bir bankad›r.

Yat›r›m bankac›l›¤›ndan portföy yönetimine, finansal
kiralamadan bireysel emeklili¤e kadar farkl› ifl kollar›nda
faaliyet gösteren mali ifltirakleri, Banka'n›n ürün ve
hizmet sunum gücünü rakipsiz k›lmaktad›r.

Kuruluflundan bu yana finans sektörünün yan› s›ra
sanayi sektörünün de geliflmesine büyük katk›lar
sa¤lam›fl ve birçok yeni ifl kolunun kurulmas› ve
gelifltirilmesine öncülük etmifl olan ‹fl Bankas›'n›n baflta
cam sanayi olmak üzere farkl› ifl kollar›nda faaliyet
gösteren, lider flirketlerin oluflturdu¤u bir ifltirak portföyü
bulunmaktad›r.

%30,37'lik hissesi halka aç›k olan ‹fl Bankas›'n›n hisseleri,
‹MKB'de, ADR-144 A (Amerikan Depo Sertifikas›) olarak
Bank of New York bünyesinde ve GDR-REG S (Global
Depo Sertifikas›) olarak da Londra Borsas›'nda ifllem
görmektedir.

(*) Halka aç›k flirketlerle ilgili y›ll›k s›ralamaya göre.
(**) Bankalar›n 2007 y›l› konsolide mali tablolar›ndaki ana sermaye
büyüklüklerine göre.
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Y›ll›k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Genel Kurulu'na;

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.'nin (“fiirket”) 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla haz›rlanan y›ll›k faaliyet raporunda yer
alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar›yla düzenlenen ba¤›ms›z denetim raporu ile uyumlulu¤unu
ve do¤rulu¤unu denetlemifl bulunuyoruz. Rapor konusu y›ll›k faaliyet raporu fiirket yönetiminin sorumlulu¤undad›r.
Ba¤›ms›z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal
bilgilerin ba¤›ms›z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç›klay›c› notlar ile uyumuna iliflkin olarak denetlenen
y›ll›k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir.

Denetim, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu ile 4632 say›l› Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu
uyar›nca yürürlü¤e konulan y›ll›k faaliyet raporu haz›rlanmas›na ve yay›mlanmas›na iliflkin usul ve esaslar ile ba¤›ms›z
denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y›ll›k faaliyet raporunda
önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul güvence sa¤lamak üzere planlanmas›n› ve yürütülmesini
gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas›na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu¤una
inan›yoruz.

Görüflümüze göre, iliflikteki y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar›yla, Anadolu
Hayat Emeklilik A.fi.'nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu ile 4632 say›l› Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak flirketin finansal durumuna iliflkin bilgileri do¤ru bir biçimde yans›tmakta ve özet yönetim
kurulu raporu ile taraf›m›zca verilen ba¤›ms›z denetçi görüflünü içermekte olup, ba¤›ms›z denetimden geçmifl
finansal tablolar ve aç›klay›c› notlarda verilen bilgiler ile uyumludur.

DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M VE SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Ömer Tanr›över
Sorumlu Ortak Bafldenetçi, SMMM
‹stanbul, 9 Mart 2009
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Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler

M. S›rr› Erkan (1)
Yönetim Kurulu Baflkan›
1955, Siirt. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü mezunu.
Türkiye ‹fl Bankas›'na 1981 y›l›nda kat›lan ve
kariyerine Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›'nda Müfettifl
Yard›mc›s› olarak bafllayan Erkan, Muhasebe
Müdürlü¤ü'nde çeflitli görevler üstlenmifl,
2001 y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevine
atanm›flt›r. 2001-2003 y›llar› aras›nda Yat›r›m
Finansman Menkul De¤erler Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›, 2001-2005 y›llar› aras›nda Türkiye
fiifle ve Cam Fabrikalar› Yönetim Kurulu Üyeli¤i,
2000-2001 y›llar› aras›nda ‹fl Merkezleri
Yönetim ve ‹flletim Yönetim Kurulu Üyeli¤i,
1994-2000 y›llar› aras›nda Destek Reasürans
Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli¤i, 2000-2001
y›llar› aras›nda da Anadolu Hayat Emeklilik
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli¤i yapt›. 9
Haziran 2003 tarihinde atand›¤› Anadolu
Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
görevini halen sürdürmektedir.

Süleyman Kalkan (2)
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
1956, K›rflehir. Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
mezunu. 1983 y›l›nda Türkiye ‹fl Bankas› Teftifl
Kurulu'nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak göreve
bafllad›. 1993 y›l›nda Bireysel Krediler
Müdürlü¤ü Müdür Yard›mc›s›, 1995 y›l›nda
da I. Krediler Müdürlü¤ü Bölge Müdürlü¤ü
görevlerine atand›. 1997 y›l›ndan 2003 y›l›
sonuna kadar Sorunlu Krediler Müdürlü¤ü
görevini yürütmüfltür. Temmuz 2006'ya kadar
Levent fiubesi Müdürlü¤ü görevinde bulunan
Kalkan, halen Balmumcu fiubesi Müdürü
olarak görevini sürdürmektedir. 1994-1995
y›llar› aras›nda Anadolu Hayat Emeklilik'te
Denetçilik, 1996-1998 y›llar› aras›nda ‹fl
Factoring'de, 1998-2004 y›llar› aras›nda
Antg›da'da ve 2004-2007 y›llar› aras›nda ‹fl-
Koray'da Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevlerinde
bulunmufl olup, 28 Mart 2007 tarihinden bu
yana Anadolu Hayat Emeklilik'te Yönetim
Kurulu Üyeli¤i görevini sürdürmektedir.

Mete U¤urlu (3)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1955, Ankara. ODTÜ ‹dari ‹limler Fakültesi
‹flletme Bölümü mezunu. Türkiye ‹fl Bankas›'na
1978 y›l›nda uzman yard›mc›s› olarak kat›lan
U¤urlu, Organizasyon Müdürlü¤ü ve Bilgi
‹fllem Müdürlü¤ü’nde çeflitli kademelerde
görev yapm›fl, 2002 y›l›nda Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› görevine atanm›flt›r. 1991-2002
y›llar› aras›nda Anadolu Sigorta'da Yönetim
Kurulu Üyeli¤i, 2002-2003 y›llar› aras›nda ‹fl
Kültür Yay›nlar›'nda Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›,
2003-2006 y›llar› aras›nda ‹fl Giriflim
Sermayesi'nde Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
yapt›. 31 Ocak 2006 tarihinde Anadolu Hayat
Emeklilik'e Genel Müdür olarak atand›.
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Dr. A. Yavuz Ege (4)
Yönetim Kurulu Üyesi
1947, Gemlik. Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Maliye ve ‹ktisat Bölümü
mezunu. ‹ngiltere'de Kent Üniversitesi ‹ktisat
Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora
yapt›.Uzun süre çal›flt›¤› Devlet Planlama
Teflkilat›'nda uzman, müflavir, Y›ll›k Programlar
ve Finansman Dairesi Baflkan›, ‹ktisadi Planlama
Baflkan› ve Müsteflar Yard›mc›s› olarak görev
yapt›. 1997'de Rekabet Kurulu Üyeli¤i, 1997-
1999 döneminde D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›
yapm›fl olan Dr. Ege, çeflitli tarihlerde Eximbank,
‹GEME ve Güven Sigorta'da Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤› yapt›. 2000-2001 döneminde Proje
Direktörü olarak GAP Kalk›nma Plan› (2002-
2010) çal›flmalar›n› yönetti. 1993-2002 y›llar›
aras›nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi'nde “‹ktisat Politikas› ve Planlamas›”
ve “Para Teorisi ve Politikas›” dersleri verdi.
2003 ile 2008 tarihleri aras›nda Türkiye ‹fl
Bankas› Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›, 30 Nisan
2008 tarihinde Anadolu Hayat ve Emeklilik
A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçildi.

Salih Kurtulufl (5)
Yönetim Kurulu Üyesi
1947, Kalkandelen. ‹stanbul Özel Gazetecilik
Özel Yüksek Okul mezunu.1974 y›l›nda Türkiye
‹fl Bankas› Ayaspafla fiubesinde stajyer memur
olarak göreve bafllad›. Ayn› flubede 1977
y›l›nda servis yetkili yard›mc›s› oldu.1981 y›l›nda
fiiflli fiubesine servis yetkilisi olarak atand›. Bu
flubede II.Müdür ve Müdür Yard›mc›s›
görevlerinde bulunduktan sonra 1991 y›l›nda
Kartal fiubesi Müdürlü¤üne atand›.Daha sonra
s›ras›yla Zincirlikuyu, Sefaköy, S.Hamam,
R.Kad›köy ve en son olarak Yenicami fiubesinde
Müdür olarak görev yapt›. 31.03.2005
tarihinde Türkiye ‹fl Bankas› Yönetim Kurulu
üyeli¤ine seçildi. Bu görevini 25.08.2008
tarihine kadar sürdürmüfl ve an›lan tarih
itibariyle Bankan›n Yönetim Kurulu dan›flmal›¤›
görevine atanm›fl olup bankada halen bu
görevini sürdürmektedir. Bankay› temsilen,
2001-2005 y›llar› aras›nda Anadolu Hayat
Emeklilik'te, 30.03.2005-25.04.2005 tarihleri
aras›nda Anadolu Sigorta'da, 1992-1994 y›llar›
aras›nda Derya D›fl Ticaret'te, 1995-2001 y›llar›
aras›nda Paflabahçe Cam Sanayi'de,
06.02.1992-13.04.1992 tarihleri aras›nda Ülkü
K›rtasiye'de Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›. 24
Ekim 2008 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik
Yönetim Kurulu Üyeli¤ine tekrar seçildi.

Emre Duranl› (6)
Yönetim Kurulu Üyesi
1972, Düsseldorf/Almanya. Hacettepe
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
‹ngilizce ‹flletme Bölümü mezunu. Türkiye ‹fl
Bankas›'ndaki kariyerine 1996 y›l›nda Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›'nda Müfettifl Yard›mc›s›
olarak bafllayan Duranl›, Müfettifl olmas›n›
takiben 2004 y›l›nda ‹fltirakler Müdürlü¤ü'ne
Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r. Halen ‹fl
Bankas› ‹fltirakler Bölümünde Sigorta ve
Sermaye Piyasas› ‹fltirakleri Birim Müdürü olan

Emre Duranl›, 2005-2006 y›llar› aras›nda
Anadolu Hayat Emeklilik Denetim Kurulu
üyeli¤i yapm›fl olup, 27 Mart 2006 tarihinde
Yönetim Kurulu Üyeli¤i'ne seçilmifltir. Anadolu
Hayat Emeklilik'te Risk Komitesi Baflkan›,
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olan Duranl›,
Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi'nde ‹ç
Sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeli¤i,
Milli Reasürans T.A.fi., ‹fl Yat›r›m Menkul
De¤erler A.fi. ile ‹fl Portföy Yönetimi A.fi.'nde
risk yönetiminden sorumlu Yönetim Kurulu
Üyeli¤i, Yat›r›m Finansman Menkul De¤erler
A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Avea ‹letiflim
Hizmetleri A.fi.'nde ise Denetçilik görevlerini
yürütmektedir.

A.Erdal Aral (7)
Yönetim Kurulu Üyesi
1967, ‹stanbul. Marmara Üniversitesi ‹ktisadi
ve ‹dari ‹limler Fakültesi, ‹ngilizce ‹ktisat Bölümü
mezunu.1989' da Türkiye ‹fl Bankas›'nda Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›'nda Müfettifl Yard›mc›s›
olarak göreve bafllad›. 1995-1996 y›llar›
aras›nda Organizasyon Müdürlü¤ü'nde çal›flt›.
1997 y›l›nda Müdür Yard›mc›s› unvan›yla Fon
Yönetimi Müdürlü¤ü' ne atand›.1997-1998
y›llar› aras›nda ‹ngiltere Loughborough
University of Technology' de Uluslararas›
Bankac›l›k üzerine Yüksek Lisans yapt›. 2000
y›l›nda Fon Yönetimi Müdürlü¤ü' ne Grup
Müdürü olarak atanan Aral, 2002 y›l›nda Fon
Yönetimi Müdürü oldu. 30 Nisan 2008
tarihinden bu yana Kozyata¤› Kurumsal fiube
Müdürlü¤ü görevini, 25 Temmuz 2008
tarihinden bu yana Anadolu Hayat Emeklilik'te
Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevini
sürdürmektedir.

Yalç›n Sezen(8)
Yönetim Kurulu Üyesi
1965, Kemalpafla/‹zmir. ODTÜ Kamu Yönetimi
Bölümü mezunu. 1987'de Türkiye ‹fl
Bankas›'nda Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›'nda
Müfettifl Yard›mc›s› olarak göreve bafllad›.
1998-2001 y›llar› aras›nda Mevduat ve
Bankac›l›k Hizmetleri Müdürlü¤ü'nde Müdür
Yard›mc›s› olarak çal›flan Sezen, 2001 y›l›nda
ayn› Müdürlükte Grup Müdürü olarak görev
ald›. 2001-2003 y›llar› aras›nda Bireysel
Bankac›l›k Pazarlama ve Mevduat Müdürlü¤ü,
2003-2005 y›llar› aras›nda da Kurumsal
Pazarlama Müdürlü¤ü'nde Grup Müdürü
olarak görev yapt›. 2005 y›l›nda Bireysel
Bankac›l›k Pazarlama Müdürlü¤ü'ne Müdür
olarak atand›. 1998-2001 y›llar› aras›nda
Anadolu Sigorta'da Denetçilik, 2001-2005
y›llar› aras›nda Gemport'ta Yönetim Kurulu
Üyeli¤i, 2005 Mart-Temmuz aylar› aras›nda ‹fl
Kültür Yay›nlar›'nda Yönetim Kurulu Üyeli¤i
yapt›. Sezen, 27 Temmuz 2005 tarihinden bu
yana Anadolu Hayat Emeklilik'te Yönetim
Kurulu Üyeli¤i görevini sürdürmektedir.

Kemal Saç (9)
Yönetim Kurulu Üyesi
1968, Ordu. ODTÜ ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi ‹flletme Bölümü mezunu. 1992-1993
y›llar›nda MNG Holding A.fi.'de Maliyet Kontrol
Koordinatörü olarak görev yapt›. Türkiye ‹fl
Bankas›'ndaki kariyerine 1993 y›l›nda Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›'nda Müfettifl Yard›mc›s›
olarak bafllayan Saç, 2001 y›l›nda Mali ‹fllemler
Müdürlü¤ü'nde Müdür Yard›mc›s›, 2005 y›l›nda
da Grup Müdürü oldu. 2008 y›l›nda Mali
‹fllemler Müdürü olarak atanan Saç, halen
Yönetim Raporlamas› ve ‹ç Muhasebe
Bölümü'nde Bölüm Müdürü olarak görev
yapmaktad›r. 2006-2008 y›llar› aras›nda
Anadolu Sigorta'da denetçilik görevi üstlenmifl,
24 Ekim 2008 tarihinde Anadolu Hayat
Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçilmifltir.

Hüray Böke (10)
Denetçi
1960, Ordu. ODTÜ ‹dari ‹limler Fakültesi ‹flletme
Bölümü mezunu. Çeflitli iflletmelerde uzman
ve yönetici olarak çal›flt›ktan sonra 1986 y›l›nda
Türkiye ‹fl Bankas› E¤itim Müdürlü¤ü'nde
Uzman Yard›mc›s› olarak göreve bafllad›.
Banka'n›n muhtelif Genel Müdürlük
birimlerinde Uzmanl›k, Muhasebe Müdürlü¤ü
Müdür Yard›mc›l›¤›, Y›ld›z/Ankara ve
Mithatpafla/‹zmir flube müdürlükleri görevlerini
takiben 2005 y›l›nda Kartl› Ödeme Sistemleri
Müdürlü¤ü Grup Müdürlü¤ü görevine atand›.
27 Mart 2006 tarihinden bu yana Anadolu
Hayat Emeklilik Denetçilik görevini
sürdürmektedir.

Gürkan Öztoprak (11)
Denetçi
1961, Ankara. ODTÜ Petrol Mühendisli¤i
Bölümü mezunu. 1986 y›l›nda ayn› bölümde
say›sal modelleme ile bilgisayar uygulamalar›na
yönelik yüksek lisans program›n› tamamlad›.
1984-1988 y›llar› aras›nda Türkiye Petrolleri
A.O. Araflt›rma Merkezi'nde mühendis olarak
çal›flt›. 1988 y›l›nda Türkiye ‹fl Bankas›'nda
Yaz›l›m Uzman› olarak göreve bafllayan
Öztoprak, halen Türkiye ‹fl Bankas› Bilgi
Teknolojileri Çözüm Gelifltirme Bölümü'nde
Birim Müdürü olarak görev yapmaktad›r.
2001-2005 y›llar› aras›nda Onur Petrol'de,
2005-2007 y›llar› aras›nda ‹fl Yat›r›m'da Denetçi
olarak görev alan Öztoprak, 28 Mart 2007
tarihinden bu yana Anadolu Hayat Emeklilik
Denetçilik görevini sürdürmektedir.

Tümay Oskay (12)
Yönetim Kurulu Sekreteri

Yönetim Kurulu Toplantılarına ‹liflkin Bilgiler

2008 y›l› içerisinde fiirketimiz Yönetim Kurulu taraf›ndan 12 adet toplant› düzenlenmifltir. Bu toplant›lardan 5 adedi Yönetim Kurulu üyelerimizin tamam›n›n
kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir. Yönetim Kurulu üyelerimizin, geçerli mazeretleri nedeniyle, tam kat›l›m›n›n sa¤lanamad›¤› toplant› say›s› 7'dir.

Tam kat›l›m›n sa¤lanamad›¤› 7 toplant›n›n, 3 adedi üyelerden 1 tanesinin, 2 adedi üyelerden 2 tanesinin, kalan 2 adet toplant›dan biri 3 üyenin,
di¤eri ise 4 üyenin eksi¤i ile gerçeklefltirilmifltir.
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‹cra Kurulu

Engin Murat Yüksel
Genel Müdür Yard›mc›s›

1954, Ankara. ODTÜ ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü mezunu.

1978 y›l›nda Türkiye ‹fl Bankas›
Organizasyon Müdürlü¤ü'nde Yaz›l›m

Uzman› olarak göreve bafllad›. 1 Haziran
2005 tarihinden itibaren Anadolu Hayat

Emeklilik'te Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
görevini yürütmektedir.

Mustafa Afflin O¤uz
Genel Müdür Yard›mc›s›
1953, Malatya. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi mezunu. 1977 y›l›nda ‹.Ü. ‹flletme
‹ktisadi Enstitüsü ‹flletme Yöneticili¤i ‹htisas
Program›n› bitirdi. 1979 y›l›nda Anadolu
Sigorta Hayat Sigortalar› Müdürlü¤ü'nde
göreve bafllad›. 2000 y›l›nda
Koordinatörlü¤e atanan O¤uz, 24 Ocak
2002 tarihinden bu yana Anadolu Hayat
Emeklilik'te Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
görevine devam etmektedir.

Mehmet U¤ur Erkan
Genel Müdür Yard›mc›s›

1964, Ankara. ODTÜ ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi ‹ktisat Bölümü mezunu.

1986 y›l›nda Türkiye ‹fl Bankas› Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›'nda Müfettifl Yard›mc›s›
olarak göreve bafllad›. 14 Temmuz 2003

tarihinden itibaren Anadolu Hayat
Emeklilik'te Genel Müdür Yard›mc›l›¤›

görevini yürütmektedir.

O¤uz Haluk Solak
Genel Müdür Yard›mc›s›
1963, Bal›kesir. ODTÜ ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü mezunu.
1986 y›l›nda Türkiye ‹fl Bankas› Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›'nda Müfettifl Yard›mc›s›
olarak göreve bafllad›. 18 Kas›m 2006'dan
itibaren Anadolu Hayat Emeklilik'te Genel
Müdür Yard›mc›l›¤› görevini yürütmektedir.

Orhan Bozkurt
Genel Müdür Yard›mc›s›

1956, Rize. ‹stanbul ‹ktisadi ve Ticari ‹limler
Akademisi Galatasaray ‹ktisat ve ‹flletmecilik

Yüksek Okulu mezunu. 1982 y›l›nda
Anadolu Sigorta'da Müfettifl Yard›mc›s›
olarak göreve bafllad›. 12 Haziran 2007

tarihinden bu yana Anadolu Hayat
Emeklilik'te Genel Müdür Yard›mc›l›¤›

görevine devam etmektedir.
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‹ç Sistemlerden Sorumlu Yöneticiler

Mehmet Selahattin Bayraktaro¤lu
Teftifl Kurulu Baflkan›
1969, Artvin. ODTÜ ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü mezunu. 1994 y›l›nda
Anadolu Hayat Sigorta'da Müfettifl
Yard›mc›s› olarak göreve bafllad›.
2001-2006 y›llar› aras›nda ‹stanbul 
2. Bölge Müdürlü¤ü'nde Müdür
Yard›mc›s› olarak, 2006 y›l›ndan
itibaren de Müdür olarak görev yapt›.
12 Haziran 2007 tarihinde atand›¤›
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› görevine
devam etmektedir.

Mehmet Tolga Oskay
Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol
Müdürlü¤ü
1971, Ankara. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü
Mezunu. 2000 y›l›nda Anadolu Hayat
Sigorta’da Müfettifl Yard›mc›s› olarak
göreve bafllad›. 2008 y›l›ndan itibaren
Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol
Müdürlü¤ü’nde Müdür Yard›mc›s›
Vekili olarak görevine devam
etmektedir.
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Yönetim Kurulumuz, Genel Müdür d›fl›nda 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.

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 Kurulumuz 2008 y›l› içinde oniki adet toplant› gerçeklefltirmifltir. Yönetim
Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplant›ya kat›lmay› benimsemifllerdir.

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

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

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. 

Ana sözleflmemiz uyar›nca, 
• Acentelikler, flubeler ve temsilcilikler kurulmas›, kald›r›lmas› ve flartlar›n›n tayin edilmesi, baflka sigorta ve reasürans
flirketlerinin vekillik, jeranl›k, temsilcili¤inin al›nmas›, bireysel emeklilik arac›lar› ile çal›flma flartlar›n›n tayin edilmesi,
• fiirket Genel Müdürü ile di¤er unvan sahiplerini, bireysel emeklilik mevzuat› çerçevesinde Fon Kurulu’nun ve Fon
Denetçisinin atanmas› ve görevden ç›kar›lmas›, 
• Bireysel emeklilik konusunda ve fiirketin faaliyet gösterece¤i sigorta branfllar›nda faaliyete bafllama ve son verme
tarihlerinin saptanmas›,
• Emeklilik sözleflmesi, y›ll›k gelir sigortas› sözleflmesi, portföy yönetim sözleflmesi, saklama sözleflmesi, fon iç tüzü¤ü ile
sigorta ve reasürans sözleflmelerinin esaslar›n›n saptanmas›,
• Her çeflit reasürans sözleflmelerinin yap›lmas› ve feshedilmesi,
• Bireysel emeklilik ve sigorta iflleri ile ilgili flirketler kurulmas›, bu amaçla kurulmufl ve kurulacak flirketlere ifltirak edilmesi,
• fiirket amac›n›n gerçeklefltirilmesi, sermaye ve ihtiyatlar›n›n nemaland›r›lmas› için her türlü hisse senedi, tahvil, hazine
bonolar›, gelir ortakl›¤› senetleri ve benzeri menkul k›ymetlerin al›nmas›, arac›l›k ve portföy iflletmecili¤i yapmamak kayd›yla
sat›lmas›,
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• fiirket amac›n›n gerçeklefltirilmesi, sermaye ve ihtiyatlar›n›n nemaland›r›lmas› için tafl›n›r, tafl›nmaz mal al›nmas› ve
sat›lmas›, inflaat yap›lmas›, fiirkete ait tafl›nmazlar›n ipote¤i suretiyle borç al›nmas›, her türlü ayni hakk›n tesis ve fek
edilmesi,
• Sulh, ibra ve tahkim yollar›na gidilmesi,
• Bireysel Emeklilik Yat›r›m Fonlar› kurulmas› 
Yönetim Kurulumuz yetkisinde yer almaktad›r.

Yönetim Kurulumuz, temel fonksiyonlar›n›n haricinde yer alan, 
• fiirketin y›ll›k bütçe ve ifl planlar›n› onaylamak,
• fiirketin y›ll›k faaliyet raporlar›n› haz›rlamak ve Genel Kurula sunmak üzere kesinlefltirmek,
• Genel Kurul toplant›lar›n›n mevzuata ve flirket esas sözleflmesine uygun olarak yap›lmas›n› sa¤lamak,
• Genel Kurul kararlar›n›n gere¤ini yerine getirmek,
• Yöneticilerin kariyer planlar›n› ve ödüllendirilmelerini onaylamak, 
• fiirketin Pay Sahipleri, menfaat sahipleri ve halkla iliflkilerine yönelik politikalar› belirlemek,
• fiirketin bilgilendirme politikas›n› belirlemek,
• fiirket ve çal›flanlar› için etik kurallar› belirlemek,
• Komitelerin çal›flma esaslar›n› belirlemek; etkin ve verimli çal›flmalar›n› sa¤lamak,
• fiirket organizasyon yap›s›n›n günün koflullar›na cevap vermesini teminen gerekli tedbirleri almak, 
• Önceki yönetim kurullar›n›n faaliyetlerini incelemek
gibi sorumluluklar›n›n gere¤ini, icra organlar›n›n ve komitelerin görüfl ve önerilerini de dikkate alarak ifa etmektedir.

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

Tüzel kiflileri temsilen görev yapmakta olmalar› nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerimizin, yönetim kurulu görevi dolay›s›yla
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. 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin sahip olduklar› fiirketimiz hisse senetleri önemsiz düzeydedir. 

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.

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.
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Yönetim Kurulumuzun oluflumunda,
• Yönetim kurulu üyeli¤i seçimlerinde adaylar›n Genel Kurul Toplant›s›’nda 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.

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.

Yasal mevzuat uyar›nca, genel müdürlerin en az lisans düzeyinde ö¤renim görmüfl, sigortac›l›k veya iflletmecilik alan›nda
asgari on y›ll›k deneyime sahip olmalar› gerekmektedir. 

Yönetim kurulu üyelerinin salt ço¤unlu¤unun ise kanunda genel müdürler için öngörülen mesleki deneyim süresi hariç
di¤er flartlara sahip olmalar› flart› aranmaktad›r.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz bu nitelikleri haiz olup, 
• Bankac›l›k ve sigortac›l›k alan›nda tatminkar 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 Kurulu Üyelerimiz fiirketimiz iflleri için yeterli zaman ay›rmakta olup yetkilerini, görevin tam olarak yerine
getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir flekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kurallar›
çerçevesinde kullanmaktad›r.

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

M. S›rr› Erkan
Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim
Komitesi Baflkan›
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KURUMSAL YÖNET‹M KOM‹TES‹

Amac›
fiirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyilefltirme çal›flmalar›nda bulunmak ve Yönetim
Kurulu’na öneriler sunmakt›r.

Üyeleri
M. S›rr› Erkan, Yönetim Kurulu Baflkan› (Baflkan)
Emre Duranl›, Yönetim Kurulu Üyesi (Üye) 

Yap›s›
Komite, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu taraf›ndan ve öncelikle kendi üyeleri aras›ndan oluflturulur.
Gerek duyuldu¤unda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kiflilere de komitede görev verilebilir. Genel Müdür
bu komitede yer almaz.

Komite en az iki üyeden oluflur. Komite üyeleri icrada görevli olmayan üyelerden oluflur. 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çal›flma süresi esas olarak Yönetim Kurulu’nun çal›flma süresi ile paraleldir. Ancak Komite,
Yönetim Kurulu de¤iflti¤inde önceden belirlenmifl uyum süreci tamamlanana kadar görevine devam eder.

Komite, mümkün oldu¤unca Yönetim Kurulu toplant›lar›na uyumlu olarak toplan›r. Komite kararlar›n› oy çoklu¤u ile al›r.
Komite baflkan›, Yönetim Kurulu’na, komite faaliyetleri hakk›nda bilgi verir. 

Faaliyetleri
Kurumsal Yönetim Komitesi bafll›ca afla¤›daki faaliyetleri yürütür.

• fiirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulan›p uygulanmad›¤›n›, uygulanm›yor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam
olarak uymama dolay›s›yla meydana gelen ç›kar çat›flmalar›n› tespit eder ve Yönetim Kurulu’na uygulamalar› iyilefltirici
önerilerde bulunur.
• Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi’nin çal›flmalar›n› koordine eder.
• Yönetim Kurulu’na uygun adaylar›n saptanmas›, de¤erlendirilmesi ve e¤itilmesi konular›nda fleffaf bir sistem oluflturulmas›
ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konular›nda çal›flmalar yapar.
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin (Genel Müdür, Genel Müdür Yard›mc›lar›, Müdürler, Müdür Yard›mc›lar›,
Yönetim Kurulu Baflkan› veya Genel Müdüre do¤rudan ba¤l› çal›flan personel ile dan›flmanlar gibi di¤er personel) say›s›
konusunda öneriler gelifltirir.
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans de¤erlendirmesi, kariyer planlamas› ve ödüllendirilmesi
konusundaki yaklafl›m, ilke ve uygulamalar› belirler ve gözetimini yapar.

DENET‹MDEN SORUMLU KOM‹TE

Amac›
fiirket’in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›n›n ve fiirket’in ba¤›ms›z denetiminin iflleyiflinin ve
etkinli¤inin gözetimini yapmakt›r.
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Üyeleri
Emre Duranl›, Yönetim Kurulu Üyesi
Yalç›n Sezen, Yönetim Kurulu Üyesi 

Yap›s›
Denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu taraf›ndan ve kendi üyeleri aras›ndan
oluflturulur.

Komite, icrada görevli olmayan en az iki üyeden oluflur. Yönetim Kurulu taraf›ndan unvanl› iki çal›flan, Denetimden Sorumlu
Komite ile fiirket aras›ndaki koordinasyonun sa¤lanmas› amac›yla görevlendirilir.

Denetimden Sorumlu Komite’nin çal›flma süresi Yönetim Kurulu’nun çal›flma süresi ile paraleldir. Komite en az üç ayda bir
kez toplan›r. Komite kararlar›n› oy birli¤i ile al›r.

Yönetim Kurulu’na, komitenin faaliyetlerine iliflkin düzenli bilgi verilir. 

Faaliyetleri
Denetimden Sorumlu Komite bafll›ca afla¤›daki faaliyetleri yürütür.

• Kamuya aç›klanacak periyodik finansal raporlar›n, mevcut mevzuat ve uluslararas› muhasebe standartlar›na uygunlu¤unu
denetler ve ba¤›ms›z denetim kuruluflunun görüflünü de alarak Yönetim Kurulu’na bildirir.
• Her türlü iç ve ba¤›ms›z denetimin, yeterli ve fleffaf bir flekilde yap›lmas› için gerekli tedbirleri al›r.
• fiirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›n›n, ba¤›ms›z denetiminin ve flirketin iç kontrol
sisteminin iflleyiflinin ve etkinli¤inin gözetimini yapar. Ba¤›ms›z denetim kuruluflunun seçimi, denetim sözleflmelerinin
haz›rlanarak ba¤›ms›z denetim sürecinin bafllat›lmas› ve ba¤›ms›z denetim kuruluflunun her aflamadaki çal›flmalar›n›n
gözetimini yapar.
• fiirketin hizmet alaca¤› ba¤›ms›z denetim kuruluflunun seçimine ve bu kurulufltan al›nacak hizmetlere, ön onay vererek
Yönetim Kurulu’na sunar. Bu konuda teklif götürmeden önce ba¤›ms›z denetim kuruluflunun ba¤›ms›zl›¤›n› zedeleyebilecek
bir husus bulunup bulunmad›¤›na iliflkin bir rapor haz›rlar.
• fiirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve ba¤›ms›z denetimiyle ilgili olarak ortakl›¤a ulaflan flikayetleri inceler, sonuca ba¤lar
ve fiirket çal›flanlar›n›n bu konudaki bildirimleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelemelerini sa¤lar.
• Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve di¤er çal›flanlar aras›nda ç›kabilecek ç›kar çat›flmalar›n› ve ticari s›r niteli¤indeki
bilginin kötüye kullan›lmas›n› önleyen fiirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.

R‹SK YÖNET‹M‹ KOM‹TES‹

Amac›
fiirketin aktif kalitesi ile belirli bir getiri karfl›l›¤›nda üstlenmeyi göze ald›¤› risk düzeyinin, sigortac›l›k mevzuat›n›n
öngördü¤ü s›n›rlar ve fiirketin risk tolerans› ile uyumunun sa¤lanmas› amac›na yönelik olarak, risk ölçme, izleme,
de¤erlendirme ve kontrol konular›nda gerekli altyap›y› oluflturmak, maruz kal›nan riskleri icrac› fonksiyonlardan ba¤›ms›z bir
flekilde izleyerek Üst Yönetim’e ve Yönetim Kurulu’na raporlamakt›r.

Üyeleri
Emre Duranl›, Yönetim Kurulu Üyesi (Baflkan)
Harun Reflit Alpözgen, Aktüerya ve Risk Yönetimi Müdürlü¤ü (Üye)
N. Cem Özcan, Muhasebe Müdürlü¤ü (Üye)
Mine Kumcuo¤lu, Fon Yönetimi Müdürlü¤ü (Üye)
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M. Ender Ifl›k, Acenteler Müdürlü¤ü (Üye)
A. Neyir Can, Grup Hayat ve Reasürans Müdürlü¤ü (Üye)
M. Tolga Oskay, Aktüerya ve Risk Yönetimi Müdürlü¤ü (Üye / Sekreter)

Yap›s›
Bu komite, baflkan› olan Yönetim Kurulu Üyesi arac›l›¤›yla Yönetim Kurulu’na ba¤l›d›r. Komite’nin sekreteryal›¤›n› Aktüerya
ve Risk Yönetimi Müdürlü¤ü yürütür.

Üyeleri 
• Yönetim Kurulu Üyesi (Baflkan)
• Aktüerya ve Risk Yönetimi Müdürü
• Muhasebe Müdürü
• Fon Yönetimi Müdürü
• Acenteler Müdürü
• Grup Hayat Sigortalar› ve Reasürans Müdürü

Komite baflkan›, Yönetim Kurulu Üyesidir. Risk Yönetimi Komitesi düzenli olarak toplan›r, ayr›ca gerekli görüldü¤ü
durumlarda ilave toplant›lar düzenlenebilir.

Faaliyetleri
Risk Yönetimi Komitesi bafll›ca afla¤›daki faaliyetleri yürütür.

• fiirketin izleyece¤i risk yönetimi stratejilerinin ve politikalar›n›n haz›rlanmas›, Yönetim Kurulu’nun onay›na sunulmas› ve
uygulamalar›n izlenmesi.
• Faaliyet koflullar›ndaki de¤iflimlere ve gelifltirilen ürün ve hizmetlerin özelliklerine ba¤l› olarak risk politikalar›n›n
güncellenmesi konusunda Yönetim Kurulu’na görüfl sunulmas›. 
• Riskin belirlenmesi, tan›mlanmas›, ölçülmesi, de¤erlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izlemenin yerine getirilmesi. 
• Risk ölçüm yöntem ve sonuçlar›n›n do¤rulu¤unun ve güvenirli¤inin sa¤lanmas›na iliflkin izlemenin yerine getirilmesi. 
• fiirketteki tüm kural, ifl ak›fllar› ve uygulamalar›n Yönetim Kurulu’nun onay›n› tafl›yan Risk Yönetimi Politikalar›’na
uyumunun gözetilmesi ve uyumsuzluklar›n raporlanmas›.
• Yönetim Kurulu’nca icrac› birimlere tan›nan yetki ve risk limitleri ile fiili verilerin izlenmesi ve afl›m durumlar›n›n
raporlanmas›.
• Yönetim Kurulu taraf›ndan kendisine verilen yetkiler ve limitler çerçevesinde, olumlu piyasa koflullar›ndan yararlanma
olana¤›n›n görüldü¤ü ve piyasa koflullar› gere¤i h›zl› tedbir al›nmas›n› gerektiren ola¤anüstü durumlarda limit de¤iflikli¤ine
iliflkin prosedür beklenmeksizin istisnai afl›m yetkilerinin kullan›m›.
• Yönetim Kurulu taraf›ndan kendisine verilen yetkiler ve limitler çerçevesinde, icrac› birimlerin limit afl›m› durumlar›nda
limit afl›m›n›n giderilmesine iliflkin tedbirlerin belirlenmesi.
• Yasal mevzuattan kaynaklanan s›n›rlamalara uyumun izlenmesi ve raporlanmas›. 
• fiirket için geçerli tüm risk faktörlerinin dikkatle de¤erlendirilmesi, izlenmesi, de¤iflik senaryolar çerçevesinde izleyece¤i
seyrin incelenmesi ve raporlanmas›.

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Faaliyet Gösteren Komiteler

2008 Faaliyet Raporu Anadolu Hayat Emeklilik44



Periyodik finansal raporlar, fiirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek flekilde, mevcut yasal 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, bu hususta 12 Temmuz 2008 tarihli ve
26934 say›l› “Sigorta ve Reasürans ‹le Emeklilik fiirketlerinde Ba¤›ms›z Denetim Yap›lmas›na ‹liflkin Yönetmelik”
hükümlerine uyulmaktad›r.

fiirketimizde d›fl denetim tamamen ba¤›ms›z olarak gerçeklefltirilmekte olup d›fl denetçi, do¤ruluk, mesleki dürüstlük ve aç›k
sözlülük içinde ba¤›ms›zl›¤›n› k›s›tlayabilecek herhangi bir ç›kar çat›flmas›na girmeksizin faaliyet göstermektedir. fiirketimizi
denetleyen d›fl denetçi düflüncede ba¤›ms›z hareket etti¤i gibi üçüncü kiflilerin de ba¤›ms›zl›¤›ndan flüphe duymalar›na
sebep olacak faaliyetlerde bulunmaz. 

Ba¤›ms›z denetim hizmeti ald›¤›m›z kurulufla cari piyasa flartlar›na göre makul olan denetim ücreti d›fl›nda herhangi bir
ücret ödemesi yap›lmamaktad›r.

Ba¤›ms›z denetim hizmeti ald›¤›m›z kuruluflun fiirketimizde ba¤›ms›zl›¤›n› pekifltirmekte olan unsurlar ise Denetim
Komitemizin varl›¤›, etkin bir muhasebe ve iç denetim sistemine sahip olmam›z ve kamunun do¤ru flekilde
bilgilendirilmesine önem veren ifl eti¤i kurallar›n› benimsemifl olmam›z fleklinde s›ralanmaktad›r.

fiirketimizdeki d›fl denetimin ba¤›ms›z olarak gerçeklefltirilmesi mali tablolar›m›z›n do¤rulu¤unu ve dürüstlü¤ünü kamuya
karfl› belgelemekte ve hissedarlar›m›z taraf›ndan teminat olarak alg›lanmaktad›r. D›fl denetçinin ba¤›ms›z görüflü mali
tablolar›m›z›n güvenilirli¤ini art›rmas›yla da fiirketimizin kurumsal imaj›n› güçlendirmektedir. Etik de¤erleri do¤rultusunda
kamuyu ayd›nlatmay› ve fleffafl›¤› sa¤lamay› kendisine ilke edinen fiirketimiz, d›fl denetçinin ba¤›ms›z davranmas›na önem
vererek yat›r›mc›lar›n›n güvenini kazanmakta ve dolay›s›yla sermaye çekmeye katk› sa¤layarak ülke ekonomisinin
geliflmesine de hizmet etmeyi amaçlamaktad›r.

Yalç›n Sezen Emre Duranl›
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyesi

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun 2008 Y›l› Faaliyet Dönemindeki ‹flleyifli
Hakk›nda De¤erlendirme
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Say›n Ortaklar›m›z,

fiirketimiz, ça¤dafl bireysel emeklilik ve hayat sigortac›l›¤›n›n en iyi uygulamalar›n› bünyesinde bar›nd›ran, geçmifli, sermaye
birikimi, fleffaf yap›s›, müflteri memnuniyetini ön planda tutma, yenilikçi ve yarat›c› olma, kaynaklar›n› ve yeni teknolojileri
verimlilik art›rmaya yönelik kullanma, sosyal sorumluluklar›n bilinci ile hareket etmek suretiyle toplumsal faaliyetlere azami
ölçüde kat›lma, giriflimci tak›m ruhuna inanma ve destekleme gibi kurumsal de¤erleri ile ortaklar›n›n, yat›r›mc›lar›n›n ve
müflterilerinin nezdinde her yönüyle mükemmellik derecesinde müflteri odakl› olarak hizmet sunmay› kendisine temel
felsefe olarak edinmifltir. Bunun yan›nda dahil oldu¤umuz Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. grubunun; kurum kültürü ve hedefleri
do¤rultusunda, grubun sahip oldu¤u güçten ald›¤› destekle, hayat sigortac›l›¤› alan›nda elde etti¤i bilgi ve sermaye
birikiminin katk›s› ile hayat sigortac›l›¤›ndaki liderli¤ini, sosyal güvenlik sisteminin çok önemli bir parças› olarak görülen
bireysel emeklilik sektörüne de tafl›may› ve sistemin halka aç›k tek flirketi olarak sermaye piyasas›n›n önde gelen finansal
flirketleri aras›ndaki yerini pekifltirerek; hayat sigortalar›ndaki liderli¤ini önümüzdeki y›llarda da sürdürmeyi ve bireysel
emeklilik dal›nda da piyasa liderli¤ini sürekli k›lmay› ana hedef olarak belirlemifltir. 

• fiirketimizin 2008 y›l›na iliflkin faaliyetleri baflar› ile sonuçlanm›flt›r.

• 2008 y›l› hayat sigortas› prim üretimi toplam› 345 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. 

• fiirketimiz, hayat branfl› prim üretiminde sektörde %21,9 oran›nda bir pay alarak, aç›k ara sektör birincili¤ini
sürdürmüfltür.

• fiirketimiz, 2008 y›l›nda 58,9 milyon YTL tutar›nda mali gelir sa¤lam›flt›r. 

• fiirketimiz, 2008 y›l›nda hayat branfl› faaliyetlerinden 11,2 milyon YTL, bireysel emeklilik branfl› faaliyetlerinden 6,9 milyon
YTL teknik kâr elde etmifltir.

• 27 Ekim 2003 tarihinde bafllayan bireysel emeklilik branfl› faaliyetleri kapsam›nda Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)’nin
26.12.2008 tarihli verilerine göre 376.330 adet kat›l›mc› ad›na 405.699 adet bireysel emeklilik sözleflmesi düzenlenmifl ve
1.096 milyon YTL tutar›nda katk› pay› tahsil edilmifltir.

• fiirketimiz 2008 y›l›nda, kat›l›mc› say›s›, katk› pay›, fon büyüklü¤ü ve yat›r›ma yönlendirilen toplam tutar aç›s›ndan sektör
ortalamalar›n›n üzerinde geliflme kaydederek piyasa pay›n› art›rm›flt›r. 

• 26.12.2008 tarihi itibariyle 405.699 adet olan bireysel emeklilik sözleflme say›s›n›n, 2009 y›l› sonu itibariyle 485.000’e
ulaflmas› beklenmektedir.

• fiirketimizin ve tüm sat›fl kanallar›m›z›n müflteri odakl› örgütlenmesi ve hizmet vermesi esas›ndan hareketle 2006 y›l›nda
bafllat›lan Müflteri Odakl› Dönüflüme (MOD) liderlik edecek proje çal›flmalar›m›z, 2008 y›l›nda da devam etmifltir.
Örgütlenme yap›m›z›n etkinlefltirilmesi amac›yla, özellikle Genel Müdürlük birimlerindeki operasyonel faaliyetlerin
birlefltirilerek tek bir yap› alt›nda toplanmas› üzerinde çal›flmalar›m›za önümüzdeki y›l içinde devam edilecektir.

• Acenteler, Bankasürans ve Direkt Sat›fl Örgütümüzden oluflan sat›fl kanallar›m›z›n çeflitlili¤i ve yayg›nl›¤› fiirketimizin çok
önemli bir üstünlü¤ü olup, söz konusu yap›n›n korunmas›, da¤›t›m kanallar› aras›ndaki uyumun en üst düzeyde sa¤lanmas›
ve her bir sat›fl kanal›m›z›n etkinli¤inin art›r›larak güçlendirilmesi her zaman oldu¤u gibi öncelikli faaliyetlerimiz aras›nda yer
alacakt›r.

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu
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• Bu kapsamda 2008 y›l›nda, Hayat Sigortalar› ve Bireysel Emeklilik pazarlama çal›flmalar› için öngörülen Direkt Sat›fl
Örgütümüzün gelifltirilmesi çal›flmalar›na devam edilmifltir. 

• Bankasürans çal›flmalar› çerçevesinde ise, Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortas› ürünlerimizin flubeleri vas›tas›yla sat›lmas›
hususunda anlaflma imzalanan HSBC Bank A.fi., Türk Ekonomi Bankas› A.fi., Anadolubank A.fi. ve acentelik sözleflmesi
imzalad›¤›m›z Bank Pozitif A.fi. ile olan iflbirli¤imiz olumlu bir flekilde ve geliflerek devam etmifltir. 

• Ça¤r› Merkezi ve internet, bugün için ve gelecekte stratejik önem atfetti¤imiz çok önemli birer pazarlama, sat›fl ve
müflteri iliflkileri kanallar›m›zd›r. Pazarlama, sat›fl öncesi ve sat›fl sonras› hizmetlerde ve hizmet kalitesi alg›s›nda daha da öne
ç›kaca¤›na inand›¤›m›z bu kanallardaki büyüme ve gelifltirme ihtiyaçlar›m›z›n, en h›zl› ve etkin flekilde karfl›lanmas›na özel
önem verilecektir. 

• 2008 y›l›nda, Risk Yönetimi çal›flmalar› çerçevesinde, Aktüerya ve Risk Yönetimi Müdürlü¤ü taraf›ndan “Risk
De¤erlendirme Raporu”nun 3 ayl›k dönemler itibariyle düzenlenmesine ve “Piyasa Riski De¤erlendirme Çal›flmalar›”n›n
günlük olarak yap›lmas›na devam edilmifltir. 

• Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsam›nda 2006 y›l›nda bafllat›lan ve Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i ile birlikte
yürütülen “AHE-Ö¤renci Burslar›” 2008 y›l›nda da devam etmifltir. 

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporumuz ile 2008 y›l›na ait mali tablolar›m›z, izleyen sayfalarda bilgi ve onaylar›n›za
sunulmaktad›r.

Elde etti¤imiz sonuçlar nedeniyle; kurucumuz Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. ile di¤er ortaklar›m›za, fiirketimize güvenlerini
esirgemeyen sigortal›lar ile kat›l›mc›lar›m›za, baflta acentelerimiz olmak üzere bütün üretim organlar›m›za ve görev yapan
tüm çal›flanlar›m›za teflekkür ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Yönetim Kurulu

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu
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fiirketimiz, insan kaynaklar› politikas›n›, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik koflullar› ve afla¤›da yer alan maddeler
›fl›¤›nda tan›mlar ve yürütür:

a. ‹flin özelli¤ine uygun nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçeklefltirmek, sektörün yo¤un rekabetçi
özelli¤ine uygun; yenilikçi, yarat›c› ve ekip çal›flmas›na yatk›n kiflilere ifl imkan› sunmak,
b. Personeli baflar›ya özendirmek, bilgi ve becerilerini artt›rmak amac›yla e¤itim olanaklar› sa¤lamak, baflar›l› personeli
ödüllendirmek, 
c. E¤itim, atama ve yükselme kararlar›nda, objektif verilerin kullan›lmas›n› sa¤lamak, personelin yeteneklerine uygun
yetiflme ve geliflme olanaklar›n› sa¤lamak, 
d. Yap›lan görevin niteli¤ine uygun ve güvenli çal›flma olanaklar›n› sa¤lamak, personelin çal›flma iste¤ini artt›r›c› nitelikte ifl
ortam› ve sosyal iliflkiler kurulmas›n› sa¤lamak,
e. Personelin haklar›n› korumak ve gözetmek, çal›flanlar aras›nda ›rk, din, dil ve cinsiyet ayr›m› yap›lmamas›, insan haklar›na
sayg›l› bir çal›flma ortam› yarat›lmas› ve çal›flanlar›n flirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karfl› korunmas›
için önlemler almak,
f. Ça¤dafl, baflar›l›, mutlu, sürekli ö¤renen, geliflen, ifline ve kurumuna ba¤l› insan sermayesine sahip olmak,
g. Hayat Sigortac›l›¤› ve Bireysel Emeklilik alan›nda, nitelikli insan gücünün en fazla tercih etti¤i sektör flirketi olmak üzere,
etkin yetenek gelifltirme ve yedekleme sistemlerini kurmak ve çal›flan memnuniyetini flirket hedefleri do¤rultusunda en üst
düzeyde tutmak. 

‹fiE ALMA UYGULAMALARI
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. ifle alma uygulamalar›nda genel prensip ve kriterler flunlard›r:

a. T.C. vatandafl› olmak,
b. 18 yafl›n› doldurmufl, 30 yafl›n› doldurmam›fl olmak, (Mimar, mühendis, doktor gibi ihtisas sahibi elemanlar ile Aktüerya,
Fon Yönetimi, Mali Müflavirlik, Reklam ve Halkla ‹liflkiler gibi alanlarda uzmanl›k ve tecrübe sahibi elemanlar›n ifle
al›nmas›nda yafl koflulu aranmaz.)
c. Erkeklerde eylemli askerlik görevini tamamlam›fl veya tecil ettirmifl olmak,
d. Kamu haklar›ndan yoksun bulunmamak,
e. Affa u¤ram›fl olsa dahi Sigortac›l›k ve Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuat›nda yer alan hususlardan dolay› hüküm
giymemifl olmak,
f. Sa¤l›k durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye uygun olmak,
g. Hizmetli kadrolar› için en az Lise, memur kadrolar› için ise Mevzuatta belirlenmifl en az iki y›ll›k Meslek Yüksek
Okullar›ndan mezun olmak, 
h. Resmi ve / veya özel Kurum ve Kurulufllara zorunlu hizmet yükümlülü¤ü alt›nda bulunmamak,
i. ‹flin niteli¤ine göre yap›lacak s›nav ve / veya mülakatta baflar›l› olmak.

‹fi BAfiVURUSU
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. kuruldu¤u günden itibaren yöneticilerini kendi bünyesinden yetifltiren bir kurumdur. Bu vesile
ile fiirketimiz yaln›zca girifl pozisyonlar› için personel al›m› gerçeklefltirmeye yönelik bir insan kaynaklar› politikas›
benimsemifltir. fiirketimizdeki pozisyonlar için ifl baflvurular› kurumsal internet sayfam›zda veya gazete ilan› ile
duyurulmakta, posta, elden teslim, faks ya da kurumsal internet sayfam›z yolu ile ifl baflvuru havuzunda toplanarak
de¤erlendirilmektedir. fiirketimizde gerçeklefltirilecek baflvuru kabulü, yaz›l› ve/veya sözlü s›nav düzenlenmesi, s›nav
sonuçlar›n›n ilan› gibi istihdama yönelik ifl ak›fllar› ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü bünyesinde yürütülmektedir. 

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. 
‹nsan Kaynaklar› Politikas›
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YÜKSELMELER
fiirketimiz organizasyonunda yer alan unvanlara (Müdür, Müdür Yard›mc›s›, II. Müdür, Servis Yetkilisi, Servis Yetkilisi
Yard›mc›s›, Memur, Uzman, Uzman Yard›mc›s›, Müfettifl ve Müfettifl Yard›mc›s›) iliflkin yükselme koflullar› ilgili iç mevzuatta
yer alan maddelere göre gerçeklefltirilir. Genel olarak uygulanan prensipler afla¤›da belirtilmifltir. 

Çal›flan›n;
• Bulundu¤u unvanda, Genel Müdürlükçe belirlenen en az yükselme sürelerini doldurmufl olmas›,
• Yükselmek için gerekli olumlu sicili alm›fl bulunmas›,
• Yükselece¤i unvanda bofl kadro bulunmas›,
• fiirket taraf›ndan esaslar› belirlenen kurs, s›nav, tez, proje ve benzeri yeterlilik uygulamalar›n› baflar› ile bitirmifl olmas›. 

PERFORMANS YÖNET‹M‹
fiirketimizin kurumsal hedeflerine ulaflmas›nda çal›flanlar›m›z›n bireysel katk›s›n›n ölçülmesi için performans de¤erlendirme
sistemi uygulanmakta ve tüm çal›flanlar›m›z y›lda bir kez de¤erlendirilmektedir.

Performans de¤erlendirme sistemimiz ile çal›flanlar›m›z›n kariyer gelifliminde objektif kriterlere ulafl›lmas› ve e¤itim
ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi amaçlanmaktad›r.

‹fi GÜVENCES‹
Çal›flanlar›m›z, sendika (Banka ve Sigorta ‹flçileri Sendikas› - BAS‹SEN) ve fiirketimizce oluflturulan sendikal düzen
çerçevesinde belirli bir ifl güvencesi alt›nda görev yapmaktad›rlar. 

ÜCRET POL‹T‹KASI
Çal›flanlar›m›z›n ücretleri, iki y›lda bir imzalanan toplu ifl sözleflmesi ile günün koflullar›na göre belirlenen y›ll›k art›fl oranlar›
ile ayarlanmaktad›r. Ücretler her ay›n bafl›nda peflin olarak ödenmektedir. Ücretin yan› s›ra çal›flanlar›m›za y›lda dört maafl
ve dini bayramlarda yar›m maafl ikramiye verilmektedir. Ayr›ca, ücret ve ikramiyelerin yan› s›ra sa¤l›k sigortas›, sa¤l›k
yard›m›, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne, çal›flan ad›na katk› sa¤lanmas›, özel hayat sigortas›, servis arac› temini, ö¤le yeme¤i
gibi genifl kapsaml› sosyal yard›mlar bulunmaktad›r. 

E⁄‹T‹M

AHE Akademi
fiirketimiz, çal›flanlar›n›n e¤itim ve geliflimlerini kültürel boyutu da dahil ederek sistematik ve standart biçimde yürütmek
amac›yla AHE Akademi'yi yap›land›rm›flt›r. 

AHE Akademi ile insan sermayesine yat›r›m yap›larak, müflteri odakl› kültürün süreklili¤i amaçlanm›flt›r. 

Anadolu Hayat Emeklilik, çal›flanlar›n›n mesleki ve kiflisel geliflimlerini destekleyerek kariyer planlar›na uygun çeflitli
aktiviteler sunmakta ve çal›flanlar›na farkl› perspektifler kazand›rmay› amaçlamaktad›r. 

E¤itim Programlar›
Çal›flanlar›m›z›n mesleki ve kiflisel geliflimlerine yönelik e¤itimler, kurum içi veya kurum d›fl› e¤itimler olarak uygulanmakta
ve bu e¤itim programlar› için yurt içi ve uluslararas› kaynaklardan faydalan›lmaktad›r. 

Yöneticilerini kendi kaynaklar›ndan yetifltiren bir kurum olarak çal›flanlar›m›z›n mesleki e¤itimlerine ayr› bir önem
verilmektedir. 
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Çal›flanlar›m›z, ifle bafllad›klar›nda verilen oryantasyon e¤itim program› ile Temel Sigortac›l›k ve Bireysel Emeklilik Sistemi
konular›nda yetifltirilmekte, bu temel e¤itimlerin ard›ndan çal›flma hayatlar› boyunca her aflamada ihtiyaç duyacaklar›
yetkinliklere sahip olabilmeleri için çeflitli e¤itimlerle desteklenmektedir.

Y›ll›k e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas›nda çal›flanlar›n yapt›klar› ifllerdeki yetkinliklerini gelifltirmek ve ileride yapacaklar›
görevlere haz›rlayabilmek ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü’nün temel hedefidir.

MOT‹VASYON
Çal›flanlar›m›z›n ifl motivasyonlar›n›n art›r›lmas› amac›yla, fiirketimizde her y›l Çal›flan Memnuniyeti Anketi uygulanmakta,
uygulama sonuçlar› titizlikle de¤erlendirilmekte ve çal›flanlar›m›z için en üst seviyede motivasyon sa¤lanarak, verimlili¤inin
art›r›lmas› hedeflenmektedir. 

Her y›l düzenli olarak gerçeklefltirilen etkinli¤imiz, 2008 y›l›nda da Genel Müdürlük Birimleri ile Bölge ve fiube Müdürlükleri
çal›flanlar›n›n kat›l›m› ile düzenlenmifltir. Tüm çal›flanlar›m›z›n davet edildi¤i bu etkinlik ile fiirket içi iletiflimin gelifltirilmesi ve
ekip ruhunun yerlefltirilmesi amaçlanmaktad›r. 
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1 Ocak-31 Aral›k 2008 (YTL)
‹liflkili Taraflardan Hizmet Al›mlar›
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. (Poliçe Üretimi Komisyonu) 10.776.792
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. (Prim Tahsilat› ve Bankac›l›k Hizmet Komisyonu) 1.419.846
Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi (Ödenen Primler) 610.898
‹fl Portföy Yönetimi A.fi. (Portföy Yönetim Ücreti) 5.085.311
Milli Reasürans T.A.fi. (Prim Devri) 532.643

‹liflkili Taraflara Ödenen Kira Gideri
Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi 156.385
‹fl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. 2.228.103

‹liflkili Taraflara Hizmet Sat›fllar›
‹fl Portföy Yönetimi A.fi. (Bireysel Emeklilik Grup Emeklilik Plan›) 29.610
Milli Reasürans T.A.fi. (Al›nan Komisyon) 175.976
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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 geliflimi 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.

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 bulunmamaktad›r.

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

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

2. PAY SAH‹PLER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER B‹R‹M‹ 
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne Uyum çerçevesinde fiirketimizde Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi oluflturulmufltur.

Söz konusu birimde görevli çal›flanlar›m›z ve iletiflim bilgileri afla¤›da sunulmufltur.

Ad› Soyad› Telefon No Elektronik Adres
O¤uz Haluk Solak (212) 317 64 02 yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
N. Cem Özcan (212) 317 71 04 yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr 
Alper Eflsizo¤lu (212) 317 71 06 yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr

Birim baflkanl›¤› görevi O¤uz Haluk Solak taraf›ndan do¤rudan do¤ruya Kurumsal Yönetim Komitesi Baflkan›’na ba¤l› olarak
yürütülmektedir.

Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi, 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 Kurulu’na raporlamas› uygulamas›na en k›sa sürede bafllanacakt›r. 

Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi esas itibar›yla, 
• Pay Sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›n› sa¤lamak,
• 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›tlamak,
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• Genel kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye ve di¤er flirket içi düzenlemelere uygun olarak
yap›lmas›n› sa¤lamak,
• Genel kurul toplant›s›nda, Pay Sahiplerinin yararlanabilece¤i dokümanlar› haz›rlamak,
• Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas›n› ve sonuçlarla ilgili raporlar›n Pay Sahiplerine gönderilmesini sa¤lamak,
• Mevzuat ve fiirketin bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek
görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Dönem içinde birime yap›lm›fl yaz›l› baflvuru bulunmamakta olup, sözlü baflvurular›n tamam› yan›tlanm›flt›r.

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, Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi çal›flanlar› taraf›ndan de¤erlendirilerek bilgilendirme
politikas› esaslar› çerçevesinde yan›tlanmaktad›r. 

Pay Sahiplerinin, haklar›n›n kullan›m›n› etkileyecek geliflmelerle ilgili bilgiler, fiirketimizin www.anadoluhayat.com.tr internet
adresinde yer almaktad›r.

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›rlar. Hissedarlar›m›z 2008 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 bilgiler, kurumsal internet sitemiz, y›ll›k ya da
ara dönem faaliyet raporlar›m›z ve özel durum aç›klamalar›m›z yan›nda bireysel bilgi taleplerinin yan›tlanmas› suretiyle Pay
Sahiplerimizin kullan›m›na sunulmaktad›r.

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 bilgilendirme politikam›z
esaslar› çerçevesinde karfl›lanmaktad›r.

Bilgi alma haklar›n›n geniflletilmesi amac›na yönelik olarak, haklar›n›n kullan›m›n› etkileyebilecek her türlü bilgi güncel
olarak elektronik ortamda Kamuyu Ayd›nlatma Platformu (KAP) Projesi çerçevesinde Pay Sahiplerimizin bilgilerine
sunulmaktad›r.

4. GENEL KURUL B‹LG‹LER‹ 
fiirketimiz 2007 Y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 27 Mart 2008 tarihinde yap›lm›flt›r. Söz konusu toplant›, 175 milyon
YTL’lik ödenmifl sermayemizin %85’ini (149 milyon YTL’lik k›sm›n›) temsil eden Pay Sahiplerimizin kat›l›m› ile
gerçeklefltirilmifltir. 
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Genel Kurul Toplant›s›na medyadan kat›l›m olmam›flt›r.

Söz konusu toplant›n›n yeri, günü, saati, gündemi ve vekâletname örne¤ini içeren toplant› davetine iliflkin ilanlar, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi, Dünya Gazetesi ve Referans Gazetesi ile ‹MKB bülteninde olmak üzere, toplant› tarihinden üç hafta
önce yay›mlanm›flt›r. 

Bu sürenin üç hafta olmas›na özen gösterilmektedir.

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. 2009 y›l› bafllar›nda yenilenen internet sitemizle internet üzerinden
verdi¤imiz hizmetler daha etkin ve verimli olarak yürütülmeye bafllanm›flt›r.

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.

2008 y›l›nda yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda, Pay Sahiplerinden soru sorma hakk›n› kullanan olmam›flt›r.

Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda, Pay Sahipleri taraf›ndan;
• Baflkanl›k divan›n›n oluflturulmas›, 
• Faaliyet Raporunun önceden Pay Sahiplerimizin incelemelerine sunulmufl olmas› sebebiyle okunmamas›, 
• 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 Üyeleri’nin seçimi, 
• Dönem içinde istifa nedeniyle boflalan Yönetim Kurulu üyeli¤ine, Yönetim Kurulu’nca yap›lan seçimin onaylanmas›, 
• Denetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
• Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücretlerin tespiti
konular›nda verilen önergeler oybirli¤i, 
• fiirket denetçi raporunun tamam› ile ba¤›ms›z denetçi raporunun özet bölümünün okunmas› ise 
oy çoklu¤u ile kabul edilmifltir.

Ana sözleflmemize göre;
• ‹fltirak ve ortakl›klar kurulmas› veya bunlar›n elden ç›kar›lmas›, 
• fiirket ad›na gayrimenkul al›nmas›, sat›lmas› veya inflaat yap›lmas› 
gibi önemli nitelikteki kararlar Yönetim Kurulumuzun yetkisinde bulunmaktad›r.
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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 bu bugüne kadar bu yönde bir geri bildirim al›nmam›flt›r.

Genel kurul ilanlar›nda;
• Toplant› günü ve saati, 
• Toplant› yeri,
• Vekaletname örne¤i,
• Blokaj Mektubu talebi, 
• 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 finansal raporlar›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.

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 finansal raporlar›n 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.
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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 bilgisine sunulmaktad›r.

fiirketimiz Genel Kurulu’nda 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 olduklar› ve gündemde yer almas›n› istedikleri
konular, Yönetim Kurulu taraf›ndan gündem haz›rlan›rken olanaklar dahilinde dikkate al›nacakt›r.

Ola¤an Genel Kurul toplant›m›z, mevzuat ve ana sözleflmemiz gere¤ince, 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 flekilde yap›lmaktad›r. 

Genel Kurul’da 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 sorulara, 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. 

Genel Kurul toplant›s›nda, Pay Sahiplerimizce sorulan her sorunun do¤rudan genel kurul toplant›s›nda cevapland›r›lm›fl
olmas› ya da gündemle ilgili olmamas› veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsaml› olmas› halinde ise, en geç bir hafta
içerisinde yaz›l› olarak cevapland›r›lmas›na özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, finansal raporlar›n haz›rlanmas›nda sorumlulu¤u bulunan Yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile
gündemde özellik arz eden konularda aç›klamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kifliler toplant›da haz›r bulunmaktad›r.

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.
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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, 31 Aral›k 2008 itibariyle 250 milyon YTL olan ç›kar›lm›fl sermayesinde, 1 milyon YTL tutar›nda 100.000.000
adet (A) grubu ve 249 milyon YTL tutar›nda 24.900.000.000 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. 

Ana Sözleflmeye göre, sermaye art›r›mlar›nda yeni (A) grubu pay ihdas edilememektedir.

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 olup, bu hakk›n› iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra
kullan›lmas›n› öngörecek bir düzenlememiz bulunmamaktad›r.

Ana Sözleflmemizde, pay sahibi olmayan kiflilerin temsilci olarak vekâleten 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.

6. KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE KÂR DA⁄ITIM ZAMANI 
Ana Sözleflmemizde da¤›t›labilir kârdan, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca saptanan oran ve miktardan az olmamak kayd›yla
birinci temettü da¤›t›lmas› esas› benimsenmifltir.

Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan birinci temettü tutar› 2007 ve devam eden y›llar için, da¤›t›labilir kâr›n en az %20’si
olarak belirlenmifl ve da¤›t›m›n, genel kurullar›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit ve/veya hisse senedi olarak
gerçeklefltirilebilece¤i belirtilmifltir. 
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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.

Yönetim Kurulumuzca da¤›t›labilir kâr›n en az %30’unun bedelsiz hisse fleklinde veya nakden da¤›t›lmas›n›n Genel Kurula
teklif edilmesi esas›na dayanan bir kâr da¤›t›m politikas› benimsenmifltir. 

Kârdan pay alma konusunda imtiyazl› hisse bulunmamaktad›r.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kâr pay› verilmesi 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 gerçeklefltirilmektedir.

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.

7. PAYLARIN DEVR‹
Ana Sözleflmemizde pay devrini k›s›tlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r.

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

8. fi‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI

Bilgilendirme Politikas› Genel Çerçevesi:
fiirketimiz, Bilgilendirme Politikalar›n›; Türk Ticaret Kanunu, Sigortac›l›k Mevzuat›, Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuat›,
Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve hisse senetlerimizin ifllem görmekte oldu¤u ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› düzenlemeleri
çerçevesinde, gereken her türlü finansal veri ile di¤er aç›klama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüfl muhasebe
prensipleri ile kurumsal yönetim prensiplerini gözeterek yerine getirir.

Bilgilendirme politikas›n›n temel amac›, ticari s›r kapsam› d›fl›ndaki gerekli bilgi ve aç›klamalar›n pay sahipleri, yat›r›mc›lar,
çal›flanlar, müflteriler ve ilgili di¤er taraflara zaman›nda, do¤ru, eksiksiz, anlafl›labilir, kolay ve en düflük maliyetle ulafl›labilir
olarak, eflit koflullarda iletilmesinin sa¤lanmas›d›r.

Kurumsal yönetim prensiplerinin benimsenerek uygulanmas› konusunda aktif bir yaklafl›m içinde olan fiirketimiz, kamuyu
ayd›nlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararas› en iyi uygulamalar›n hayata geçirilmesine
azami gayreti göstermektedir. Bu çerçevede haz›rlanan Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Bilgilendirme Politikas›, Yönetim
Kurulu taraf›ndan onaylanm›fl ve uygulamaya konulmufltur.
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Yetki ve Sorumluluk:
Kurumun bilgilendirme politikalar›n›n oluflturulmas› ve gelifltirilmesinden fiirket Yönetim Kurulu sorumludur. fiirket Genel
Kurulunda, ortaklar›n bilgisine sunulan politikalar, Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi taraf›ndan uygulan›r.

Kurum Bilgilendirme Politikalar›, Yönetim Kurulu, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile pay sahipleri
birimi çal›flanlar›n›n sürekli ve yak›n iflbirli¤i çerçevesinde uygulan›r.

Kamuyu Ayd›nlatma Kapsam›nda Yap›lan Çal›flmalar ile Kullan›lan Yöntem ve Araçlar:
Türk Ticaret Kanunu, Sigortac›l›k Mevzuat›, Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuat›, Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve di¤er ilgili
mevzuat çerçevesinde kamuyu ayd›nlatmada kullan›lan araç ve yöntemlere afla¤›da yer verilmifltir;

• Üçer ayl›k dönemlerde T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› ve Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›mlanan
mevzuata uygun olarak haz›rlanan mali tablolar, mali tablolara iliflkin dipnot ve aç›klamalar ile ba¤›ms›z denetim raporu,
öngörülen yasal süreler içerisinde ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na (‹MKB) iletilerek fiirketimiz internet sitesinde
yay›nlanmaktad›r. 
• Kamu otoritesi ad›na T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›’na ve Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i’ne
gönderilen bildirimler üçer ayl›k dönemlerde ve elektronik ortamda yap›lmaktad›r.
• Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanan finansal raporlar ile ba¤›ms›z denetim raporu
fiirketimiz internet sitesinde yay›mlanmaktad›r.
• Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) mevzuat› kapsam›nda yap›lmas› gereken özel durum aç›klamalar›, süresi içerisinde ‹MKB’ye
iletilmektedir. Özel durum aç›klamalar›, prensip olarak finansal raporlamadan sorumlu yöneticiler taraf›ndan imzalanmakla
birlikte, istisnaen konu ile ilgili birimlerden sorumlu yöneticiler taraf›ndan da imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktad›r.
• Ana Sözleflme de¤iflikli¤i, Genel Kurul toplant›lar›, sermaye art›r›m› gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük
gazeteler vas›tas›yla gerekli ilan ve duyurular yap›lmaktad›r.
• Y›ll›k faaliyet raporu, her y›l Genel Kurul toplant›s›ndan önce, gerekli bilgi ve aç›klamalar› içerecek flekilde Türkçe olarak
haz›rlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve internet sitemizde (www.anadoluhayat.com.tr) yay›mlanmakta,
ilgili raporun CD versiyonu talep edildi¤inde fiirketimiz Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Biriminden temin edilebilmektedir.
• Bas›n ile düzenli olarak görüflme ve toplant›lar yap›lmas› öngörülmemekte, gerek görüldü¤ünde veya bas›n
temsilcilerinden gelen taleplerin yan›tlanmas›na gerek duyuldu¤unda yaz›l› ve görsel medya vas›tas›yla bas›n aç›klamalar›
yap›lmaktad›r. Yaz›l› ve görsel medyaya bas›n aç›klamalar› Yönetim Kurulu Baflkan›, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu
kiflilerin uygun görece¤i di¤er yetkililerce yap›labilir.
• Zaman zaman düzenlenen telekonferanslar ile pay sahipleri ve ilgili di¤er taraflara bilgi aktar›m› sa¤lanmaktad›r. ‹lgili
telekonferanslar Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi taraf›ndan koordine edilmektedir.
• Yurt içinde ve yurt d›fl›nda düzenlenen yat›r›mc› toplant›lar› ve yat›r›mc› ziyaretleri ile pay sahipleri ve ilgili di¤er taraflara
bilgi aktar›m› sa¤lanmaktad›r. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi taraf›ndan yürütülen söz konusu toplant› ve ziyaretlere
olanaklar ölçüsünde Genel Müdür, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi
yöneticileri ifltirak etmektedir. Gerekli görülen hallerde bahse konu temas ekipleri daha da geniflletilebilmektedir.
• Elektronik posta yolu ile pay sahipleri, derecelendirme kurumlar› ve fiirketimiz hakk›nda araflt›rma raporu düzenleyen
kurulufllara, baflta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler talep edildi¤inde Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi taraf›ndan
iletilmektedir.
• ‹nternet sitemizde ( www.anadoluhayat.com.tr ) yer alan “Yat›r›mc› ‹liflkileri” bölümünde kurumsal yönetim profilimize
iliflkin detayl› bilgi ve veriler yer almaktad›r. ‹nternet sitemiz “Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi” taraf›ndan takip edilerek
güncel tutulmaktad›r. Pay sahipleri ve ilgili di¤er taraflarca elektronik posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her
türlü soru mümkün olan en k›sa sürede Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi’nin koordinasyonunda cevapland›r›lmaktad›r.
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Yap›lan Di¤er Bildirimler:
Yukar›da belirtilenler d›fl›ndaki bildirimler ise fiirket imza sirkülerinde belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya
aç›klanmaktad›r. 

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Kurumsal ‹nternet Sitesi ( www.anadoluhayat.com.tr ): 
Bilgilendirme ve kamunun ayd›nlat›lmas›nda fiirketimizin internet sitesi aktif ve yo¤un olarak kullan›lmaktad›r. ‹nternet
sitesi, kurumsal yönetim ilkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördü¤ü bilgi ve verileri içermektedir. ‹nternet sitesinde
fiirket ortakl›k yap›s›na, ifltiraklere, kurumsal yap›ya, kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyan›na, genel kurul toplant›lar›na
iliflkin gündem maddelerine, genel kurul hazirun cetveline ve genel kurula kat›l›m yöntemleri hakk›ndaki bilgi ve formlara
yer verilir. Ayr›ca flirketin bilgilendirme politikas›, etik kurallar› ve kamuya ilan edilen özel durum aç›klamalar› internet
sitesinde yer al›r. ‹nternet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmas›na özen gösterilmektedir.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
2008 y›l› içinde, fiirketimiz taraf›ndan, SPK düzenlemeleri uyar›nca yirmibefl 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 özel durum aç›klamam›z
bulunmamaktad›r.

Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Biriminde çal›flan N. Cem Özcan, 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. 

10. 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.

Pay Tutar› (YTL) Pay Oran› (%)
TÜRKIYE ‹fi BANKASI A.fi. 155.000.000 62
ANADOLU ANON‹M TÜRK S‹GORTA fiT‹. 50.000.000 20
M‹LL‹ REASÜRANS T.A.fi. 2.500.000 1
FORT‹S BANK A.fi. 2.500.000 1
HALKA AÇIK 40.000.000 16
Toplam 250.000.000 100 
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11. ‹ÇERDEN 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. Süleyman Kalkan Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Mete U¤urlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
- Dr. A. Yavuz Ege Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Yalç›n Sezen Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Salih Kurtulufl Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. A. Erdal Aral Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Emre Duranl› Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Kemal Saç Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Hüray Böke Denetçi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Y. Gürkan Öztoprak Denetçi
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. E. Murat Yüksel Genel Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. O¤uz Haluk Solak Genel Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Orhan Bozkurt Genel Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. M. Selahattin Bayraktaro¤lu Teftifl Kurulu Baflkan› 
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. M. Ender Ifl›k Acenteler Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Harun Reflit Alpözgen Aktüerya Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Nilgün K›l›çuzar Ar-Ge Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Saadettin Y›ld›z Bilgi ‹fllem Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Özgül Çevikalp Bireysel Emeklilik Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Yaflar Kaval Bireysel Hayat Sigortalar› Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Özlem Ifl›k Bireysel Sat›fl Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. fieref Çevikalp Destek Hizmetleri ve Sat›n Alma Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Mine Kumcuo¤lu Fon Yönetimi Müdürü
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. Betül Ç›¤›r ‹letiflim Müflaviri
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Ufuk Seydi ‹flli ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Mustafa Parlayan ‹nflaat Emlak Müflavir Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Seval Akarçay Kurumsal Sat›fl Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. N. Cem Özcan Muhasebe Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. ‹. Hakk› Altay Müflteri ‹liflkileri ve Operasyon Müdür Yard›mc›s›
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Tuna U¤un Pazarlama Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. M. Tolga Oskay Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Müdür Yard›mc›s› Vekili
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Dr. Hayati B›y›k Sa¤l›k Müflaviri
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. U¤ur Erdo¤an Süre Sonu ‹fllemleri Müdürü
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Çal›flt›¤› Kurum Kifli Görevi
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Mustafa Tugay Ege Bölge Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Alpar Dinçer Güney Anadolu Bölge Müdür Vekili
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. M. Metin Sa¤söz ‹ç Anadolu Bölge Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Hamza Ekinci ‹stanbul 1. Bölge Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Ömer Nak›fl ‹stanbul 2. Bölge Müdür Vekili
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Ömer Madencio¤lu Marmara Bölge Müdürü
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Murat Çora K.K.T.C. fiube Müdürü

DRT Yeminli Mali Müflavirlik 
ve Ba¤›ms›z Denetim A.fi. Vergi Denetim ve Tam Tasdik

DRT Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Ba¤›ms›z Denetim

12. 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›, Devletimiz ve
fiirketimize yat›r›m yapmay› düflünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, fiirketimizle ilgili menfaat sahiplerini
ilgilendiren hususlarda yaz›l› olarak bilgilendirme yap›lmas›na ve kendileriyle olan iliflkilerin 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 imkânlar› ölçüsünde, flirketin itibar› da gözetilerek korunmaktad›r.

13. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI
Ana sözleflmemizde menfaat sahiplerinin flirketin yönetimine kat›l›m›n› öngören bir düzenleme yer almamaktad›r.

fiirket çal›flanlar›na yönelik olarak Öneri Sistemi Yönetmeli¤i 01 May›s 2006 tarihi itibariyle uygulamaya konmufltur. Yenilik
getirici ve iyilefltirici öneriler, bu yönetmelik kapsam›nda de¤erlendirilmekte ve fiirket bünyesinde hayata geçirilmektedir. 

Sat›fl örgütümüzle y›lda iki kere bilgilendirme ve önerilerin dinlenmesine iliflkin toplan›lmakta olup, baflar›l› arac›lar›m›za
ödülleri bu toplant›larda verilmektedir. 
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14. ‹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 fiirket yönetimi taraf›ndan belirlenmifl olup, çal›flanlara
duyurulmufltur.

‹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 gösterilmektedir.

Çal›flanlar›m›z›n bilgi ve becerilerini art›rmalar›na yönelik e¤itim planlar› yap›lmaktad›r.
fiirketimiz çal›flanlar› Banka ve Sigorta ‹flçileri Sendikas›’na üyedirler. 

fiirketimizce 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, kendileri ile ilgili olarak al›nan kararlar veya meydana gelen geliflmeler hususlar›nda bilgilendirilmektedirler. 

fiirketimiz çal›flanlar› 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.
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15. 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. 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.

16. 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 Sistemi’nin yayg›nlaflmas› için çaba göstermektedir. 

17. YÖNET‹M KURULUNUN YAPISI, OLUfiUMU VE BA⁄IMSIZ ÜYELER
Yönetim Kurulumuz, Genel Müdürümüz hariç icra görevi bulunmayan üyelerden oluflmaktad›r. 

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

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

2008 Faaliyet Raporu Anadolu Hayat Emeklilik64



fiirketimizin gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi bulunmad›¤› dikkate al›narak, Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamam› ba¤›ms›z
hareket edebilme ve fiirketimiz ile menfaat sahiplerinin ç›karlar›n› her fleyin üstünde tutarak kararlarda tarafs›z davranabilme
avantaj›na do¤al olarak sahiptirler.

E¤itim Çal›flt›¤› Mesleki

Ad›, Soyad› Unvan› Üniversite Fakülte/Bölüm Kurum Unvan› Tecrübesi

M. S›rr› Erkan Yönetim Kurulu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi/ Türkiye Genel 29

Baflkan› Uluslararas› ‹fl Bankas› A.fi. Müdür

‹liflkiler Bölümü Yard›mc›s›

Süleyman Kalkan Yönetim Kurulu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi/ Türkiye fiube Müdürü 26

Baflkan Vekili Uluslararas› ‹fl Bankas› A.fi.

‹liflkiler Bölümü

Mete U¤urlu Üye-Genel Müdür Orta Do¤u ‹dari ‹limler Fakültesi / Anadolu Hayat Genel Müdür 31

Teknik Üniversitesi ‹flletme Bölümü Emeklilik A.fi.

Dr. A. Yavuz Ege Üye Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi/ - - 38

Maliye ve ‹ktisat Bölümü

Yalç›n Sezen Üye Orta Do¤u ‹ktisadi ve ‹dari Türkiye Bölüm Müdürü 21

Teknik Üniversitesi Bilimler Fakültesi/ ‹fl Bankas› A.fi.

Kamu Yönetimi Bölümü

Emre Duranl› Üye Hacettepe ‹ktisadi ve ‹dari Türkiye Birim 13

Üniversitesi Bilimler Fakültesi ‹fl Bankas› A.fi. Müdürü 

‹flletme (‹ngilizce) Bölümü

Salih Kurtulufl Üye ‹stanbul Özel Türkiye Dan›flman 35

Gazetecilik - ‹fl Bankas› A.fi.

Yüksek Okulu

A. Erdal Aral Üye Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Türkiye fiube Müdürü 20

‹limler Fakültesi/ ‹fl Bankas› A.fi.

‹ktisat (‹ngilizce) Bölümü 

Kemal Saç Üye Orta Do¤u ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Türkiye Bölüm Müdürü 17

Teknik Üniversitesi Fakültesi / ‹flletme Bölümü ‹fl Bankas› A.fi.

Hüray Böke Denetçi Orta Do¤u ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Türkiye Birim Müdürü 23

Teknik Üniversitesi Fakültesi / ‹flletme Bölümü ‹fl Bankas› A.fi.

Y. Gürkan Öztoprak Denetçi Orta Do¤u Mühendislik Fakültesi / Türkiye Birim Müdürü 21

Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisli¤i Bölümü ‹fl Bankas› A.fi.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze iliflkin bilgiler afla¤›da sunulmufltur:

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.
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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
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. 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin sahip olduklar› fiirketimiz hisse senetleri önemsiz düzeydedir. 

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

18. 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 düzenlemeler uyar›nca, sigorta flirketleri genel müdürlerinin en az dört y›ll›k yüksek ö¤renim görmüfl, sigortac›l›k,
iktisat, iflletmecilik, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya 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 yukar›da belirtilen alanlardan birinde en az üç y›l deneyimi olan kiflilerden seçilmesi
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 imkân›na
sahip bulunmaktad›rlar.
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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.

19. fi‹RKET‹N V‹ZYON VE M‹SYONU ‹LE STRATEJ‹K HEDEFLER‹
fiirketimizin,
• Vizyonu, Türkiye’nin ve Türk insan›n›n gelece¤ini ilgilendiren tüm finansal planlama konular›nda ülkemizin 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.

Stratejik hedeflerimiz Yöneticilerimizce, rekabet koflullar›, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararas› finans
piyasalar›ndaki genel beklentiler ile fiirketimizin 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 itibar›yla, fiirket
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 itibar›yla fiirket faaliyetleri, onaylanan y›ll›k bütçe ve hedeflerin
gerçekleflme düzeyi, fiirketin sektör içindeki yeri, mali yap›s› ve performans durumu, raporlama ve faaliyetlerin uluslararas›
standartlara uyum derecesi de¤erlendirilmektedir. 

20. R‹SK YÖNET‹M‹ VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI
fiirketimizde, Yönetim Kuruluna ba¤l› olarak Teftifl Kurulu ile Risk Komitesi faaliyet göstermektedir.
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Risk yönetimi sistem ve süreçlerinin yap›land›r›lmas›na yönelik çal›flmalar, Aktüerya ve Risk Yönetimi Müdürlü¤ü bünyesinde
sürdürülmektedir. Aktüerya ve Risk Yönetimi Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenli olarak haz›rlanan “Risk De¤erlendirme Raporu”
ile fiirketimizin maruz kald›¤› riskler takip edilmekte, Yönetim Kurulumuzun piyasa riskine iliflkin belirlemifl oldu¤u limitlere
uygunluk ise günlük olarak takip edilmektedir. Yönetim Kurulunun piyasa riskine iliflkin bilgilendirilmesi Risk ‹zleme Raporu
ile sa¤lanmakta olup, limit afl›mlar› halinde uygulanacak mekanizmalar belirlenmifltir.

fiirketin mevcut Risk Katalo¤u 2008 y›l› içerisinde yenilenmifl olup, Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Konsolide Risk Politikalar›,
Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›flt›r. 

21 Haziran 2008 tarihinde 26913 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl olan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin
‹ç Sistemlerine ‹liflkin Yönetmelik” düzenlemelerine yönelik çal›flmalara bafllanm›flt›r. Buna göre fiirketimiz bünyesinde iç
kontrol ve risk yönetimi ifllevlerinin bir Müdürlük nezdinde örgütlenmesi, bu Müdürlü¤ün Genel Müdür’e do¤rudan ba¤l›
olarak faaliyet göstermesi yönündeki çal›flmalar tamamlanm›flt›r. 

21. 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 fiirketin 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 Kurulu’nun 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.

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.
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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 finansal raporlar 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› 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. 

22. 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 2008 y›l› içinde oniki adet toplant› gerçeklefltirmifltir.

Toplant› tarihinin tüm üyelerimizin kat›l›m›na imkân sa¤layacak flekilde tespit edilmesine, öngörülemeyen istisnai durumlar
d›fl›nda, Yönetim Kurulu toplant›lar› tüm üyelerimizin kat›l›m›yla gerçeklefltirilmesine özen gösterilmektedir.

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
Sekreterya oluflturulmufltur. 

Yönetim Kurulu kararlar›na iliflkin karfl› oy gerekçelerinin, karar zapt›na geçirilmesi ve yaz›l› olarak fiirket Denetçilerimize
iletilmesinde yarar görülmekle birlikte, 2007 ve 2008 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, istisnai haller d›fl›nda, 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. 
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23. fi‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASA⁄I
Yönetim Kurulu Üyelerimizin, fiirketimizle ifllem yapma ve rekabet etme yasa¤› kapsam›na girebilecek, dolay›s›yla Genel
Kuruldan izin al›nmas›n› gerektirecek herhangi bir ifllemi veya faaliyeti bulunmamaktad›r.

24. ET‹K KURALLAR VE UYGULAMA ‹LKELER‹
Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortac›l›¤› dallar›nda halka aç›k bir flirket olarak faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
(Kurum) verimlilik, kârl›l›k ve sürekli büyüme hedefine, mevcut yasal mevzuat ve bu konudaki düzenlemelerin yan›nda, dahil
oldu¤u grubun kurum kültürü ve ifl ahlak› ile afla¤›da yer alan “Etik Kurallar” çerçevesinde yarat›lan kurum bilinci ile
ulaflmaya çal›flmaktad›r. Her seviyedeki Kurum çal›flan›, etik kurallar› uygulamak ve yeni gelifltirilecek ifl ak›fllar› ve
organizasyonlarda bu kurallara uyulmas›n› sa¤lamakla yükümlüdür. Kurum faaliyetlerinin yürütülmesindeki genel çerçeve;
yasal düzenlemelere uygunluk, dürüstlük, tarafs›zl›k, güvenilirlik, saydaml›k, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmektir.

Yasal Düzenlemeler
Kurum çal›flanlar›n›n ifl ve ifllemlerinin tamam›nda, kurumun tabi oldu¤u ilgili hukuki mevzuata ve flirket içi düzenlemelere
tam uygunluk aran›r.

Sosyal ve Kurumsal Menfaatler
Kurum çal›flanlar›, ülkemizin, toplumun, sektörün, dahil oldu¤u grubun ve kurumun menfaatleri ile itibar›n› (finansal,
fiziksel ve fikri mülkiyet) her aflamada gözetmekle, sosyal ve kurumsal menfaatlerin zedelenmemesi için gereken önlemleri
alma/ ald›rtma konusunda azami dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.

Etik Kurallar›n Uygulanmas›
Kurum çal›flanlar›, istisnas›z olarak etik kurallar› uygulamak ve uygulatmak, ifl ak›fllar›n› bu do¤rultuda düzenlemekle
yükümlüdür. Kurum ve çal›flanlar, hiçbir karar ve düzenlemede bu kurallardan feragat edemez. 
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Kay›t ve Belge Düzeni
Kurumun finansal ve operasyonel kay›tlar› ile iç ve d›fl raporlamalar›nda mevzuat düzenlemeleri, gerçe¤e uygunluk, hesap
verilebilirlik, kesinlik ve mütekabiliyet prensiplerinin esas al›nmas› sa¤lan›r.

Hissedarlar, Kurum Çal›flanlar›, ‹fl Ortaklar›, Tedarikçiler
1. Kurum, hissedarlar›na, ortakl›k paylar›n›n büyüklü¤üne bak›lmaks›z›n, “fiirket Ana Sözleflmesi”nde belirlenen hak ve
menfaatlerinin tamam›n› en do¤ru, en h›zl› ve en fleffaf flekilde sunmakla yükümlüdür.
2. Kurum, sigortal›lara ve bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›na, tedarikçilerine, rakiplerine ve çal›flanlar›na karfl› adil, güvenilir,
basiretli ve sorumlu tav›r sergilemekle yükümlüdür.
3. Kurum, çal›flanlar›n›n bireysel hak özgürlüklerine sayg› duyar, çal›flanlar›n bireysel yetenek ve baflar›lar› Kurum baflar›s›n›n
anahtar›d›r. Bu vesile ile mesleki ve teknik e¤itimin sa¤lanmas› için tüm çal›flanlara her türlü e¤itim olana¤› sunulur. 
4. Kurum, çal›flanlar›n›n sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma ortam›nda, en üst düzeyde hizmet anlay›fl› ile görev ve
sorumluluklar›n› yerine getirmelerini teminen, her türlü tedbiri almaya ve uygulamaya koymakla yükümlüdür.
5. Kurum, içeriden bilgi edinilmesini önlemek amac›yla gerekli düzenlemeleri uygulamaya koymak, bunlara uymayanlara
karfl› gereken yapt›r›mlar›, etik kurallar çerçevesinde hayata geçirmekle yükümlüdür.
6. Kurum ve çal›flanlar; ortaklar›, tedarikçileri, çal›flanlar› ve müflterilerine iliflkin s›rlar›, kanuni zorunluluklar hariç iffla
edemez, sektörde rekabet eflitli¤ini bozacak flekilde kendi lehine kullanamaz.
7. Kurum çal›flanlar›, verimliliklerini en üst düzeye ç›karabilmelerinin gere¤i olarak, yürüttükleri ifllerde çal›flma ahengini
gözetmek, teknik ve mesleki becerilerini gelifltirmek ve karfl›l›kl› sayg›, nezaket ve titizlik çerçevesinde hareket etmek
bilincine sahiptirler.
8. Kurum çal›flanlar›ndan hiç birisi, sigortal›, bireysel emeklilik kat›l›mc›s›, tedarikçi veya sat›fl örgütünden hediye kabul
edemez. Hediye verme esaslar›n› Kurum menfaatleri çerçevesinde fleffafl›k ve sayg›nl›k prensiplerinden ödün vermeden,
usulsüzlü¤e olanak tan›maks›z›n belirlemek ve uygulatmakla kurum üst yönetimi mükelleftir.
9. Kurum çal›flanlar›, sigortal›, bireysel emeklilik kat›l›mc›s›, acente ve di¤er kifli/kurumlar›n flikayetlerini çözüme yönelik
olarak titizlikle inceler ve bilgilendirme politikas› esaslar› dâhilinde mümkün olan en k›sa sürede sonuçland›r›r. 
10. Kurum çal›flanlar›, sektördeki di¤er flirketler ve onlar›n çal›flanlar› hakk›nda olumsuz intiba yaratabilecek her türlü
uygulamadan kaç›n›rlar.
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‹letiflim Politikas›
1. Kurum içi ve d›fl› iletiflim politikas› etik kurallar çerçevesinde düzenlenir ve yürütülür. 
2. Kurum, sponsorluk faaliyetlerinde sosyal sorumluluklar›n›n bilinci ile hareket eder. Çevre bilinci ve toplumsal fayda,
kurumun iletiflim politikalar›n›n temel unsurlar›d›r.
3. Kurum duyuru, ilan ve reklâmlarda; sektörün di¤er fiirketleri ya da di¤er fiirketlerin ürün ve hizmetlerini kötüleyen
nitelikte ifade ve ibarelere yer vermez.

25. 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 hâkim pay sahibi bulunmad›¤› dikkate al›narak, komitelerde görev yapan Yönetim Kurulu
Üyelerimizin, tamam› ba¤›ms›z hareket edebilme ve dolay›s›yla da kararlar›nda tarafs›z davranabilme avantaj›na do¤al
olarak sahiptir.

26. 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 gayri nakdi kredi kullanmas› hiçbir
zaman söz konusu olmam›flt›r.
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Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine
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Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Genel Kurulu’na;

Unvan›: Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Merkezi: ‹stanbul
Kay›tl› Sermayesi: 300.000.000.-YTL
Ç›kar›lm›fl Sermayesi: 250.000.000.-YTL
Faaliyet Konusu: Sigortac›l›k ve Bireysel Emeklilik

Denetçi veya Denetçilerin ad› ve görev Hüray Böke 
süreleri, ortak veya flirketin personeli Gürkan Öztoprak
olup olmad›klar›: Görev süreleri 1 y›ld›r.

Denetçiler fiirket orta¤› veya personeli de¤ildir.

Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve Yap›lan Bütün toplant›lar
Denetleme Kurulu Toplant› Say›s›:

Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri fiirket defter ve belgeleri üzerinde muhtelif
üzerinde yap›lan incelemenin kapsam›, tarihlerde ve 2008 y›l› sonu hesap
hangi tarihlerde inceleme yap›ld›¤› ve kapanmas›ndan önce yap›lan incelemelerde,
var›lan sonuç: defterlerin yasalar ve genel kabul görmüfl

muhasebe ilkelerine uygun olarak tutuldu¤u tespit edilmifltir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü Her üç ayda bir yapt›¤›m›z tetkikler sonucunda
maddesinin 1’inci f›kras›n›n 3 numaral› tenkit edilecek bir husus görülmemifltir.
bendi gere¤ince ortakl›k veznesinde 
yap›lan say›mlar ve sonuçlar›:

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü Yapt›¤›m›z incelemeler sonucunda, rehin ve
maddesinin 1’inci f›kras›n›n 4 numaral› teminat ile her nevi k›ymetli evrak›n kay›tl›
bendi gere¤ince yap›lan inceleme tarihleri ve mevcut oldu¤u tespit edilmifltir.
ve sonuçlar›:

‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve ‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluk olmam›flt›r.
bunlar hakk›nda yap›lan ifllemler: 

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.’nin 1.1.2008-31.12.2008 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana
Sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›z.
Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço, fiirketin an›lan tarihteki
mali durumunu, 1.1.2008-31.12.2008 dönemine ait gelir tablosu, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e uygun ve
do¤ru olarak yans›tmakta; kâr›n da¤›t›m önerisi yasalara ve fiirket Ana Sözleflmesine uygun bulunmaktad›r.
Finansal tablolar›n onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibras›n› onaylar›n›za arz ederiz.

Denetçi Denetçi
Hüray Böke Gürkan Öztoprak

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Denetçi Raporu Özeti 
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21.06.2008 tarih ve 26913 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Sigorta ve Reasürans ‹le Emeklilik
fiirketlerinin ‹ç Sistemlerine ‹liflkin Yönetmelik”in 4. maddesinin birinci f›kras›nda; sigorta ve reasürans flirketlerinin maruz
kald›klar› risklerin izlenmesi ve kontrolünün sa¤lanmas› amac›yla, faaliyetlerinin kapsam› ve yap›s›yla uyumlu ve de¤iflen
koflullara uygun, yeterli ve etkin iç sistemler kurmak, iflletmek ve gelifltirmekle yükümlü oldu¤u; ayn› maddenin beflinci
f›kras›nda ise iç denetim biriminin do¤rudan yönetim kuruluna ba¤l› ve idari aç›dan ba¤›ms›z olarak örgütlenmesinin
sa¤lanaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Kurulumuz faaliyetlerini bu çerçevede kapsaml› olarak devam ettirmektedir.

Söz konusu Yönetmelik hükümleri uyar›nca yeniden haz›rlanan Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’n›n Görev Yönetmeli¤i, 01.12.2008
tarihinden itibaren yürürlü¤e girmek üzere 27.11.2008 tarihli ve 465/2 say›l› Yönetim Kurulu karar› ile kabul edilmifltir.
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, Genel Müdürlükte bulunan tüm birimlerin, bölge müdürlüklerinin, flubelerin ve irtibat bürolar›n›n
y›lda en az bir kez, tüm acentelerin en az üç y›lda bir kez, istisnai olarak toplam prim üretimi içerisindeki pay› yüksek olan
veya tahsilât oran› düflük olan acentelerin y›lda en az bir kez yerinde denetlenmesini, Baflkanl›k taraf›ndan haz›rlanan ve
Yönetim Kurulu taraf›ndan uygun bulunan denetim program› kapsam›nda gerçeklefltirmektedir. Söz konusu teftifl
faaliyetlerinin d›fl›nda, soruflturma ve inceleme çal›flmalar› da Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülmektedir.
2008 y›l›nda, 19 adet Genel Müdürlük Birimi, 7 adet Bölge ve fiube Müdürlü¤ü olmak üzere toplam 26 birimin teftifli
tamamlanm›fl; ayr›ca, 6 adet soruflturma raporu ve 2 adet inceleme raporu haz›rlanm›flt›r. Acente teftifllerine 2008 y›l›nda
devam edilmifl, bu kapsamda 160 adet acentenin teftifli tamamlanm›flt›r.

Yap›lan teftifl, soruflturma ve inceleme çal›flmalar› sonras›nda haz›rlanan raporlar Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan
Yönetim Kurulu’na sunulmaktad›r. Bu flekilde, Yönetim Kurulu taraf›ndan Teftifl Kurulu faaliyetlerinin yak›ndan izlenmesi
sa¤lanmaktad›r. 2008 y›l›nda Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› kadrosunda 15 müfettifl ve müfettifl yard›mc›s› görev yapm›flt›r.
Mesleki geliflimlerinin ve bilgi birikimlerinin art›r›lmas› amac›yla Teftifl Kurulu üyeleri, 2008 y›l›nda toplam 200 saatlik
mesleki e¤itim program›na kat›lm›fllard›r.

Gerçeklefltirilen teftifl faaliyetlerinin ve müteakip süreçte haz›rlanan teftifl raporlar›n›n “Uluslararas› ‹ç Denetim
Standartlar›”na ve güncel koflullara uygun, risk esasl› bir nitelik tafl›mas› yönünde gerekli düzenleme, de¤ifliklik ve
güncellemeler yap›lmaktad›r.

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Teftifl Kurulu, faaliyeti itibariyle üst yönetime ba¤›ms›z ve tarafs›z güvence sa¤lama
fonksiyonunun yan›nda, kuruluflundan itibaren flirket faaliyetine de¤er katmay›, faaliyetlerin daha az hata ve eksik ile
yap›lmas›n›, etkinlik ve verimlili¤in artmas›n› amaç edinmifltir. Bunun yan› s›ra Kurulumuz, insan kayna¤›na yap›lan yat›r›m
ile uzun vadede flirketimiz için ideal yönetici havuzunu oluflturma misyonu do¤rultusunda da faaliyetlerini sürdürmektedir.

M. S›rr› Erkan
Yönetim Kurulu Baflkan›

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› 2008 Y›l› Faaliyet Dönemi De¤erlendirmesi
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2008 YILI ORTAKLAR OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTISI
26 MART 2009 PERfiEMBE, fi‹RKET MERKEZ‹, SAAT 15:00

GÜNDEM:

1. Aç›l›fl, Baflkanl›k Divan›n›n oluflturulmas› ve Genel Kurul Tutanaklar›n›n imzalanmas› hususunda Baflkanl›k Divan›na yetki
verilmesi.

2. 2008 y›l›na ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu’na ait raporun okunmas›
ve müzakeresi.

3. 2008 y›l›na ait Finansal tablolar›n incelenerek onaylanmas›.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayr› ayr› ibra edilmesi.

5. 2008 y›l› kâr›n›n da¤›t›m› ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüflülerek karara ba¤lanmas› ve da¤›t›m tarihinin
saptanmas›.

6. Dönem içinde boflalan Yönetim Kurulu üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 315. ve Ana Sözleflme’nin 10. maddesi
gere¤i yap›lan seçimin onaylanmas›.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

8. Denetçilerin seçimi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilerine verilecek ayl›k ücretin saptanmas›.

10. Dilekler.

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Ola¤an Genel Kurul Gündemi
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1- Ödenmifl / Ç›kar›lm›fl Sermaye 250.000.000    
2- Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kay›tlara Göre) 39.338.458    

Esas sözleflme uyar›nca kar da¤›t›m›nda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliflkin bilgi 
SPK'ya Göre Yasal Kay›tlara (YK) Göre 

3- Dönem Kâr› (*) 67.310.238 68.274.187    
4- Ödenecek Vergiler (-) -14.405.000    -14.405.000    
5- Net Dönem Kâr› (=) 52.905.238 53.869.187    
6- Geçmifl Y›llar Zararlar› (-) -      -    
7- Birinci Tertip Yasal Yedekler (-) 2.693.459    2.693.459    
8- Konsolidasyona Dahil ‹fltirakler Da¤›t›m Karar› Al›nmam›fl Da¤›t›labilir Kâr Tutar› (-) -      
9- NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRI (=) 50.211.779 51.175.728    
10- Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar (+) 169.471    
11- Birinci temettüün hesaplanaca¤› ba¤›fllar eklenmifl net da¤›t›labilir dönem kar› 50.381.250
12- Ortaklara Birinci Temettü

- Nakit 10.076.250
- Bedelsiz -      
- Toplam 10.076.250

13- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü -      
14- Yönetim kurulu üyelerine, çal›flanlara vb.'e temettü 1.204.066
15- ‹ntifa Senedi Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü -      
16- Ortaklara ‹kinci Temettü 31.923.750
17- ‹kinci Tertip Yasal Yedekler 3.070.407
18- Statü Yedekleri 3.893.146
19- Özel Yedekler -      
20- OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 44.160
21- Da¤›t›lmas› Öngörülen Di¤er Kaynaklar -    

- Geçmifl Y›l Kâr›
- Ola¤anüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleflme Uyar›nca Da¤›t›labilir Di¤er Yedekler

(*) Dönem Kâr›ndan KVK’n›n 5. maddesi gere¤i, ‹fltirak Sat›fl Gelirlerinin %75’inden kaynaklanan, semayeye eklemek üzere pasif hesaplarda özel bir fonda
izlenmek üzere ayr›lan 39.495 YTL’lik tutar dikkate al›nm›flt›r.

DA⁄ITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA B‹LG‹ 

PAY BAfiINA TEMETTÜ B‹LG‹LER‹

GRUBU TOPLAM TEMETTÜ 1 YTL NOM‹NAL DE⁄ERL‹ H‹SSEYE ‹SABET EDEN TEMETTÜ 
TUTARI (YTL)

GRUBU TUTARI (YTL) ORAN (%)
BRÜT A 168.000,00    0,168000   16,8000

B 41.832.000,00    0,168000    16,8000
TOPLAM 42.000.000,00   

NET (*) A 142.800,00    0,142800   14,2800
B 35.557.200,00    0,142800   14,2800 

TOPLAM 35.700.000,00    

DA⁄ITILAN KÂR PAYININ BA⁄IfiLAR EKLENM‹fi NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DA⁄ITILAN KÂR PAYININ BA⁄IfiLAR 
ORTAKLARA DA⁄ITILAN NAK‹T KÂR PAYI TUTARI (YTL) EKLENM‹fi NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
42,000,000.00    %83,36

(*) TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN NAK‹T TEMETTÜ ÖDEMELER‹ ÜZER‹NDEN %15 ORANINDA GEL‹R VERG‹S‹ KES‹NT‹S‹ YAPILMAYACAKTIR.

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
2008 Kâr Da¤›t›m Tablosu (YTL)
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1- Ödenmifl / Ç›kar›lm›fl Sermaye 175.000.000    
2- Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kay›tlara Göre) 36.390.595    

Esas sözleflme uyar›nca kar da¤›t›m›nda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliflkin bilgi 
SPK'ya Göre Yasal Kay›tlara (YK) Göre 

3- Dönem Kâr› 57.091.267    55.993.255    
4- Ödenecek Vergiler (-) -11.610.055    -11.610.055    
5- Net Dönem Kâr› (=) 45.481.212    44.383.200    
6- Geçmifl Y›llar Zararlar› (-) -      -    
7- Birinci Tertip Yasal Yedekler (-) 2.219.160    2.219.160    
8- Konsolidasyona Dahil ‹fltirakler (*) Da¤›t›m Karar› Al›nmam›fl Da¤›t›labilir Kâr Tutar› (-) -      
9- NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRI (=) 43.262.052    42.164.040    
10- Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar (+) 210.225    
11- Birinci temettüün hesaplanaca¤› ba¤›fllar eklenmifl net da¤›t›labilir dönem kar› 43.472.277    
12- Ortaklara Birinci Temettü

- Nakit 8.694.455    
- Bedelsiz -      
- Toplam 8.694.455    

13- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü -      
14- Yönetim kurulu üyelerine, çal›flanlara vb.'e temettü 1.037.028    
15- ‹ntifa Senedi Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü -      
16- Ortaklara ‹kinci Temettü 26.305.545    
17- ‹kinci Tertip Yasal Yedekler 728.703    
18- Statü Yedekleri 3.353.057    
19- Özel Yedekler -      
20- OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK 3.143.264    
21- Da¤›t›lmas› Öngörülen Di¤er Kaynaklar -    

- Geçmifl Y›l Kâr›
- Ola¤anüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleflme Uyar›nca 

Da¤›t›labilir Di¤er Yedekler
(*) ‹fltirak kavram›, ana ortal›¤›n ifltirak, ba¤l› ortakl›k ve müflterek yönetimine tabi ortaklar›n› da içerecek flekilde kullan›lm›flt›r.

DA⁄ITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA B‹LG‹

PAY BAfiINA TEMETTÜ B‹LG‹LER‹

GRUBU TOPLAM TEMETTÜ 1 YTL NOM‹NAL DE⁄ERL‹ H‹SSEYE ‹SABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI (YTL)

GRUBU TUTARI (YTL) ORAN (%)
BRÜT A 85.714,29    0,085714    8,5714

B 14.914.285,71    0,085714 8,5714
8,5714    TOPLAM 15.000.000.00    

NET (*) A 72.857,14    0,072857    7,2857
B 12.677.142,86    0,072857    7,2857

TOPLAM 12.750.000,00    

DA⁄ITILAN KÂR PAYININ BA⁄IfiLAR EKLENM‹fi NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DA⁄ITILAN NAK‹T KÂR PAYI TUTARI (YTL) ORTAKLARA DA⁄ITILAN KÂR PAYININ BA⁄IfiLAR 
EKLENM‹fi NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRINA ORANI (%) (**)
15,000,000.00    34,5

DA⁄ITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA B‹LG‹

GRUBU TOPLAM TEMETTÜ 1 YTL NOM‹NAL DE⁄ERL‹ H‹SSEYE ‹SABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI (YTL)

GRUBU TUTARI (YTL) ORAN (%)
BRÜT A 114.285,71    0,114285 11,4285

B 19.885.714,29    0,114285 11,.4285
TOPLAM 20.000.000,00    

NET (***) A 114.285,71    0,114285 11,4285
B 19.885.714,29    0,114285 11,4285

TOPLAM 20.000.000,00

DA⁄ITILAN KÂR PAYININ BA⁄IfiLAR EKLENM‹fi NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DA⁄ITILAN NAK‹T KÂR PAYI TUTARI (YTL) ORTAKLARA DA⁄ITILAN KÂR PAYININ BA⁄IfiLAR 
EKLENM‹fi NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRINA ORANI (%) (**)
20.000.000,00    %46,01

(*) TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN NAK‹T TEMETTÜ ÖDEMELER‹ ÜZER‹NDEN %15 ORANINDA GEL‹R VERG‹S‹ KES‹NT‹S‹ YAPILMAYACAKTIR.
(**) ORTAKLARA DA⁄ITILAN TOPLAM KÂR PAYININ BA⁄IfiLAR EKLENM‹fi NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRINA ORANI %80,51 (%34,50+%46,01)'D‹R
(***) H‹SSE SENED‹ KARfiILI⁄I DA⁄ITILAN TEMETTÜ TUTARLARINDA GEL‹R VERG‹S‹ KES‹NT‹S‹ BULUNMAMAKTADIR.

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
2007 Kâr Da¤›t›m Tablosu (YTL)
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Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. Yönetim Kurulu’na,

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.’nin (“fiirket”) 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla haz›rlanan ve ekte yer alan bilançosunu, ayn›
tarihte sona eren y›la ait gelir tablosunu, özsermaye de¤iflim tablosunu ve nakit ak›fl tablosunu, önemli muhasebe
politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak fiirket Yönetiminin Sorumlulu¤u
fiirket yönetimi finansal tablolar›n sigortac›l›k mevzuat› gere¤i yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlar›na göre
haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n›
sa¤lamak amac›yla gerekli iç sistemlerin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i
muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini ve uygulanmas›n› içermektedir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z
denetimimiz, sigortac›l›k mevzuat› gere¤i yürürlükte bulunan ba¤›ms›z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak
gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve
dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.

Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla,
ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata
ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip
içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk
de¤erlendirmesinde, fiirket’in iç sistemleri göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç sistemlerin etkinli¤i hakk›nda
görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, fiirket yönetimi taraf›ndan
haz›rlanan finansal tablolar ile iç sistemler aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca fiirket yönetimi
taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün
olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir. 

Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun
bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Ba¤›ms›z Denetim Raporu
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Görüfl
Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.’nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla finansal
durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›fllar›n›, sigortac›l›k mevzuat› gere¤i yürürlükte
bulunan muhasebe ilke ve standartlar› (bkz. 2 no’lu dipnot) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

‹stanbul, 6 Mart 2009

DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M VE SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Ömer Tanr›över  
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi, SMMM

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Ba¤›ms›z Denetim Raporu
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31 ARALIK 2008 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE HAZIRLANAN  
YIL SONU KONSOL‹DE OLMAYAN F‹NANSAL RAPORU

T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan düzenlenen mevzuata göre haz›rlanan y›l sonu konsolide olmayan finansal
tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar›n “Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Finansal
Raporlamalar› Hakk›nda Yönetmelik” hükümlerine ve fiirketimiz muhasebe kay›tlar›na uygun oldu¤unu beyan ederiz.

‹stanbul, 6 Mart 2009

Mete U¤urlu O¤uz Haluk Solak N. Cem Özcan Hüray Böke Gürkan Öztoprak
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Muhasebe  Yasal Denetçi Yasal Denetçi
Genel Müdür Yard›mc›s› Müdürü

Harun R. Alpözgen
Aktüer

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
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‹Ç‹NDEK‹LER SAYFA
B‹LANÇO  
GEL‹R TABLOSU 
ÖZ SERMAYE DE⁄‹fi‹M TABLOSU 
NAK‹T AKIfi TABLOSU 
KAR DA⁄ITIM TABLOSU 

F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR 
D‹PNOT 1 GENEL B‹LG‹LER 
D‹PNOT 2 ÖNEML‹ MUHASEBE POL‹T‹KALARININ ÖZET‹ 
D‹PNOT 3 ÖNEML‹ MUHASEBE TAHM‹NLER‹ VE HÜKÜMLER‹ 
D‹PNOT 4 S‹GORTA VE F‹NANSAL R‹SK‹N YÖNET‹M‹ 
D‹PNOT 5 BÖLÜM B‹LG‹LER‹ 
D‹PNOT 6 MADD‹ VARLIKLAR 
D‹PNOT 7 YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER 
D‹PNOT 8 MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
D‹PNOT 9 ‹fiT‹RAKLERDEK‹ YATIRIMLAR 
D‹PNOT 10 REASÜRANS VARLIKLARI 
D‹PNOT 11 F‹NANSAL VARLIKLAR 
D‹PNOT 12 BORÇLAR VE ALACAKLAR 
D‹PNOT 13 TÜREV F‹NANSAL ARAÇLAR 
D‹PNOT 14 NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹ 
D‹PNOT 15 SERMAYE 
D‹PNOT 16 D‹⁄ER KARfiILIKLAR VE ‹STE⁄E BA⁄LI KATILIMIN SERMAYE B‹LEfiEN‹ 
D‹PNOT 17 S‹GORTA YÜKÜMLÜLÜKLER‹ VE REASÜRANS VARLIKLARI 
D‹PNOT 18 YATIRIM ANLAfiMASI YÜKÜMLÜLÜKLER‹ 
D‹PNOT 19 T‹CAR‹ VE D‹⁄ER BORÇLAR, ERTELENM‹fi GEL‹RLER 
D‹PNOT 20 BORÇLAR 
D‹PNOT 21 ERTELENM‹fi GEL‹R VERG‹S‹ 
D‹PNOT 22 EMEKL‹L‹K SOSYAL YARDIM YÜKÜMLÜLÜKLER‹ 
D‹PNOT 23 D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER VE MASRAF KARfiILIKLARI 
D‹PNOT 24 NET S‹GORTA PR‹M GEL‹R‹ 
D‹PNOT 25 A‹DAT ÜCRET GEL‹RLER‹ 
D‹PNOT 26 YATIRIM GEL‹RLER‹ 
D‹PNOT 27 F‹NANSAL VARLIKLARIN NET TAHAKKUK GEL‹RLER‹ 
D‹PNOT 28 GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN AKT‹FLER 
D‹PNOT 29 S‹GORTA HAK VE TALEPLER‹ 
D‹PNOT 30 YATIRIM ANLAfiMASI HAKLARI 
D‹PNOT 31 ZARUR‹ D‹⁄ER G‹DERLER 
D‹PNOT 32 FAAL‹YET G‹DERLER‹N‹N DÖKÜMÜ 
D‹PNOT 33 ÇALIfiANLARA SA⁄LANAN FAYDA G‹DERLER‹ 
D‹PNOT 34 F‹NANSAL MAL‹YETLER 
D‹PNOT 35 GEL‹R VERG‹LER‹ 
D‹PNOT 36 NET KUR DE⁄‹fi‹M GEL‹RLER‹ 
D‹PNOT 37 H‹SSE BAfiINA KAZANÇ 
D‹PNOT 38 H‹SSE BAfiI KAR PAYI 
D‹PNOT 39 FAAL‹YETLERDEN YARATILAN NAK‹T 
D‹PNOT 40 H‹SSE SENED‹NE DÖNÜfiTÜRÜLEB‹L‹R TAHV‹L 
D‹PNOT 41 PARAYA ÇEVR‹LEB‹L‹R ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ 
D‹PNOT 42 R‹SKLER 
D‹PNOT 43 TAAHHÜTLER 
D‹PNOT 44 ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹ 
D‹PNOT 45 ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLA ‹fiLEM 
D‹PNOT 46 B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR 
D‹PNOT 47 D‹⁄ER 
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(Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl)
VARLIKLAR YTL
I- CAR‹ VARLIKLAR Dipnot Cari Dönem (31/12/2008) 
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varl›klar 75,248,958 
1- Kasa Mad.14 14,634 
2- Al›nan Çekler -   
3- Bankalar Mad.14 41,720,390 
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43,473)
5- Di¤er Nakit Ve Nakit Benzeri Varl›klar Mad.14 33,557,407 
B- Finansal Varl›klar ile Riski Sigortal›lara Ait Finansal Yat›r›mlar 1,948,984,070 
1- Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar Mad.11 285,999,806 
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl›klar -   
3- Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar Mad.11 79,569,547 
4- Krediler -   
5- Krediler Karfl›l›¤› (-) -   
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yat›r›mlar Mad.11 1,590,423,806 
7- fiirket Hissesi -   
8- Finansal Varl›klar De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) Mad.11 (7,009,089)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1,330,947,030 
1- Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Mad.2.1.2.c 8,588,108 
2- Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-) Mad.12 (230,679)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar -   
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-) -   
5- Sigorta Ve Reasürans fiirketleri Nezdindeki Depolar -   
6- Sigortal›lara Krediler (‹krazlar) -   
7- Sigortal›lara Krediler (‹krazlar) Karfl›l›¤› (-) -   
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Mad.12 1,322,589,601 
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Mad.12 104,297 
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) Mad.12 (104,297)
D- ‹liflkili Taraflardan Alacaklar Mad.12 104,680 
1- Ortaklardan Alacaklar -   
2- ‹fltiraklerden Alacaklar -   
3- Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar -   
4- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslerden Alacaklar -   
5- Personelden Alacaklar Mad.12 104,680 
6- Di¤er ‹liflkili Taraflardan Alacaklar -   
7- ‹liflkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) -   
8- ‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar -   
9- ‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) -   
E- Di¤er Alacaklar 3,596,867 
1- Finansal Kiralama Alacaklar› -   
2- Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) -   
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 28,658 
4- Di¤er Çeflitli Alacaklar Mad.47.1 3,568,209 
5- Di¤er Çeflitli Alacaklar Reeskontu(-) -   
6- fiüpheli Di¤er Alacaklar -   
7- fiüpheli Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤› (-) -   
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar› Mad.4.2. 2,796,578 
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 2,673,256 
2- Tahakkuk Etmifl Faiz Ve Kira Gelirleri 101,700 
3- Gelir Tahakkuklar› 21,622 
G- Di¤er Cari Varl›klar Mad.4.2. 8,123,784 
1- Gelecek Aylar ‹htiyac› Stoklar 177,635 
2- Peflin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 7,944,521 
3- Ertelenmifl Vergi Varl›klar› -   
4- ‹fl Avanslar› -   
5- Personele Verilen Avanslar 1,628 
6- Say›m Ve Tesellüm Noksanlar› -   
7- Di¤er Çeflitli Cari Varl›klar -   
8- Di¤er Cari Varl›klar Karfl›l›¤› (-) -   
I- Cari Varl›klar Toplam› 3,369,801,967
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(Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl)
VARLIKLAR YTL
II- CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR Dipnot Cari Dönem (31/12/2008) 
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar -   
1- Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar -   
2- Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-) -   
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar -   
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤› (-) -   
5- Sigorta ve Reasürans fiirketleri Nezdindeki Depolar -   
6- Sigortal›lara Krediler (‹krazlar) -   
7- Sigortal›lara Krediler (‹krazlar) Karfl›l›¤› (-) -   
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar -   
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar -   
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) -   
B- ‹liflkili Taraflardan Alacaklar -   
1- Ortaklardan Alacaklar -   
2- ‹fltiraklerden Alacaklar -   
3- Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar -   
4- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslerden Alacaklar -   
5- Personelden Alacaklar -   
6- Di¤er ‹liflkili Taraflardan Alacaklar -   
7- ‹liflkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) -   
8- ‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar -   
9- ‹liflkili Taraflardan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) -   
C- Di¤er Alacaklar -   
1- Finansal Kiralama Alacaklar› -   
2- Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) -   
3- Verilen Depozito ve Teminatlar -   
4- Di¤er Çeflitli Alacaklar -   
5- Di¤er Çeflitli Alacaklar Reeskontu(-) -   
6- fiüpheli Di¤er Alacaklar -   
7- fiüpheli Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤› (-) -   
D- Finansal Varl›klar 3,962,193 
1- Ba¤l› Menkul K›ymetler -   
2- ‹fltirakler Mad.9,45d 3,962,193 
3- ‹fltirakler Sermaye Taahhütleri (-) -   
4- Ba¤l› Ortakl›klar -   
5- Ba¤l› Ortakl›klar Sermaye Taahhütleri (-) -   
6- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüsler -   
7- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) -   
8- Finansal Varl›klar Ve Riski Sigortal›lara Ait Finansal Yat›r›mlar -   
9- Di¤er Finansal Varl›klar
10- Finansal Varl›klar De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) -   
E- Maddi Varl›klar 22,775,272 
1- Yat›r›m Amaçl› Gayr›menkuller Mad.7 25,873,087 
2- Yat›r›m Amaçl› Gayr›menkuller De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) -   
3- Kullan›m Amaçl› Gayr›menkuller 1,749,101 
4- Makine Ve Teçhizatlar Mad.6 3,091,022 
5- Demirbafl Ve Tesisatlar Mad.6 1,659,446 
6- Motorlu Tafl›tlar Mad.6 579,920 
7- Di¤er Maddi Varl›klar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Mad.6 1,459,103 
8- Kiralama Yoluyla Edinilmifl Maddi Varl›klar Mad.6 1,339,567 
9- Birikmifl Amortismanlar (-) Mad.6 (12,975,974)
10- Maddi Varl›klara ‹liflkin Avanslar (Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar Dahil) -   
F- Maddi Olmayan Varl›klar 1,624,290 
1- Haklar Mad.8 3,912,241 
2- fierefiye -   
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler -   
4- Araflt›rma Ve Gelifltirme Giderleri -   
5- Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar -   
6- Birikmifl ‹tfalar (Amortismanlar) (-) (2,287,951)
7- Maddi Olmayan Varl›klara ‹liflkin Avanslar -   
G-Gelecek Y›llara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar› Mad.4.2. 13,778 
1- Gelecek Y›llara Ait Giderler 13,778 
2- Gelir Tahakkuklar› -   
3- Gelecek Y›llara Ait Di¤er Giderler Ve Gelir Tahakkuklar› -   
H-Di¤er Cari Olmayan Varl›klar 1,736,549 
1- Efektif Yabanc› Para Hesaplar› -   
2- Döviz Hesaplar› -   
3- Gelecek Y›llar ‹htiyac› Stoklar - 
4- Peflin Ödenen Vergiler Ve Fonlar -   
5- Ertelenmifl Vergi Varl›klar› Mad 21 1,736,549 
6- Di¤er Çeflitli Cari Olmayan Varl›klar -   
7- Di¤er Cari Olmayan Varl›klar Amortisman› (-)
8- Di¤er Cari Olmayan Varl›klar Karfl›l›¤› (-) - 
II- Cari Olmayan Varl›klar Toplam› 30,112,082 
Varl›klar Toplam› (I+II) 3,399,914,049
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(Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl)
YÜKÜMLÜLÜKLER YTL
III- KISA VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Cari Dönem (31/12/2008) 
A- Finansal Borçlar Mad.43 -   
1- Kredi Kurulufllar›na Borçlar -   
2- Finansal Kiralama ‹fllemelerinden Borçlar 921 
3- Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (921)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri -   
5- Ç›kar›lm›fl Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri -   
6- Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar -   
7- Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar ‹hraç Fark› (-) -   
8- Di¤er Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Mad.19 1,352,144,991 
1- Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Borçlar 237,221 
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar -   
3- Sigorta Ve Reasürans fiirketlerinden Al›nan Depolar 459,160 
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 1,351,448,610 
5- Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar -   
6- Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - 
C-‹liflkili Taraflara Borçlar Mad.19 1,664 
1- Ortaklara Borçlar 1,664 
2- ‹fltiraklere Borçlar -   
3- Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar -   
4- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslere Borçlar -   
5- Personele Borçlar -   
6- Di¤er ‹liflkili Taraflara Borçlar -   
D- Di¤er Borçlar Mad.19 8,078,844 
1- Al›nan Depozito ve Teminatlar 160,323 
2- Di¤er Çeflitli Borçlar Mad.47.1 7,918,521 
3- Di¤er Çeflitli Borçlar Reeskontu (-) -   
E-Sigortac›l›k Teknik Karfl›l›klar› Mad.4.1.2.4. 1,669,840,334 
1- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› - Net 6,559,973 
2- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤› - Net -   
3- Hayat Matematik Karfl›l›¤› - Net 1,608,158,447 
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karfl›l›¤› - Net 55,102,808 
5- ‹kramiye Ve ‹ndirimler Karfl›l›¤› - Net
6- Yat›r›m Riski Hayat Sigortas› Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler ‹çin Ayr›lan Karfl›l›k - Net -   
7- Di¤er Teknik Karfl›l›klar - Net 19,106 
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Di¤er Yükümlülükler ‹le Karfl›l›klar› Mad.4.2. 15,250,845 
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 3,722,826 
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 489,023 
3- Vadesi Geçmifl, Ertelenmifl Veya Taksitlendirilmifl Vergi Ve Di¤er Yükümlülükler -   
4- Ödenecek Di¤er Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 51 
5- Dönem Kar› Vergi Ve Di¤er Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar› Mad.35 14,405,000 
6- Dönem Kâr›n›n Peflin Ödenen Vergi Ve Di¤er Yükümlülükleri (-) Mad.35 (3,366,055)
7- Di¤er Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karfl›l›klar› -   
G- Di¤er Risklere ‹liflkin Karfl›l›klar - 
1- K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› - 
2- Sosyal Yard›m Sand›¤› Varl›k Aç›klar› Karfl›l›¤› - 
3- Maliyet Giderleri Karfl›l›¤› - 
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkuklar› Mad.4.2. 1,799,986 
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 886,736 
2- Gider Tahakkuklar› Mad.23 913,250 
3- Gelecek Aylara Ait Di¤er Gelirler Ve Gider Tahakkuklar› -   
I- Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler 42 
1- Ertelenmifl Vergi Yükümlü¤ü -   
2- Say›m Ve Tesellüm Fazlal›klar› 42 
3- Di¤er Çeflitli K›sa Vadeli Yükümlülükler -   
III - K›sa Vadeli Yükümlülükler Toplam› 3,047,116,706
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(Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl)
YÜKÜMLÜLÜKLER YTL
IV- UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Cari Dönem (31/12/2008) 
A- Finansal Borçlar -   
1- Kredi Kurulufllar›na Borçlar -   
2- Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar -   
3- Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -   
4- Ç›kar›lm›fl Tahviller -   
5- Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar -   
6- Ç›kar›lm›fl Di¤er Finansal Varl›klar ‹hraç Fark› (-) -   
7- Di¤er Finansal Borçlar (Yükümlülükler) -   
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar -   
1- Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Borçlar -   
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar -   
3- Sigorta Ve Reasürans fiirketlerinden Al›nan Depolar -   
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar -   
5- Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar -   
6- Di¤er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- ‹liflkili Taraflara Borçlar -   
1- Ortaklara Borçlar -   
2- ‹fltiraklere Borçlar -   
3- Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar -   
4- Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslere Borçlar -   
5- Personele Borçlar -   
6- Di¤er ‹liflkili Taraflara Borçlar -   
D- Di¤er Borçlar -   
1- Al›nan Depozito Ve Teminatlar -   
2- Di¤er Çeflitli Borçlar -   
3- Di¤er Çeflitli Borçlar Reeskontu -   
E- Sigortac›l›k Teknik Karfl›l›klar› -   
1- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› – Net -   
2- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤› - Net -   
3- Hayat Matematik Karfl›l›¤› - Net -   
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karfl›l›¤› - Net -   
5- ‹kramiye Ve ‹ndirimler Karfl›l›¤› - Net -   
6-Yat›r›m Riski Hayat Sigortas› Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler ‹çin Ayr›lan Karfl›l›k - Net -   
7- Di¤er Teknik Karfl›l›klar - Net -   
F-Di¤er Yükümlülükler Ve Karfl›l›klar› -   
1- Ödenecek Di¤er Yükümlülükler -   
2- Vadesi Geçmifl, Ertelenmifl Veya Taksitlendirilmifl Vergi Ve Di¤er Yükümlülükler -   
3-Di¤er Borç Ve Gider Karfl›l›klar› -   
G- Di¤er Risklere ‹liflkin Karfl›l›klar 2,857,469 
1- K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› Mad.22 2,857,469 
2- Sosyal Yard›m Sand›¤› Varl›k Aç›klar› Karfl›l›¤› -   
H-Gelecek Y›llara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkuklar› -   
1- Gelecek Y›llara Ait Gelirler -   
2- Gider Tahakkuklar› -   
3- Gelecek Y›llara Ait Di¤er Gelirler Ve Gider Tahakkuklar› -   
I- Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler -   
1- Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü -   
2- Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler -   
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam› 2,857,469
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(Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl)
ÖZSERMAYE YTL
V- ÖZSERMAYE Dipnot Cari Dönem (31/12/2008) 
A- Ödenmifl Sermaye 250,000,000 
1- (Nominal) Sermaye Mad.1.1 250,000,000 
2- Ödenmemifl Sermaye (-) -   
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar› -   
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklar› (-) -   
B- Sermaye Yedekleri -   
1- Hisse Senedi ‹hraç Primleri -   
2- Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› -   
3- Sermayeye Eklenecek Sat›fl Kârlar› -   
4- Yabanc› Para Çevirim Farklar› -   
5- Di¤er Sermaye Yedekleri -   
C- Kâr Yedekleri Mad.2.13 41,856,276 
1- Yasal Yedekler 39,338,458 
2- Statü Yedekleri 13,890,692 
3- Ola¤anüstü Yedekler 4,777,123 
4- Özel Fonlar (Yedekler) -   
5- Finansal Varl›klar›n De¤erlemesi (16,149,997)
6- Di¤er Kâr Yedekleri -   
D- Geçmifl Y›llar Kârlar› 5,138,865 
1- Geçmifl Y›llar Kârlar› Mad.2.1.1.b 5,138,865 
E-Geçmifl Y›llar Zararlar› (-) -   
1- Geçmifl Y›llar Zararlar› -   
F-Dönem Net Kâr› 52,944,733 
1- Dönem Net Kâr› 52,944,733 
2- Dönem Net Zarar› (-) -   
Özsermaye Toplam› 349,939,874 
Yükümlülükler Toplam› (III+IV+V) 3,399,914,049
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YTL
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl 

Cari Dönem 
I-TEKN‹K BÖLÜM Dipnot 01/01/2008-31/12/2008 
A- Hayat D›fl› Teknik Gelir Mad.5 487,808 
1- Kazan›lm›fl Primler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) 484,615 
1.1- Yaz›lan Primler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) Mad.24 295,964 
1.1.1- Brüt Yaz›lan Primler (+) 413,238 
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) Mad.10.2 (117,274)
1.2- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-) (47,314)
1.2.1- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› (-) (72,440)
1.2.2- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›nda Reasürör Pay› (+) 25,126 
1.3- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-) 235,965 
1.3.1- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤› (-) 235,965 
1.3.2- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›nda Reasürör Pay› (+) -   
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri 3,193 
3- Di¤er Teknik Gelirler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) -   
3.1- Brüt Di¤er Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Di¤er Teknik Gelirlerde Reasürör Pay› (-)
B- Hayat D›fl› Teknik Gider(-) Mad.5 (376,589)
1- Gerçekleflen Hasarlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) Mad.4.1.2.3 38,260 
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) (5,011)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) (5,011)
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Pay› (+) -   
1.2- Muallak Hasarlar Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) 43,271 
1.2.1- Muallak Hasarlar Karfl›l›¤› (-) 43,271 
1.2.2- Muallak Hasarlar Karfl›l›¤›nda Reasürör Pay› (+)
2- ‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) -   
2.1- ‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤› (-)
2.2- ‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤›nda Reasürör Pay› (+)
3- Di¤er Teknik Karfl›l›klarda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) (8,362)
4- Faaliyet Giderleri (-) Mad.32 (406,487)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D›fl› (A - B) 111,219 
D- Hayat Teknik Gelir Mad.5 629,497,978 
1- Kazan›lm›fl Primler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) 340,697,708 
1.1- Yaz›lan Primler (Reasürör pay› Düflülmüfl Olarak) Mad.24 342,334,183 
1.1.1- Brüt Yaz›lan Primler (+) 344,914,277 
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) Mad.10.2 (2,580,094)
1.2- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-) (1,636,475)
1.2.1- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› (-) (2,218,922)
1.2.2- Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›nda Reasürör Pay› (+) 582,447 
1.3- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-) -   
1.3.1- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤› (-) -   
1.3.2- Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›nda Reasürör Pay› (+) -   
2- Hayat Branfl› Yat›r›m Geliri 288,046,090 
3- Yat›r›mlardaki Gerçekleflmemifl Kârlar
4- Di¤er Teknik Gelirler (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) 754,180 
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YTL
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl 

Cari Dönem 
I-TEKN‹K BÖLÜM Dipnot 01/01/2008-31/12/2008 
E- Hayat Teknik Gider Mad.5 (618,225,507)
1- Gerçekleflen Hasarlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) Mad.4.1.2.3 (388,463,672)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Pay› Düflülmüfl Olarak) (381,236,617)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (381,387,664)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Pay› (+) Mad.10.2 151,047 
1.2- Muallak Tazminatlar Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) (7,227,055)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karfl›l›¤› (-) (7,523,352)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karfl›l›¤›nda Reasürör Pay› (+) 296,297 
2- ‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) -   
2.1- ‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤› (-)
2.2- ‹kramiye ve ‹ndirimler Karfl›l›¤›nda Reasürör Pay› (+)
3- Hayat Matematik Karfl›l›¤›nda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-) (181,179,598)
3.1- Hayat Matematik Karfl›l›¤› (-) (181,103,257)
3.2- Hayat Matematik Karfl›l›¤›nda Reasürör Pay› (+) (76,341)
4- Yat›r›m Riski Hayat Sigortas› Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler ‹çin Ayr›lan Karfl›l›klarda De¤iflim 
(Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak)(+/-) -   
4.1- Yat›r›m Riski Hayat Sigortas› Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler ‹çin Ayr›lan Karfl›l›klar (-) 
4.2- Yat›r›m Riski Hayat Sigortas› Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler ‹çin Ayr›lan Karfl›l›klarda Reasürör Pay› (+) 
5- Di¤er Teknik Karfl›l›klarda De¤iflim (Reasürör Pay› ve Devreden K›s›m Düflülmüfl Olarak) (+/-) (10,744)
6- Faaliyet Giderleri (-) Mad.32 (48,571,493)
7- Yat›r›m Giderleri (-)
8- Yat›r›mlardaki Gerçekleflmemifl Zararlar (-)
9- Teknik Olmayan Bölüme Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) 11,272,471 
G- Emeklilik Teknik Gelir Mad.25,5 58,533,240 
1- Fon ‹flletim Gelirleri 26,585,779 
2- Yönetim Gideri Kesintisi 16,883,395 
3- Girifl Aidat› Gelirleri 12,433,263 
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 2,587,382 
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi -   
6- Sermaye Tahsis Avans› De¤er Art›fl Gelirleri -   
7- Di¤er Teknik Gelirler 43,420 
H- Emeklilik Teknik Gideri Mad.5 (51,620,724)
1- Fon ‹flletim Giderleri (-) (5,531,570)
2- Sermaye Tahsis Avanslar› De¤er Azal›fl Giderleri(-) -   
3- Faaliyet Giderleri (-) Mad.32 (45,394,897)
4- Di¤er Teknik Giderler (-) (694,257)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) 6,912,516 
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YTL 
Dipnot Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl 

Cari Dönem 
II-TEKN‹K OLMAYAN BÖLÜM 01/01/2008-31/12/2008 

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D›fl› 111,219 
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 11,272,471 
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik 6,912,516 
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 18,296,206 
K- Yat›r›m Gelirleri 58,964,036 
1- Finansal Yat›r›mlardan Elde Edilen Gelirler 20,682,543 
2-Finansal Yat›r›mlar›n Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Kârlar 16,805,626 
3- Finansal Yat›r›mlar›n De¤erlemesi 17,082,485 
4- Kambiyo Kârlar› Mad.36 779,960 
5- ifltiraklerden Gelirler Mad.26 177,222 
6- Ba¤l› Ortakl›klar ve Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüslerden Gelirler -   
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler Mad.7 2,156,663 
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 116,808 
9- Di¤er Yat›r›mlar 1,162,729 
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri -   
L- Yat›r›m Giderleri (-) (8,940,872)
1- Yat›r›m Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) (1,322,827)
2- Yat›r›mlar De¤er Azal›fllar› (-) (3,850)
3- Yat›r›mlar›n Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluflan Zararlar (-) (4,651,700)
4- Hayat D›fl› Teknik Bölümüne Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri (-) -   
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluflan Zararlar (-) -   
6- Kambiyo Zararlar› (-) Mad.36 (837,346)
7- Amortisman Giderleri (-) Mad.6 (2,125,149)
8- Di¤er Yat›r›m Giderleri (-) -   
M- Di¤er Faaliyetlerden ve Ola¤and›fl› Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (969,637)
1- Karfl›l›klar Hesab› (+/-) (1,148,303)
2- Reeskont Hesab› (+/-) -   
3- Özellikli Sigortalar Hesab› (+/-) -   
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesab› (+/-) -   
5- Ertelenmifl Vergi Varl›¤› Hesab› (+/-) Mad.21 1,099,004 
6- Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü Gideri (-) -   
7- Di¤er Gelir ve Kârlar 114,783 
8- Di¤er Gider ve Zararlar (-) (1,035,121)
9- Önceki Y›l Gelir ve Kârlar› -   
10- Önceki Y›l Gider ve Zararlar›(-) -   
N- Dönem Net Kâr› veya Zarar› Mad.37 52,944,733 
1- Dönem Kâr› Ve Zarar› 67,349,733 
2- Dönem Kâr› Vergi ve Di¤er Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar›(-) Mad.35 (14,405,000)
3- Dönem Net Kâr veya Zarar› 52,944,733 
4- Enflasyon Düzeltme Hesab› -   
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(Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl)
Özsermaye

‹flletmenin Varl›klarda Enflasyon
kendi De¤er Düzeltmesi

CAR‹ DÖNEM Sermaye hisse senetleri (-) Art›fl› Farklar›
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) 175,000,000 - 20,268,338 - 
II - Muhasebe politikas›nda de¤ifliklikler - - - - 
III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2008) 175,000,000 - 20,268,338 - 
A- Sermaye art›r›m› (A1 + A2) 75,000,000 - - - 
1- Nakit - - - - 
2- ‹ç kaynaklardan 75,000,000 - - - 

B- ‹flletmenin ald›¤› kendi hisse senetleri - - - - 
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kay›plar - - - - 
D- Varl›klarda De¤er Art›fl› - - (36,418,335) - 
E- Yabanc› para çevrim farklar› - - - - 
F- Di¤er kazanç ve kay›plar - - - - 
G- Enflasyon düzeltme farklar› - - - - 
H- Dönem net kar› (veya zarar›) - - - - 
I -Da¤›t›lan Temettü - - - - 
J- Yedeklere Transfer - - - - 
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2008)
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I) 250,000,000 - (16,149,997) - 
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Di¤er Yedekler
Yabanc› Para ve da¤›t›lmam›fl Net Dönem Geçmifl Y›llar 

Çevrim Farklar› Yasal Yedekler Statü Yedekleri karlar  Kâr› (veya zarar›) Kârlar›/(Zararlar›) Toplam
- 36,390,595 10,537,635 56,633,859 45,481,212 - 344,311,639 
- - - - - 5,138,865 5,138,865 
- 36,390,595 10,537,635 56,633,859 45,481,212 5,138,865 349,450,504 
- - - (55,000,000) (20,000,000) - - 
- - - - - - - 
- - - (55,000,000) (20,000,000) - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - (36,418,335)
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - 52,944,733 - 52,944,733 
- - - - (16,037,028) - (16,037,028)
- 2,947,863 3,353,057 3,143,264 (9,444,184) - - 

- 39,338,458 13,890,692 4,777,123 52,944,733 5,138,865 349,939,874 



(Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl)
Cari Dönem

Dipnot (01/01 – 31/12/2008)
A. ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
1. Sigortac›l›k faaliyetlerinden  elde edilen nakit giriflleri 728,717,970
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giriflleri 306,244
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giriflleri 61,242,767
4. Sigortac›l›k faaliyetleri nedeniyle yap›lan nakit ç›k›fl› (-) (432,364,914)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit ç›k›fl› (-) - 
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit ç›k›fl› (-) (51,219,237)
7. Esas faaliyetler sonucu oluflan nakit  (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 306,682,830 
8. Faiz ödemeleri (-) - 
9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (11,188,393)
10. Di¤er nakit giriflleri 27,703,591
11. Di¤er nakit ç›k›fllar› (-) (26,983,190)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit  296,214,838 
B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
1. Maddi varl›klar›n sat›fl› 611,668 
2. Maddi varl›klar›n iktisab› (-) (1,724,610)
3. Mali varl›k iktisab› (-) (317,736,535)
4. Mali varl›klar›n sat›fl› - 
5. Al›nan faizler 54,861,875
6. Al›nan temettüler - 
7. Di¤er nakit giriflleri 4,216,161
8. Di¤er nakit ç›k›fllar› (-) (7,356,705)
9. Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (267,128,146)
C. F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI 
1. Hisse senedi ihrac› - 
2. Kredilerle ilgili nakit giriflleri - 
3. Finansal  kiralama borçlar› ödemeleri (-) (108,758)
4. Ödenen temettüler (-) (16,037,028)
5. Di¤er nakit giriflleri - 
6. Di¤er nakit ç›k›fllar› (-) - 
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (16,145,786)
D. KUR FARKLARININ NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹NE OLAN ETK‹S‹
E.  Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net art› (A12+B9+C7+D) 12,940,906 
F.  Dönem bafl›ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 62,006,616 
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) Mad. 14 74,947,522 
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(YTL) 
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl

I. DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI Cari Dönem (**)
1.1. DÖNEM KÂRI (*) 67,310,238
1.2. ÖDENECEK VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (14,405,000)
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) - 
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi - 
1.2.3. Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler - 
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1 – 1.2) 52,905,238
1.3. GEÇM‹fi DÖNEMLER ZARARI (-) - 
1.4. B‹R‹NC‹ TERT‹P YASAL AKÇE (2,693,459)
1.5. fi‹RKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - 
B. DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI [ (A - (1.3+1.4+1.5) ] 50,211,779
1.6.  ORTAKLARA B‹R‹NC‹ TEMETTÜ (-) (10,076,250)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine (10,076,250)
1.6.2. ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - 
1.6.3. Kat›lma ‹ntifa Senedi Sahiplerine - 
1.6.4. Kâra ‹fltirakli Tahvil Sahiplerine - 
1.6.5 Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine - 
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) (1,204,066)
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-) - 
1.9. YÖNET‹M KURULUNA TEMETTÜ (-) - 
1.10. ORTAKLARA ‹K‹NC‹ TEMETTÜ (-) (31,923,750)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine (31,923,750)
1.10.2. ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - 
1.10.3. Kat›lma ‹ntifa Senedi Sahiplerine - 
1.10.4. Kâra ‹fltirakli Tahvil Sahiplerine - 
1.10.5. Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine - 
1.11. ‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-) (3,070,407)
1.12. STATÜ YEDEKLER‹ (-) (3,893,146)
1.13. OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER (44,160)
1.14  D‹⁄ER YEDEKLER - 
1.15  ÖZEL FONLAR - 
II. YEDEKLERDEN DA⁄ITIM - 
2.1. DA⁄ITILAN YEDEKLER - 
2.2. ‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEKLER (-) - 
2.3. ORTAKLARA PAY (-) - 
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine - 
2.3.2. ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - 
2.3.3. Kat›lma ‹ntifa Senedi Sahiplerine - 
2.3.4. Kâra ‹fltirakli Tahvil Sahiplerine - 
2.3.5. Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine - 
2.4. PERSONELE PAY (-) - 
2.5. YÖNET‹M KURULUNA PAY (-) - 
III. H‹SSE BAfiINA KÂR - 
3.1. H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE 0.21178
3.2. H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) 21.178
3.3. ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE 0.21178
3.4. ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) 21.178
IV. H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ - 
4.1. H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE 0.168
4.2. H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) 16.80
4.3  ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE 0.168
4.4. ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) 16.80

(*): Dönem Kâr›n›n 5. Md. gere¤i ‹fltirak Sat›fl Gelirlerinin %75’inden kaynaklanan, sermayeye eklemek üzere pasif hesaplarda özel bir fonda izlenmek üzere
ayr›lan 39.495 YTL’lik tutar dikkate al›nmam›flt›r.
(**): Cari y›la ait kâr›n da¤›t›m› hakk›nda fiirket'in yetkili organ› Genel Kurul'dur. Bu finansal tablolar›n düzenlendi¤i tarih itibar›yla fiirket'in y›ll›k Ola¤an Genel
Kurul toplant›s› henüz yap›lmam›flt›r. Yönetim Kurulu bu do¤rultuda 6 Mart 2009 tarihinde karar alm›flt›r.
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1. Genel Bilgiler

1.1 Ana flirketin ad› ve grubun son sahibi 
31 May›s 1990 tarihinden bu yana faaliyet göstermekte olan Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.’nin (“fiirket” veya “Kurulufl”),
nihai ortakl›k yap›s› afla¤›da yer almaktad›r.

31 Aral›k 2008
Pay Tutar› YTL Pay Oran› %

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 155.000.000 62
Anadolu Anonim Türk Sigorta fiti. 50.000.000 20
Milli Reasürans T.A.fi. 2.500.000 1
Fortis Bank A.fi. 2.500.000 1
Halka Aç›k K›s›m 40.000.000 16
Toplam 250.000.000 100

1.2 Kuruluflun ikametgah› ve yasal yap›s›, flirket olarak olufltu¤u ülke ve kay›tl› büronun adresi (veya e¤er kay›tl› büronun
oldu¤u yerden farkl›ysa, faaliyetin sürdürüldü¤ü esas yer)
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi., ‹fl Kuleleri Kule 2 Kat 16, 18-20, 34330 Levent, ‹stanbul adresinde faaliyet göstermekte olup,
TTK hükümlerine göre kurulmufl Anonim fiirket statüsündedir. fiirket faaliyetlerini, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu ve 4632
say›l› Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yürütmektedir.

1.3 ‹flletmenin fiili faaliyet konusu
fiirket’in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonlar›
kurmak, kuraca¤› fonlara iliflkin iç tüzü¤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›, her türlü can sigortalar› ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans
ifllemleri yapmakt›r.

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, fiirket’in kurucusu oldu¤u 17 adet Bireysel Emeklilik Yat›r›m Fonu bulunmaktad›r. 

1.4 Kuruluflun faaliyetlerinin ve esas çal›flma alanlar›n›n niteliklerinin aç›klamas›
fiirket, Sermaye Piyasas› Kanunu'nun VII. bölüm, 50. maddesi (a) f›kras› hükmü uyar›nca, kurulufl, denetim, gözetim,
muhasebe, mali tablo ve rapor standartlar› konular›nda kendi özel kanunlar› hükümlerine tabi olarak faaliyet gösterir. 

Faaliyet konular›n›n esaslar›, ferdi veya grup bireysel emeklilik hizmetleri için 4632 say›l› Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yat›r›m Sistemi Kanunu, ferdi kaza ve hayat sigortac›l›¤› branfllar›nda yerine getirilen hizmetler için 5684 say›l› Sigortac›l›k
Kanunu ve yürürlükte olan di¤er mevzuatta belirtilen esas ve usuller çerçevesinde belirlenmektedir. 
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1.5 Kategorileri itibar›yla y›l içinde çal›flan personelin ortalama say›s›

31 Aral›k 2008
Adet

Üst düzey yönetici 6
Yönetici 61
Memur 223
Sözleflmeli personel 7
Pazarlama ve sat›fl eleman› 237
Di¤er 20
Toplam 554

1.6 Üst düzey yöneticilere sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatler
Yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yard›mc›lar› gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde
sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin 1 Ocak – 31 Aral›k 2008 dönemi itibar›yla toplam brüt tutar› 2.539.794 YTL’dir. 

1.7 Finansal tablolarda; yat›r›m gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araflt›rma gelifltirme, pazarlama ve
sat›fl, d›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler ile di¤er faaliyet giderleri) da¤›t›m›nda kullan›lan anahtarlar  
fiirket, teknik bölüme iliflkin personel, yönetim, araflt›rma ve gelifltirme, pazarlama ve sat›fl, d›flar›dan sa¤lanan fayda ve
hizmet giderleri ile di¤er faaliyet giderlerini Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan yay›nlanan 4 Ocak 2008 tarihli “Sigortac›l›k Tek
Düzen Hesap Plan› Çerçevesinde Haz›rlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullan›lan Anahtarlar›n Usul ve Esaslar›na ‹liflkin
Genelge” kapsam›nda hayat d›fl›, hayat ve emeklilik branfllar› aras›nda da¤›tmaktad›r. Cari dönemde yürürlü¤e giren söz
konusu tebli¤ kapsam›nda uygulanan yeni da¤›t›m anahtar›, fiirket’in önceki dönemlerde kulland›¤› eski da¤›t›m anahtar› ile
k›yasland›¤›nda, emeklilik branfl›na isabet eden genel gider tutar› aç›s›ndan, 10.669.132 YTL azalmaya neden olmufl, söz
konusu tutar›n 10.244.140 YTL’lik bölümü hayat branfl›na, 424.992 YTL’lik bölümü de hayat d›fl› branfl›na yans›m›flt›r. 

1.8 Finansal tablolar›n tek bir flirketi mi yoksa flirketler grubunu mu içerdi¤i
Finansal tablolar yaln›zca Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. hakk›ndaki mali bilgileri içermektedir.

1.9 Raporlayan iflletmenin ad› veya di¤er kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan de¤ifliklikler

Ad›/Ticari Unvan› : Anadolu Hayat Emeklilik A.fi. 
Yönetim Merkezi Adresi : ‹fl Kuleleri, Kule 2 Kat 16-18/20 34330, Levent/‹stanbul
Telefon : 0212 317 70 70
Faks : 0212 317 70 77
‹nternet Sayfas› Adresi : www.anadoluhayat.com.tr
Elektronik Posta Adresi : hizmet@anadoluhayat.com.tr

Önceki bilanço tarihinden itibaren yukar›da yer alan kimlik bilgilerinde herhangi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.

1.10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
fiirket’in 31 Aral›k 2008 tarihli finansal tablolar› 6 Mart 2009 tarihli ve 471/1 say›l› Yönetim Kurulu karar› ile onaylanm›flt›r.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 numaral› dipnotta aç›klanm›flt›r.
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2. Önemli Muhasebe Politikalar›n›n Özeti

2.1 Haz›rl›k Esaslar›

2.1.1 Finansal tablolar›n düzenlenmesinde kullan›lan temeller ve kullan›lan özel muhasebe politikalar›yla ilgili bilgiler 

Uygulanan Muhasebe ‹lkeleri
Sermaye Piyasas› Kanunu VII. bölüm 50. maddesi (a) f›kras› hükmü sigorta flirketlerinin kurulufl, denetim, gözetim,
muhasebe, mali tablo ve rapor standartlar› konular›nda kendi özel mevzuat›ndaki hükümlere tabi olduklar›n› belirtmektedir.
Dolay›s›yla fiirket, finansal tablolar›n› Hazine Müsteflarl›¤›'n›n Sigorta, Reasürans ve Emeklilik fiirketleri için öngördü¤ü
esaslara göre haz›rlamaktad›r. 

Sigorta ve reasürans flirketleri, finansal tablolar›n› T.C Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan 30 Aral›k 2004 tarih, 25686 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan “Sigortac›l›k Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤ (Sigortac›l›k Muhasebe Sistemi Tebli¤
No: 1)” içerisinde yer alan Sigortac›l›k Hesap Plan› uyar›nca düzenlemektedir. Düzenlenen finansal tablolar T.C. Hazine
Müsteflarl›¤›’n›n 18 Nisan 2008 tarihli ve 26851 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Finansal Tablolar›n
Sunumu Hakk›ndaTebli¤”de belirlendi¤i flekilde sunulmaktad›r. 

14 Temmuz 2007 tarihli 26852 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü¤e giren “Sigorta ve
Reasürans fiirketleri ‹le Emeklilik fiirketlerinin Finansal Raporlamalar› Hakk›nda Yönetmelik”in 4. maddesinin birinci f›kras›na
göre, finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”) hükümleri esast›r. 18 Nisan 2008
tarihli ve 26851 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Finansal Tablolar›n Sunumu Hakk›nda Tebli¤ çerçevesinde finansal
tablolar flekil aç›s›ndan söz konusu tebli¤ ekinde yer alan biçim ve standartlarda haz›rlanm›flt›r. 

Hazine Müsteflarl›¤›’n›n 18 fiubat 2008 tarihli “Finansal Raporlama Kapsam›nda Müsteflarl›¤›m›zca Haz›rlanacak Tebli¤lere
‹liflkin Sektör Duyurusu”na göre; söz konusu Yönetmeli¤in 4. maddesinin birinci f›kras›; “fiirket faaliyetlerinin 2. f›krada
belirtilen konularda Müsteflarl›kça ç›kar›lacak tebli¤ler hariç olmak üzere bu Yönetmelik ile TMSK’n›n finansal tablolar›n
haz›rlanma ve sunulma esaslar›na iliflkin mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebelefltirilmesi esast›r” hükmünü ve 2.
f›kras›; “Sigorta sözleflmelerine, ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol edilen ortakl›k ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi ve
konsolide finansal tablolar, kamuya aç›klanacak finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar›n düzenlenmesine
iliflkin usul ve esaslar Müsteflarl›kça ç›kar›lacak tebli¤ler ile belirlenir” hükmünü amirdir. 

Bu kapsamda, bahse konu Yönetmeli¤in 4. maddesinin 2.f›kras›na iliflkin aç›klamalar afla¤›da yer almaktad›r: 

1.TMSK’n›n “Sigorta Sözleflmelerine” iliflkin 4 numaral› Standard› 31 Aral›k 2005 tarihinden sonra bafllayan hesap
dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlü¤e girmifl olmakla birlikte Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› Kurulu’nun sigorta sözleflmelerine iliflkin projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmad›¤› için TFRS 4 bu
aflamada uygulanmayacakt›r. Ancak gerekli görülmesi halinde sigorta sözleflmeleri ile ilgili aç›klama ve dipnotlar›n
düzenlenmesine iliflkin usul ve esaslar önümüzdeki dönemlerde Müsteflarl›kça ç›kar›lacak tebli¤ ile belirlenecektir.

2.Ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol edilen ortakl›k ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi hususu Müsteflarl›k taraf›ndan yay›mlanan
2007/26 say›l› Genelge ile düzenlenmifltir. Buna göre; ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol edilen ortakl›k ve ifltiraklerin
muhasebelefltirilmesine iliflkin Müsteflarl›kça tebli¤ ç›kar›l›ncaya kadar, uygulamada aksakl›k olmamas›n› teminen, ba¤l›
ortakl›k, birlikte kontrol edilen ortakl›k ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesinin TMSK’n›n ilgili düzenlemeleri çerçevesinde
yap›lmas› gerekli görülmektedir.
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3.Konsolide finansal tablolara iliflkin tebli¤ tasla¤› 2008 y›l› içerisinde haz›rlanm›fl olup ilk kez 2009 y›l› içerisinde
uygulamaya konulmas› planlanmaktad›r. Bu itibarla, bu aflamada TMS 27 uygulanmayacakt›r. 

4. Kamuya aç›klanacak finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar›n düzenlenmesine iliflkin Müsteflarl›kça
“Finansal Tablolar›n Sunumu Hakk›nda Tebli¤” 18 Nisan 2008 tarihli ve 26851 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir. Söz konusu Tebli¤’e göre fiirket’in 2008 y›l› içerisinde haz›rlad›¤› finansal tablolarda 2007 y›l› içerisinde
haz›rlanan finansal tablolar ile karfl›laflt›r›lma flart› aranmaz.

a. Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi 
Yukar›daki bahsi geçen uygulamalar esas al›narak, fiirket’in 31 Aral›k 2008 tarihli finansal tablolar›nda geçmifl y›llar kârlar›
hesab›na Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Finansal Raporlamalar› Hakk›nda Yönetmelik hükümleri
uyar›nca afla¤›daki düzeltme kay›tlar› yap›lm›flt›r:

Düzeltmenin Yap›ld›¤› Bilanço/Gelir Tablosu  Kalemi YTL
Önceden raporlanan geçmifl y›llar karlar› -

‹zin Karfl›l›¤› (262.310)
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› ‹skontosu 3.663.867
Devam Eden Riskler Karfl›l›¤› (235.965)
Ertelenmifl Vergi 1.973.273

Düzeltme sonras› geçmifl y›l kâr / zarar› 5.138.865

Geçmifl y›llar kârlar› hesab›na yap›lan yukar›daki de¤ifliklikler, özsermaye de¤iflim tablosunda “Muhasebe Politikas›nda
De¤ifliklikler” sat›r›nda gösterilmifltir.

b. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi 
T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›’n›n 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaral› yaz›s›na istinaden, 31 Aral›k 2004 tarihli
finansal tablolar›n, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 15 Kas›m 2003 tarihli Mükerrer 25290 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren Seri XI No: 25 Say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”inde yer alan “Yüksek
Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi” ile ilgili k›s›mdaki hükümlere göre düzeltilerek 2005 y›l› aç›l›fllar›
yap›lm›flt›r. T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›’n›n ayn› yaz›s›na istinaden 2005 y›l›nda finansal tablolar›n enflasyona göre
düzeltilmesi uygulamas›na son verilmifltir.

31 Aral›k 2004 tarihli finansal tablolarda yap›lan enflasyona göre düzeltmeler için Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan
yay›mlanan ve Türkiye genelinde geçerli olan Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi (TEFE) baz al›narak hesaplanan düzeltme oranlar›
kullan›lm›flt›r. 

Düzeltmenin Yap›ld›¤› Bilanço/Gelir Tablosu Kalemi YTL
Önceden raporlanan geçmifl y›llar kârlar› -

‹zin Karfl›l›¤› (262.310)
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› ‹skontosu 3.663.867
Devam Eden Riskler Karfl›l›¤› (235.965)
Ertelenmifl Vergi 1.973.273

Düzeltme sonras› geçmifl y›l kâr/zarar› 5.138.865
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2.1.2. Finansal Tablolar›n Anlafl›lmas› ‹çin Uygun Olan Di¤er Muhasebe Politikalar›

a. Teknik Karfl›l›klar
Finansal tablolarda teknik sigorta hesaplar› aras›nda yer alan kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, muallak hasar karfl›l›klar› ve bu
karfl›l›klar›n reasürör paylar› 14 Haziran 2007 tarihli ve 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu’nun 16’nc› maddesi ile 28 Mart 2001
tarihli ve 4632 say›l› Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu’nun 8’inci maddesine dayan›larak haz›rlanan T.C.
Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›’n›n 7 A¤ustos 2007 tarihli 26606 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Sigorta ve Reasürans
ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na ve Bu Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmelik”e uygun olarak
afla¤›da belirtilen esaslara göre kay›tlara intikal ettirilmifltir. 

Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›:
fiirket, matematik karfl›l›k ayr›lan sigorta sözleflmeleri hariç di¤er sözleflmeler için kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ay›rmak
zorundad›r. Y›ll›k yenilenen ve sigorta teminat› içeren bir y›ldan uzun süreli sigorta sözleflmelerinin y›ll›k sigorta teminat›na
karfl›l›k gelen primleri için de kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ayr›l›r. Ölüm, yaflama ve her ikisinin kapsand›¤› hem ölüm hem
de yaflama ihtimallerine ba¤l› teminatlar ile bu teminatlara ek olarak verilen ferdi kaza, hastal›k sonucu maluliyet ve tehlikeli
hastal›klar teminat›n›n verildi¤i sözleflmeler hayat sigortas› sözleflmesi say›l›r ve bunlara ait primler hayat sigortas› primi
olarak kabul edilir. Ferdi kaza, hastal›k sonucu maluliyet ve tehlikeli hastal›klar teminat›n›n hayat sigortas› sözleflmesi ile
beraber paket sözleflme olarak verildi¤i hallerde, bu teminatlar birlikte verildi¤i hayat sigortas› sözleflmelerinden tamam›yla
ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilir. Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, yürürlükte bulunan sigorta sözleflmeleri için tahakkuk etmifl
primlerin herhangi bir komisyon veya di¤er bir indirim yap›lmaks›z›n brüt olarak gün esas›na göre ertesi hesap dönemi veya
hesap dönemlerine sarkan k›sm›ndan oluflur. Yürürlükte bulunan y›ll›k hayat sigortalar› ile süresi bir y›l› aflan birikim
priminin de al›nd›¤› hayat sigortalar›nda ise yaz›lan brüt primlerden varsa birikime ayr›lan k›s›m düflüldükten sonra kalan
tutar›n takip eden dönem veya dönemlere sarkan k›sm›ndan oluflur. Arac›lara ödenen komisyonlar, reasüröre devredilen
primler nedeniyle al›nan komisyonlar, üretim gider paylar› ile bölüflmesiz reasürans anlaflmalar› için 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren ödenen tutarlar›n gelecek dönem veya dönemlere isabet eden k›sm› ertelenmifl gelirler ve ertelenmifl giderler
hesaplar› ile di¤er ilgili hesaplar alt›nda muhasebelefltirilir. Her ne ad alt›nda olursa olsun; poliçeye ba¤l› olarak verilmeyen
teflvik, kârl›l›k ve benzeri komisyonlar ertelenmifl gelir ve gider hesaplamalar›nda dikkate al›nmaz. Kazan›lmam›fl primler
karfl›l›¤› reasürör pay› tutar›n›n hesab›nda yürürlükte bulunan reasürans anlaflmalar›n›n flartlar› dikkate al›n›r. ‹lgili hesap y›l›
içerisinde; cari hesap dönemi itibar›yla finansal tablolar düzenlenirken "Devreden Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›" rakam›
olarak, bir önceki hesap y›l› sonunun finansal tablolar›nda yer alan Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› rakam› yaz›lmal›, dönem
"Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›" olarak ise finansal tablolar›n düzenlendi¤i tarih itibar›yla yürürlükte olan sigorta sözleflme
primlerinin gün esas›na göre hesaplanarak bulunan kazan›lmam›fl k›s›mlar›n›n toplam› al›nmal›d›r.

Devam eden riskler karfl›l›¤›:
Sigorta sözleflmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazan›lan primlerin zamana ba¤l› da¤›l›m›n›n uyumlu olmad›¤›
kabul edilen sigorta branfllar›nda, ayr›ca kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n›n flirketin tafl›d›¤› risk ve beklenen masraf düzeyine
göre yetersiz kalmas› halinde ayr›l›r. fiirket, devam eden riskler karfl›l›¤› ay›r›rken, yürürlükte bulunan sigorta sözleflmeleri
dolay›s›yla ortaya ç›kabilecek tazminatlar›n ilgili sözleflmeler için ayr›lm›fl kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›ndan fazla olma
ihtimaline karfl›, her hesap dönemi itibar›yla, son 12 ay› kapsayacak flekilde yeterlilik testi yapmak zorundad›r. 

Bu test yap›l›rken, net kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n›n beklenen net hasar prim oran› ile çarp›lmas› gerekmektedir.
Beklenen net hasar prim oran›, gerçekleflmifl hasarlar›n (muallak tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden
muallak tazminatlar (net)) kazan›lm›fl prime (yaz›lan primler (net) + devreden kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› (net)-
kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› (net)) bölünmesi suretiyle bulunur. Müsteflarl›kça belirlenecek branfllar için beklenen hasar
prim oran›n›n %95’in üzerinde olmas› halinde, %95’i aflan oran›n net kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ile çarp›lmas›
sonucunda bulunan tutar o branfl›n devam eden riskler karfl›l›¤› olarak hesaplan›r. fiirket kendi tarifelerini haz›rlama ve
güncelleme aflamas›nda devam eden riskler karfl›l›¤› tutar›n› dikkate almak zorundad›r.

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait 
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir)

2008 Faaliyet Raporu Anadolu Hayat Emeklilik100



Muallak tazminat karfl›l›¤›:
fiirket, tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen
ödenmemifl tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamam›fl ise tahmini bedelleri ile gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl
tazminat bedelleri için muallak tazminat karfl›l›¤› ay›rmak zorundad›r. Gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl tazminat
bedellerinin hesaplanmas› s›ras›nda hesap dönemi sonu rakamlar› son 12 ay› kapsayacak flekilde dikkate al›n›r. Bu
tarihlerden önce meydana gelmifl ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmifl tazminatlar, gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl
tazminat bedelleri olarak kabul edilir. Gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl tazminat bedellerinin hesaplanmas› s›ras›nda,
sigorta ve reasürans flirketlerinin bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla y›llarda; bu tarihlerden önce meydana
gelmifl ancak sonras›nda rapor edilmifl tazminatlar›n, söz konusu y›llara iliflkin prim üretimlerine bölünmesi suretiyle bulunan
a¤›rl›kl› ortalama dikkate al›n›r. Cari hesap dönemi için gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl tazminat bedeli, yukar›da
belirtilen flekilde hesaplanm›fl olan a¤›rl›kl› ortalama ile cari hesap döneminden önceki 12 ayl›k toplam prim üretiminin
çarp›lmas› suretiyle bulunur. Cari hesap dönemi veya daha önceki hesap dönemlerinde ihbar edilmifl olmakla birlikte cari
hesap döneminde herhangi bir sebeple bu dönem muallaklar›nda bulunmayan ancak bir sonraki y›l yeniden iflleme al›nan
mualla¤a konu dosyalar da ilgili branfl›n gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl tazminat bedelleri hesaplar›na dahil edilir.
Muallak tazminat karfl›l›¤›n›n hesaplanmas› s›ras›nda; hesaplanm›fl veya tahmin edilmifl eksper, bilirkifli, dan›flman, dava ve
haberleflme giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalar›n›n tekemmülü için gerekli tüm gider paylar› dikkate al›n›r.
Cari hesap dönemi muallak tazminat karfl›l›¤› tutar›, Müsteflarl›kça belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile
bulunan tutardan küçük olamaz. fiirket, her hesap y›l› sonunda branfllar itibar›yla muallak tazminat karfl›l›¤› yeterlilik tablosu
düzenlemektedir. Bu tablo, flirketin son befl y›l itibari ile ay›rd›¤› muallak tazminat karfl›l›¤›n›n, bu karfl›l›klar›n konusu olan
dosyalara iliflkin olarak tüm gider paylar› da dahil olmak üzere fiilen ödemifl oldu¤u tazminat bedeli toplam›na oran› olan
muallak tazminat karfl›l›¤› yeterlilik oran›n› gösterir. Müsteflarl›kça belirlenecek esaslar çerçevesinde ayr› ayr› hesaplanacak
muallak tazminat karfl›l›¤› yeterlilik oran›n›n, cari hesap y›l› hariç olmak üzere, son befl y›ll›k aritmetik ortalamas›n›n %95’in
alt›nda olmas› halinde, bu oran ile %95 oran› aras›ndaki fark, cari y›l muallak tazminat karfl›l›¤› ile çarp›larak yeterlilik oran›
fark tutar› bulunur. 

Yeterlilik oran› fark tutar› her bir branfl için ayr› ayr› ilave edilerek cari y›lda ayr›lacak nihai muallak tazminat karfl›l›¤›
hesaplan›r. Yeterlilik tablosu düzenlemesi s›ras›nda ve muallak tazminat karfl›l›¤› hesab›nda; tahakkuk etmifl ve hesaben
tespit edilmifl, gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl muallak tazminatlar ile tüm gider paylar› dikkate al›n›r. Muallak tazminat
karfl›l›¤› reasürör tutar›n›n hesab›nda, yürürlükte bulunan reasürans anlaflmalar›n›n flartlar› dikkate al›nmaktad›r. Muallak
tazminat tutar› her hesap dönemi sonu itibar›yla güncellenmekte ve yeterli miktarda karfl›l›k ayr›lmam›fl dosyalar için ilave
karfl›l›k ayr›lmaktad›r. Dövize endeksli sigorta sözleflmelerine iliflkin tazminatlar öncelikle sözleflmede yaz›l› olan kurdan
de¤erlenir. Sözleflmede ödeme tarihindeki kurdan ödenmesi kararlaflt›r›lm›fl ise tazminatlar Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas›’n›n Resmî Gazete’de ilan etti¤i döviz sat›fl kurlar›na göre de¤erlenir. Dava aflamas›nda olan hasarlar için muallak
tazminat karfl›l›k rakam› olarak öncelikle dava de¤eri esas al›n›r. Ancak, sigortal› taraf›ndan talep edilen gecikme faizi,
mahkeme masraf› ve avukatl›k ücreti gibi masraf kalemleri haricindeki tazminat›n sigorta sözleflmesi teminat limitlerini
aflmas› durumunda, flirketler aflan k›sm› muallak tazminat tutarlar›ndan indirmelidir. Dava de¤erine ra¤men bilirkifli raporu,
fatura gibi kesin kan›tlara dayan›larak tespit edilen tazminat tutar›na dönem sonuna kadar ifllemifl gecikme faizi, avukatl›k
ücreti gibi masraflar› da ilave ederek muallak tazminat karfl›l›k tutar› belirlenir. 

Matematik karfl›l›klar:
Hayat ve hayat d›fl› branfl›nda faaliyet gösteren flirketler bir y›ldan uzun süreli hayat, sa¤l›k ve ferdi kaza sigorta sözleflmeleri
için sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerini karfl›lamak üzere aktüeryal esaslara göre yeterli düzeyde
matematik karfl›l›k ay›r›r. Bir y›ldan uzun süreli hayat sigortalar›na ek olarak bir y›ldan uzun süreli ferdi kaza, sa¤l›k, hastal›k
sonucu maluliyet ve tehlikeli hastal›klar teminat›n›n verildi¤i hallerde; hayat sigortalar› matematik karfl›l›k tutar› ek
teminatlara iliflkin aktüeryal esaslara göre hesaplanan matematik karfl›l›k tutar›n› da içerecek flekilde hesaplan›r. Matematik
karfl›l›klar yürürlükte bulunan her bir sözleflme için tarifedeki teknik esaslara göre ayr› ayr› hesaplanan ve afla¤›da (a) ve (b)
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bentlerinde aç›klanan aktüeryal matematik karfl›l›klar ile taahhüt edilmiflse bu karfl›l›klar›n yat›r›ma yönlendirilmesi sonucu
elde edilen gelirlerden sigortal›lara ayr›lan kâr pay› karfl›l›klar› toplam›ndan oluflur.

a) Aktüeryal matematik karfl›l›klar, flirketlerin üstlendi¤i riziko için al›nan primler ile sigorta ettirenler ve lehdarlara olan
yükümlülüklerin peflin de¤erleri aras›ndaki farkt›r. Aktüeryal matematik karfl›l›klar, bir y›ldan uzun süreli hayat sigortalar› için
tarifelerin onayl› teknik esaslar›nda belirtilen formül ve esaslara göre ayr›l›r. Aktüeryal matematik karfl›l›klar, sigortac›n›n
ileride yerine getirece¤i yükümlülüklerinin peflin de¤eri ile sigorta ettiren taraf›ndan ileride ödenecek primlerin bugünkü
de¤eri aras›ndaki fark›n bulunmas› fleklinde (prospektif yöntem) hesaplan›r.
Ancak, aktüeryal matematik karfl›l›klar›n sigorta ettirenin ödedi¤i primlerin sonuç de¤eri ile sigortac›n›n üstlendi¤i rizikonun
sonuç de¤eri aras›ndaki fark›n hesaplanmas› fleklinde (retrospektif yöntem) veya Müsteflarl›kça kabul edilen genel kabul
görmüfl aktüeryal yöntemlere göre hesaplanmas› halinde bulunan aktüeryal matematik karfl›l›klar toplam› bu toplamdan az
olamaz. Aktüeryal matematik karfl›l›¤›n negatif olarak hesapland›¤› durumlarda bu de¤er s›f›r olarak kabul edilir. Birikim
priminin de al›nd›¤› hayat sigortalar›nda aktüeryal matematik karfl›l›k, primlerin birikimine kalan k›s›mlar›n›n toplam›ndan
oluflur. Aktüeryal matematik karfl›l›klar tarifenin teknik özelliklerine göre tahakkuk veya tahsil esas›na göre hesaplanabilir.

b) Kâr pay› karfl›l›klar› flirketlerin kâr pay› vermeyi taahhüt ettikleri sözleflmeler için sigorta ettirenler ile lehdarlara olan
yükümlülüklerine istinaden ayr›lan karfl›l›klar›n yat›r›ld›klar› varl›klar›n gelirlerinden, onayl› kâr pay› teknik esaslar›nda
belirtilen kâr pay› da¤›t›m sistemine göre hesaplanan teknik faiz geliri ile s›n›rl› olmak kayd›yla garanti edilen k›sm›n da dahil
oldu¤u miktar ile önceki y›llara ait birikmifl kâr pay› karfl›l›klar›ndan oluflur.

Dengeleme karfl›l›¤›:
Takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlar›ndaki dalgalanmalar› dengelemek ve katastrofik
riskleri karfl›lamak üzere kredi ve deprem teminatlar› için ayr›lan karfl›l›kt›r. Bu karfl›l›k her bir y›la tekabül eden deprem ve
kredi net primlerinin %12’si oran›nda hesaplan›r. Net primin hesaplanmas›nda, bölüflmesiz reasürans anlaflmalar› için
ödenen tutarlar devredilen prim olarak telakki edilir. Karfl›l›k ayr›lmas›na son befl finansal y›lda yaz›lan net primlerin en
yüksek tutar›n›n %150’sine ulafl›l›ncaya kadar devam edilir. Hasar›n meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden
miktarlar ile sözleflmede belirtilen muafiyet limitinin alt›nda kalan miktarlar dengeleme karfl›l›klar›ndan indirilemez. Verilen
teminat nedeniyle ödenen tazminatlar varsa birinci y›l ayr›lan karfl›l›klardan bafllamak üzere ilk giren ilk ç›kar yöntemine
göre dengeleme karfl›l›klar›ndan düflülür. 

b. 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 ilgili
primlerin vadelerinde yap›lmaktad›r.

Ferdi kaza branfl›nda tahakkuk eden prim tutar› tamam› peflin olarak veya %20’si peflin, bakiye alacak tutar› ise 5 eflit
taksitte tahsil edilmektedir. 

fiirket, muhasebenin dönemsellik ilkesi gere¤i alacaklar›n› netlefltirmek amac›yla bilanço tarihi itibar›yla 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 ödendikçe gider yaz›lmaktad›r. Dönem sonunda rapor edilip henüz fiilen ödenmemifl hasarlar ile gerçekleflmifl
ancak rapor edilmemifl hasarlar için muallak hasarlar karfl›l›¤› ayr›lmaktad›r. Muallak ve ödenen hasarlar›n reasürör paylar›
bu karfl›l›klar içerisinde netlefltirilmektedir. 
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c. Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar
T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›’nca 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 uyar›nca sigorta flirketleri, sigorta acenteleri ve sigortal›lar nezdindeki prim alacaklar›ndan muaccel olup da, iki ay
içerisinde tahsil edilemeyen k›sm›n›n tamam› kadar prim alacak karfl›l›¤› ay›rmaktayd›. 14 Haziran 2007 tarihi itibar›yla
yürürlü¤e giren 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu hükümleri aras›nda yer almamas› nedeniyle prim alacak karfl›l›¤› ayr›lmas›
uygulamas›na son verilmifltir. Cari ve geçmifl dönem itibar›yla ayr›lm›fl olan karfl›l›klar›n kullan›m›, T.C. Baflbakanl›k Hazine
Müsteflarl›¤›’n›n 4 Temmuz 2007 tarihli “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Karfl›l›klar›n›n 5684 Say›l› Sigortac›l›k
Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sa¤lanmas›na ‹liflkin Genelgesi” ile sigorta flirketlerinin inisiyatifine b›rak›lm›flt›r. 

fiirket, flüpheli alacaklar için alaca¤›n de¤erini ve niteli¤ini göz önünde bulundurarak idari ve kanuni takipteki alacaklar için
karfl›l›k ay›rmaktad›r. 

fiirket, reasürans ve sigorta flirketlerinden olan alacak ve borç tutarlar›n› flirket baz›nda netlefltirmek suretiyle finansal
tablolar›na yans›tm›fl bulunmaktad›r.

d. Finansal Kiralama ‹fllemleri

Kiralama-kirac› durumunda fiirket
Mülkiyete ait risk ve kazan›mlar›n önemli bir k›sm›n›n kirac›ya ait oldu¤u kiralama ifllemleri, finansal kiralama olarak
s›n›fland›r›l›rken di¤er kiralamalar faaliyet kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r.

Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, kiralama tarihindeki varl›¤›n makul de¤eri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü
de¤erinden düflük olan› kullan›larak aktiflefltirilir. Kiralayana karfl› olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama
yükümlülü¤ü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlülü¤ündeki azal›fl›
sa¤layan ana para ödemesi olarak ayr›l›r ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz
hesaplanmas›n› sa¤lar. Finansal giderler, fiirket’in yukar›da ayr›nt›lar›na yer verilen genel borçlanma politikas› kapsam›nda
gelir tablosuna kaydedilir.

Faaliyet kiralamalar› için yap›lan ödemeler, kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.

e. Kur De¤ifliminin Etkileri
fiirket, yabanc› para cinsinden varl›klar›n› bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kuruyla, yabanc› para cinsinden
yükümlülüklerini ise bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz sat›fl kuruyla de¤erlemektedir. Bu ifllemlerden do¤an kur
fark› gelir ve giderleri, gelir tablosuna dahil edilmektedir. 

f. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra iliflkin herhangi bir duyuru veya di¤er seçilmifl finansal bilgilerin kamuya
aç›klanmas›ndan sonra ortaya ç›km›fl olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirilme tarihi aras›ndaki
tüm olaylar› kapsar.

fiirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, finansal tablolara al›nan tutarlar›
bu yeni duruma uygun flekilde düzeltir. 
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2.1.3. Kullan›lan para birimi
fiirket’in finansal tablolar›, faaliyette bulundu¤u temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi)
ile sunulmufltur. fiirket’in finansal durumu ve faaliyet sonucu, fiirket’in geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum
para birimi olan YTL cinsinden ifade edilmifltir.

5083 say›l› “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk›nda Kanun” (5083 say›l› Kanun) ile Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin para biriminin ismi Yeni Türk Liras› (YTL), alt birimi ise Yeni Kurufl (YKR) olarak tan›mlanm›flt›r. Di¤er taraftan
Bakanlar Kurulu’nun Yeni Türk Liras› ve Yeni Kuruflta Yer Alan Yeni ‹barelerinin Kald›r›lmas›na ve Uygulama Esaslar›na ‹liflkin
Bakanlar Kurulu Karar›”n›n eki Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR’de yer alan “Yeni”
ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlükten kald›r›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Bu sebeple ekli finansal tablolar
bilanço tarihi itibar›yla geçerli para birimi olan YTL cinsinden haz›rlanm›flt›r.

2.1.4. Finansal tabloda sunulan tutarlar›n yuvarlanma derecesi
Finansal tablolarda tutarlar YTL tam say› olarak gösterilmifllerdir.

2.1.5. Finansal tablolar›n düzenlenmesinde kullan›lan ölçüm temeli (veya temelleri)
Finansal tablolar, baz› duran varl›klar ve finansal araçlar›n yeniden de¤erlenmesi haricinde, tarihi maliyet esas›na göre
haz›rlanmaktad›r. 

2.1.6. Muhasebe politikalar›, muhasebe tahminlerinde de¤ifliklikler ve hatalar 
fiirket cari dönemde Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) ve UMSK’n›n Uluslararas› Finansal Raporlama
Yorumlar› Komitesi (IFRIC) taraf›ndan yay›nlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmifl
standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar› uygulam›flt›r.

2008 tarihinde yürürlü¤e giren ancak fiirket’in operasyonlar› ile ilgili olmad›¤›ndan uygulanmayan standartlar, de¤ifliklikler
ve yorumlar 

Afla¤›da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de¤ifliklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 tarihinde veya söz
konusu tarihten sonra bafllayan finansal dönemler için zorunlu oldu¤u halde fiirket’in faaliyetleri ile ilgili de¤ildir:

• UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup ve ‹flletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liflkin ‹fllemler”
• UFRYK 12, “Hizmet ‹mtiyaz Anlaflmalar›”,
• UFRYK  14, “UMS 19- Tan›mlanm›fl Fayda Varl›¤› Üzerindeki S›n›rlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan
Karfl›l›kl› Etkileflimleri”,
• UMS 39, UFRS 7 “Finansal Varl›klar›n S›n›fland›r›lmas›na ‹liflkin De¤ifliklikler”

Henüz yürürlü¤e girmemifl ve fiirket taraf›ndan erken uygulanmas› benimsenmemifl standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen de¤ifliklikler ve yorumlar 
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Afla¤›daki Standartlar ve Yorumlar bu finansal tablolar›n onaylanma tarihinde yay›nlanm›fl ancak yürürlü¤e girmemifltir: 

• UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal 
dönemler için geçerlidir. 

• UFRYK 13, “Müflteri Ba¤l›l›k Programlar›” 1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal
dönemler için geçerlidir. 

• UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nflaat Anlaflmalar›” 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal 
dönemler için geçerlidir. 

•UFRYK 16, “Yurtd›fl›ndaki ‹flletme ile ‹lgili Net 1 Kas›m 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal
Yat›r›m›n Finansal Riskten Korunmas›” dönemler için geçerlidir. 
UFRYK 17, “Parasal Olmayan Varl›klar›n 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap
Hissedarlara Da¤›t›m›” dönemleri için geçerlidir.
• UFRYK 18, “Müflterilerden Varl›k Transferi” 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap 

dönemleri için geçerlidir.
• UFRS 2, “Hisse Bazl› Ödemeler” 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal 
Hakedifl Koflullar› ve ‹ptallerine ‹liflkin De¤ifliklik. dönemler için geçerlidir.
• UFRS 1, “Uluslararas› Finansal Raporlama 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal 
Standartlar›n›n ‹lk Kez Uygulanmas›” dönemler için geçerlidir.
UFRS’lerin ‹lk Kez Uygulanmas›nda Yat›r›m 
Maliyetlerine ‹liflkin De¤ifliklik
• UFRS 3, “‹flletme Birleflmeleri” 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal
• UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal dönemler için geçerlidir.
Tablolar ”UMS 28, “‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar” 
• UMS 31 “‹fl Ortakl›klar›ndaki Paylar” 
Sat›n Alma Yönteminin Uygulanmas› 
Hakk›nda Kapsaml› De¤ifliklik
• UMS 23, “(Revize) Borçlanma 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal 
Maliyetleri” dönemler için geçerlidir. 

Do¤rudan Giderlefltirmeyi Engelleyen 
Kapsaml› De¤ifliklikler
• UMS 27, “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar” 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal
UFRS’lerin ‹lk Kez Uygulanmas›nda Yat›r›m dönemler için geçerlidir.
Maliyetlerine ‹liflkin De¤ifliklik
• UMS 1, “Finansal Tablolar›n Sunumu” 
• UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal 
Geri Sat›nAlma Opsiyonlu Finansal Araçlar dönemler için geçerlidir.
ve Nakde Çevrilmelerinde Do¤acak 
Yükümlülüklerin Aç›klanmas› Hakk›nda De¤ifliklik
• UMS 1, “Finansal Tablolar›n Sunumu” 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal 
Do¤rudan Öz kayna¤a Kaydedilen Net Gelir dönemler için geçerlidir.
Tablosu Gereklili¤ine ‹liflkin Kapsaml› De¤ifliklikler
• UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan finansal
ve Ölçme” Riskten Korunmaya Konu dönemler için geçerlidir.

Olabilecek Kalemlere ‹lgili De¤ifliklikler

fiirket yöneticileri, yukar›daki Standart ve Yorumlar›n uygulanmas›n›n gelecek dönemlerde fiirket’in finansal tablolar›
üzerinde önemli bir etki yaratmayaca¤›n› düflünmektedir.
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2.2 Konsolidasyon
Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan 28 Aral›k 2007’de yay›nlanan 2007/26 say›l› Ba¤l› Ortakl›k, Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›k ve
‹fltiraklerin Muhasebelefltirilmesine ‹liflkin Genelge ile ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol edilen ortakl›k ve ifltiraklerin
muhasebelefltirilmesine iliflkin olarak Müsteflarl›k taraf›ndan tebli¤ ç›kar›l›ncaya kadar, ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol edilen
ortakl›k ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesinin Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde
yap›lmas› öngörülmüfltür. Ayr›ca, Müsteflarl›k’›n 2008/33 say›l› Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin TMS ve TFRS
Uygulamalar›na ‹liflkin Sektör Duyurusunun üçüncü maddesinde ise kullan›lacak standard›n TMS 28 - ‹fltiraklerdeki
Yat›r›mlar standard› oldu¤u belirtilmektedir. Di¤er taraftan, 2008/9 say›l› Finansal Raporlama Kapsam›nda Müsteflarl›k
taraf›ndan Haz›rlanacak Tebli¤lere ‹liflkin Sektör Duyurusu’nun üçüncü maddesinde TMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar standard›n›n uygulanmayaca¤› ifade edilmektedir. Bunlara ek olarak Müsteflarl›k’›n 12 A¤ustos 2008 tarihli
2008/37 say›l› Sigorta Ve Reasürans ‹le Emeklilik fiirketlerinin Ba¤l› Ortakl›k, Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›k Ve ‹fltiraklerdeki
Yat›r›mlar›n›n Bireysel Finansal Tablolar›na Yans›t›lmas›na ‹liflkin Sektör Duyurusu’nda “TMS 28 kapsam›nda, ba¤l› ortakl›k,
birlikte kontrol edilen ortakl›k ve ifltiraklerdeki yat›r›mlar›n flirketlerin finansal tablolar›na yans›t›lmas›nda özkaynak
yönteminin kullan›lmas› esas olmakla birlikte, 2008/9 say›l› sektör duyurusunda ifade edildi¤i üzere, flirketler TMS 27’den
muaf tutulmufl olmas›na ra¤men, bireysel finansal tablo haz›rlanmas› s›ras›nda ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol edilen ortakl›k
ve ifltiraklerdeki yat›r›mlar›n TMS 27’nin 37’nci paragraf›nda belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebelefltirme ve Ölçme standard›na uygun olarak muhasebelefltirilmesi mümkün bulunmaktad›r.” ifadesi yer
almaktad›r. Yukar›da belirtilen duyurulara paralel olarak, fiirket bilanço tarihi itibar›yla ifltirakini maliyet yöntemine göre
muhasebelefltirmifltir.

2.3 Bölüm Raporlamas›
fiirket, ferdi veya grup bireysel emeklilik, hayat sigortalar› ve bunlara ba¤l› kaza sigortalar› alanlar›nda faaliyette
bulunmaktad›r. fiirket, söz konusu ürünlerin nitelik bak›m›ndan farkl›laflmas› nedeniyle bölüm raporlamas› yapmaktad›r.

2.4 Yabanc› Para Karfl›l›klar›
fiirket’in finansal tablolar› faaliyette bulunduklar› temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi)
ile sunulmufltur. fiirket finansal tablolar›, fiirket’in geçerli para birimi olan YTL cinsinden ifade edilmifltir.

fiirket’in finansal tablolar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda, yabanc› para cinsinden (YTL d›fl›ndaki para birimleri) gerçekleflen
ifllemler, ifllem tarihindeki kurlar esas al›nmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli ve döviz parasal
varl›klar ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›’na çevrilmektedir. Gerçe¤e uygun
de¤eri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabanc› para cinsinden kaydedilmifl olanlar, gerçe¤e uygun de¤erin
belirlendi¤i tarihteki kurlar esas al›nmak suretiyle YTL’ye çevrilmektedir.

2.5 Maddi Duran Varl›klar
Maddi duran varl›klar, maliyet de¤erlerinden birikmifl amortisman ve birikmifl de¤er düflüklükleri düflüldükten sonraki tutar
üzerinden gösterilirler. 

Kiralama veya idari amaçl› ya da halihaz›rda belirlenmemifl olan di¤er amaçlar do¤rultusunda infla edilme aflamas›ndaki
varl›klar, maliyet de¤erlerinden varsa de¤er düflüklü¤ü kayb› düflülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. 

Arazi ve yap›lmakta olan yat›r›mlar d›fl›nda, maddi duran varl›klar›n maliyet tutarlar›, beklenen faydal› ömürlerine göre
do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal› ömür, kal›nt› de¤er ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan de¤iflikliklerin olas› etkileri için her y›l gözden geçirilir ve tahminlerde bir de¤ifliklik varsa
ileriye dönük olarak muhasebelefltirilir.
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Finansal kiralama ile al›nan varl›klar, beklenen faydal› ömrü ile söz konusu kiralama süresinden k›sa olan› ile ve sahip olunan
maddi duran varl›klarla ayn› flekilde amortismana tabi tutulur.

Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas› ya da bir maddi duran varl›¤›n hizmetten al›nmas› sonucu oluflan kazanç veya
kay›p sat›fl has›lat› ile varl›¤›n defter de¤eri aras›ndaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.

Maddi duran varl›klar, varl›¤›n cinsine göre, afla¤›da belirtilen sürelerde amortismana tabi tutulmaktad›r.

Ekonomik Ömrü
Binalar 50 y›l
Tesis, makina ve cihazlar 3-16 y›l
Tafl›tlar 5 y›l
Demirbafllar 4-50 y›l
Özel Maliyetler 5 y›l

2.6 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, kira ve/veya de¤er art›fl kazanc› elde etmek amac›yla elde tutulan gayrimenkuller olup,
maliyet de¤erinden birikmifl amortisman ve varsa birikmifl de¤er düflüklükleri düflüldükten sonraki tutarlar ile
gösterilmektedirler. Kabul gören kriterlere uymas› durumunda bilançoda yer alan tutara, var olan yat›r›m amaçl›
gayrimenkulün herhangi bir k›sm›n› de¤ifltirmenin maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yat›r›m amaçl› gayrimenkullere
yap›lan günlük bak›mlar dahil de¤ildir. Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin amortisman›nda do¤rusal amortisman yöntemi
kullan›lm›flt›r. Yat›r›m amaçl› gayrimenkulün amortisman süresi arazilerde 0, binalarda 50 y›ld›r.

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, sat›lmalar› veya kullan›lamaz hale gelmeleri ve sat›fl›ndan gelecekte herhangi bir ekonomik
yarar sa¤lanamayaca¤›n›n belirlenmesi durumunda bilanço d›fl› b›rak›l›rlar. Yat›r›m amaçl› gayrimenkulün kullan›m süresini
doldurmas›ndan veya sat›fl›ndan kaynaklanan kâr/zarar, olufltuklar› dönemde gelir tablosuna dahil edilir.

Bir gayrimenkulün yat›r›m amaçl› gayrimenkul s›n›f›na transferi veya bu s›n›ftan transferi sadece ve sadece kullan›m›nda bir
de¤ifliklik oldu¤unda yap›l›r. 

2.7 Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Sat›n al›nan maddi olmayan duran varl›k ilk muhasebelefltirilmesi s›ras›nda maliyet bedeli ile ölçülür. Sat›n al›nan maddi
olmayan duran varl›klar, maliyet de¤erlerinden birikmifl itfa paylar› ve birikmifl de¤er düflüklükleri düflüldükten sonraki
tutar›yla gösterilirler. Bu varl›klar beklenen faydal› ömürlerine göre do¤rusal itfa yöntemi kullan›larak itfaya tabi tutulur.
Beklenen faydal› ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan de¤iflikliklerin olas› etkilerini tespit etmek amac›yla her y›l
gözden geçirilir ve tahminlerdeki de¤ifliklikler ileriye dönük olarak muhasebelefltirilir.

Sat›n al›nan bilgisayar yaz›l›mlar›, sat›n al›m› s›ras›nda ve sat›n almadan kullan›ma haz›r olana kadar geçen sürede oluflan
maliyetler üzerinden aktiflefltirilir. Söz konusu maliyetler, faydal› ömürlerine göre (3 y›l) itfa edilir.

Bilgisayar yaz›l›mlar›n› gelifltirmek ve sürdürmekle iliflkili maliyetler, olufltuklar› dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Kontrolü fiirket’in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yaz›l›m ürünleri ile do¤rudan iliflkilendirilebilen ve bir y›ldan
fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sa¤layacak harcamalar maddi olmayan duran varl›k olarak de¤erlendirilir.
Maliyetler, yaz›l›m› gelifltiren çal›flanlar›n maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir k›sm›n› da içermektedir. Duran varl›k
olarak de¤erlendirilen bilgisayar yaz›l›m gelifltirme maliyetleri, faydal› ömürleri üzerinden itfa edilir (3 y›l› geçmemek
kayd›yla). 
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2.8 Finansal Varl›klar
Finansal yat›r›mlar, gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan ve gerçe¤e uygun de¤erinden kay›tlara al›nan
finansal varl›klar haricinde, gerçe¤e uygun piyasa de¤eri üzerinden muhasebelefltirilir. Yat›r›mlar, yat›r›m araçlar›n›n ilgili
piyasa taraf›ndan belirlenen süreye uygun olarak teslimat› koflulunu tafl›yan bir kontrata ba¤l› olan ifllem tarihinde kay›tlara
al›n›r veya kay›tlardan ç›kar›l›r.

Finansal varl›klar “gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar”, “vadesine kadar elde tutulacak
yat›r›mlar”, “sat›lmaya haz›r finansal varl›klar” ve “kredi ve alacaklar” olarak s›n›fland›r›l›r.

Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varl›¤›n itfa edilmifl maliyet ile de¤erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliflkili oldu¤u döneme
da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› durumunda daha k›sa
bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplam›n›, ilgili finansal varl›¤›n tam olarak net bugünkü de¤erine
indirgeyen orand›r.

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar (Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar)

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›fl›nda s›n›fland›r›lan finansal varl›klar ile ilgili gelirler
etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad›r.

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar; al›m-sat›m amac›yla elde tutulan finansal varl›klard›r.
Bir finansal varl›k k›sa vadede elden ç›kar›lmas› amac›yla edinildi¤i zaman söz konusu kategoride s›n›fland›r›l›r. Finansal riske
karfl› etkili bir koruma arac› olarak belirlenmemifl olan türev ürünleri teflkil eden bahse konu finansal varl›klar da gerçe¤e
uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r. Bu kategoride yer alan varl›klar, dönen
varl›klar olarak s›n›fland›r›l›rlar. 

Vadesine kadar elde tutulan finansal varl›klar 
fiirket’in vadesine kadar elde tutma olana¤› ve niyeti oldu¤u, sabit veya belirlenebilir bir ödeme plan›na sahip, sabit vadeli
borçlanma araçlar›, vadesine kadar elde tutulacak yat›r›mlar olarak s›n›fland›r›l›r. Vadesine kadar elde tutulacak yat›r›mlar
etkin faiz yöntemine göre itfa edilmifl maliyet bedelinden de¤er düflüklü¤ü tutar› düflülerek kay›tlara al›n›r ve ilgili gelirler
etkin faiz yöntemi kullan›lmak suretiyle hesaplan›r.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varl›k olmayan, (b) al›m sat›m amaçl› finansal
varl›k olmayan veya (c) kredi ve alacak olmayan finansal varl›klardan oluflmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar kay›tlara
al›nd›ktan sonra güvenilir bir flekilde ölçülebiliyor olmas› kofluluyla gerçe¤e uygun de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Gerçe¤e
uygun de¤eri güvenilir bir flekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas› olmayan menkul k›ymetler maliyet de¤eriyle
gösterilmektedir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin kâr veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir.
Bu tür varl›klar›n makul de¤erinde meydana gelen de¤ifliklikler özkaynak hesaplar› içinde gösterilmektedir. ‹lgili varl›¤›n
elden ç›kar›lmas› veya de¤er düflüklü¤ü olmas› durumunda özkaynak hesaplar›ndaki tutar kâr/zarar olarak gelir tablosuna
transfer edilir.

Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varl›klar 
Bu varl›klar sat›lmaya haz›r ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Sat›lmaya haz›r
s›n›f›nda yer alan varl›klar rayiç de¤erle de¤erlenmekte; iskonto edilmifl de¤erden kaynaklanan de¤erleme fark› gelir
tablosunda, rayiç de¤er ile iskonto edilmifl de¤er aras›ndaki fark›n %5’i özsermaye alt›nda, sigortal›lara ait olan %95’i
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Sigortac›l›k Teknik Karfl›l›klar› - Hayat Matematik Karfl›l›¤› hesab›nda muhasebelefltirilmektedir. Rayiç de¤eri bulunmayan
varl›klar etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmifl de¤erleriyle izlenmektedir.

Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada ifllem görmeyen ticari ve di¤er alacaklar ve krediler bu kategoride
s›n›fland›r›l›r. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyeti üzerinden de¤er düflüklü¤ü
düflülerek gösterilir.

2.9. Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü 

Finansal olmayan varl›klarda de¤er düflüklü¤ü
‹tfaya tabi olan varl›klar için defter de¤erinin geri kazan›lmas›n›n mümkün olmad›¤› durum ya da olaylar›n ortaya ç›kmas›
halinde de¤er düflüklü¤ü testi uygulan›r. Varl›¤›n defter de¤erinin geri kazan›labilir tutar›n› aflmas› durumunda de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤› kaydedilir. Geri kazan›labilir tutar, sat›fl maliyetleri düflüldükten sonra elde edilen gerçe¤e uygun de¤er
veya kullan›mdaki de¤erin büyük olan›d›r. De¤er düflüklü¤ünün de¤erlendirilmesi için varl›klar ayr› tan›mlanabilir nakit
ak›mlar›n›n oldu¤u en düflük seviyede gruplan›r (nakit üreten birimler). De¤er düflüklü¤üne tabi olan finansal olmayan
varl›klar her raporlama tarihinde de¤er düflüklü¤ünün olas› iptali için gözden geçirilir.

Finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤ü 
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›fl›ndaki finansal varl›k veya finansal varl›k gruplar›,
her bilanço tarihinde de¤er düflüklü¤üne u¤rad›klar›na iliflkin göstergelerin bulunup bulunmad›¤›na dair de¤erlendirmeye
tabi tutulur. Finansal varl›¤›n ilk muhasebelefltirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay›n meydana gelmesi ve söz
konusu olay›n ilgili finansal varl›k veya varl›k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak›mlar›
üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl›¤›n de¤er düflüklü¤üne u¤rad›¤›na iliflkin tarafs›z bir göstergenin
bulunmas› durumunda de¤er düflüklü¤ü zarar› oluflur. Kredi ve alacaklar için de¤er düflüklü¤ü tutar› gelecekte beklenen
tahmini nakit ak›mlar›n›n finansal varl›¤›n etkin faiz oran› üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile defter
de¤eri aras›ndaki farkt›r.

Karfl›l›k hesab›ndaki de¤iflimler gelir tablosunda muhasebelefltirilir. 

Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düflüklü¤ü zarar› sonraki dönemde azal›rsa ve azal›fl de¤er düflüklü¤ü
zarar›n›n muhasebelefltirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla iliflkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebelefltirilen de¤er
düflüklü¤ü zarar›, de¤er düflüklü¤ünün iptal edilece¤i tarihte yat›r›m›n de¤er düflüklü¤ü hiçbir zaman
muhasebelefltirilmemifl olmas› durumunda ulaflaca¤› itfa edilmifl maliyet tutar›n› aflmayacak flekilde gelir tablosunda iptal
edilir.

Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinde de¤er düflüklü¤ü sonras›nda meydana gelen art›fl, do¤rudan
özkaynaklarda muhasebelefltirilir.

2.10. Türev Finansal Araçlar
Bilanço tarihi itibar›yla fiirket’in türev finansal araçlar› bulunmamaktad›r.

2.11. Finansal Varl›klar›n Netlefltirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varl›k ve yükümlülükler, fiirket’in muhasebelefltirilen tutarlar› netlefltirme konusunda yasal bir hakk›n›n bulunmas›
ve net esasa göre ödemede bulunma ya da varl›¤› elde etme ve borcu ödeme ifllemlerini efl zamanl› olarak gerçeklefltirme
niyetinde olmas› durumunda net olarak gösterilirler.
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2.12. Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren vadeleri en fazla 3 ay olan,
hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iflikli¤i riski tafl›mayan yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli
yat›r›mlard›r. 

2.13. Sermaye
fiirket, 2499 say›l› kanun hükümlerine göre kay›tl› sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 15 Haziran
2000 tarih ve 67/1039 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir.

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, fiirket’in kay›tl› sermayesi 300.000.000 YTL’dir.

fiirket, 6 Mart 2008 tarih ve 448/3 say›l› Yönetim Kurulu karar› ile; 175.000.000 YTL olan ç›kar›lm›fl sermayesinin, kay›tl›
sermaye tavan› içerisinde 75.000.000 YTL art›r›lmak suretiyle 250.000.000 YTL'ye ç›kar›lmas›na karar vermifltir. Art›r›lan
k›sm›n 125.910 YTL'si ifltirak hissesi ve gayrimenkul sat›fl karlar›ndan, 4.019.599 YTL’si ola¤anüstü yedek akçe enflasyon
düzeltmesinden, 50.854.491 YTL’si ola¤anüstü yedek akçelerden, kalan 20.000.000 YTL'nin ise 2007 y›l› kar›ndan da¤›t›lan
temettü karfl›l›¤› hisse senedi olarak tevdi edilmesine karar verilmifltir.

Kâr yedekleri; yasal yedekler, statü yedekleri, ola¤anüstü yedekler ve finansal varl›klar›n de¤erlemesinden oluflmaktad›r.
Yasal yedekler Kanun hükümleri, statü yedekleri ise ana sözleflme hükümleri uyar›nca ayr›lmaktad›r. Ola¤anüstü yedekler,
fiirket Genel Kurulu taraf›ndan ayr›lmas›na karar verilen ve sermayeye ekleme, temettü olarak da¤›tma ya da benzer
flekillerde kullanma amac›yla ayr›lan yedeklerdir. Finansal varl›klar›n de¤erlemesi hesap kalemi ise sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤eri ile iskonto edilmifl de¤eri aras›ndaki fark›n, ertelenmifl vergi etkisi düflüldükten sonra kalan
net tutar›n› içermektedir. Riski hayat poliçesi sahiplerine ait sat›lmaya haz›r varl›klar için ise gerçe¤e uygun de¤eri ile iskonto
edilmifl de¤eri aras›ndaki fark›n % 5’ine isabet eden bölümü dikkate al›nmaktad›r.

2.14. Sigorta ve Yat›r›m Sözleflmeleri - S›n›fland›rma

Sigorta Sözleflmeleri:
Gelecekte gerçekleflmesi kesin olmayan bir olay›n (sigorta konusu olay) sigortal›y› olumsuz bir flekilde etkilemesi halinde
sigortal›ya tazminat ödemeyi kabul ederek bir taraf›n (sigortac›) di¤er taraftan (sigortal›) önemli bir sigorta riskini kabul
etti¤i sözleflmeler sigorta sözleflmesidir. fiirket, bir ya da daha fazla sözleflmeden do¤abilecek hasarlar›n sigortac› (reasürör)
taraf›ndan di¤er bir sigortac›ya (sedan iflletme) karfl›lanmas› amac›yla düzenlenen sigorta sözleflmeleri olan reasürans
sözleflmeleri de yapmaktad›r. Sigorta sözleflme s›n›flamas›na, fiirket’in yapt›¤› sigorta sözleflmeleri ve elinde bulundurdu¤u
reasürans sözleflmeleri dahil olur.

fiirket sözleflmeleri, sigorta riskinin transfer edildi¤i tarihte kayda al›n›p, sözleflmeden kaynaklanan bütün hak ve
yükümlülüklerin vade ve/veya itfas›na kadar kay›tlarda sigorta sözleflmesi olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.

Yat›r›m Sözleflmeleri:
fiirket, hayat sigortas› ürünlerinin bir bölümünde bulunan birikim unsurunu ayr› bir flekilde ölçebilmektedir. Ancak
muhasebe politikalar›n›n, birikim unsurundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin ölçülmesinde kullan›lan esaslara
bak›lmaks›z›n, an›lan hak ve yükümlülüklerin muhasebelefltirilmesini gerekli k›lmas› nedeniyle, sigorta ve birikim unsuru
ayr›flt›r›lmam›flt›r.
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2.15. Sigorta ve Yat›r›m Sözleflmelerinde ‹ste¤e Ba¤l› Kat›l›m Özellikleri
Sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan tutarlar› tan›mlayan ve gösteren bilgilerin finansal tablolarda aç›klanmas› Not 17’de
sunulmufltur.

2.16. ‹ste¤e Ba¤l› Kat›l›m Özelli¤i Olmayan Yat›r›m Sözleflmesi
Bulunmamaktad›r.

2.17. Borçlar
fiirket’in finansal kiralama ifllemlerinden borçlar haricinde finansal borcu bulunmamaktad›r.

2.18. Ertelenmifl Gelir Vergisi
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarlar› ile yasal vergi
matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaflm›fl
vergi oranlar› dikkate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenmifl vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici
farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluflan ertelenmifl vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kâr
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r. Bahse konu
varl›k ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zarar› etkilemeyen iflleme iliflkin geçici fark, flerefiye veya di¤er varl›k ve
yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara al›nmas›ndan (iflletme birleflmeleri d›fl›nda) kaynaklan›yorsa muhasebelefltirilmez. 

Ertelenmifl vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bilanço tarihi itibar›yla gözden geçirilir. Ertelenmifl vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri,
bir k›sm›n›n veya tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel
olmad›¤› ölçüde azalt›l›r.

Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülükleri varl›klar›n gerçekleflece¤i veya yükümlülüklerin yerine getirilece¤i dönemde
geçerli olmas› beklenen ve bilanço tarihi itibar›yla yasallaflm›fl veya önemli ölçüde yasallaflm›fl vergi oranlar› (vergi
düzenlemeleri) üzerinden hesaplan›r. Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülüklerinin hesaplanmas› s›ras›nda, fiirket’in
bilanço tarihi itibar›yla varl›klar›n›n defter de¤erini geri kazanmas› ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti¤i
yöntemlerin vergi sonuçlar› dikkate al›n›r.

Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, ekli finansal tablolarda netlefltirilerek gösterilmifltir.

Do¤rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebelefltirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere iliflkin ertelenmifl
vergi de do¤rudan özkaynakta muhasebelefltirilir) ile iliflkilendirilenler haricindeki döneme ait ertelenmifl vergi, gelir
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebelefltirilir. 

2.19. Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu ifl sözleflmeleri hükümlerine göre k›dem tazminat›, emeklilik veya iflten ç›kar›lma
durumunda ödenmektedir. Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar Standard› (“TMS 19”) uyar›nca söz konusu türdeki ödemeler
tan›mlanm›fl emeklilik fayda planlar› olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebelefltirilen k›dem tazminat› yükümlülü¤ü, tüm
çal›flanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar›n›n net bugünkü de¤erine göre hesaplanm›fl ve
finansal tablolarda yans›t›lm›flt›r.
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2.20. Karfl›l›klar
Bilanço tarihi itibar›yla fiirket aleyhine aç›lm›fl dava adedi 49 olup bu davalar›n tutar› 857.439 YTL’dir. Bu davalardan ödeme
yükümlülü¤ü do¤urmas› muhtemel olanlar için gerekli faiz hesaplamalar› yap›lmak suretiyle toplam 1.381.053 YTL karfl›l›k
ayr›lm›flt›r. fiirket taraf›ndan üçüncü kifliler aleyhine aç›lm›fl dava adedi 18 olup bu davalar›n tutar› ise 1.077.627 YTL'dir.
Bilanço tarihinden sonra fiirket aleyhine aç›lm›fl ve/veya aç›lmas› beklenen davalar›n tutar› ise 24.000 YTL’dir. 

2.21. Gelirlerin Muhasebelefltirilmesi 
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 ilgili
primlerin vadelerinde yap›lmaktad›r. Elementer branfllarda tahakkuk eden prim tutar› tamam› peflin olarak veya %20’si
peflin, bakiye alacak tutar› ise 5 eflit taksitte tahsil edilmektedir.  

Bireysel emeklilik faaliyetlerinden alacaklar tahsilat esas›na göre muhasebelefltirilmektedir. Reasürans komisyonlar› ise,
reasürörler ile yap›lan sözleflmeler uyar›nca muhasebelefltirilmektedir.

Temettü gelirleri temettü almaya hak kazan›ld›¤›nda kayda al›nmaktad›r.

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›fl›nda s›n›fland›r›lan finansal varl›klar ile ilgili gelirler
"TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme" Standard›nda belirlenen etkin faiz yöntemine göre
hesaplanmaktad›r. Gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar; al›m-sat›m amac›yla elde tutulan
finansal varl›klard›r. Al›m-sat›m amac›yla elde tutulan finansal varl›klara iliflkin kazanç ya da kay›plar gerçe¤e uygun de¤er
dikkate al›narak hesaplanmaktad›r. 

Vadesine kadar elde tutulacak yat›r›mlar, etkin faiz yöntemine göre itfa edilmifl maliyet bedelinden de¤er düflüklü¤ü tutar›
düflülerek kay›tlara al›n›r ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullan›lmak suretiyle hesaplan›r.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, kay›tlara al›nd›ktan sonra güvenilir bir flekilde ölçülebiliyor olmas› kofluluyla gerçe¤e uygun
de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir bir flekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas› olmayan menkul
k›ymetler maliyet de¤eriyle gösterilmektedir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin kâr veya zararlara ilgili dönemin gelir
tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varl›klar›n makul de¤erinde meydana gelen de¤ifliklikler özkaynak hesaplar› içinde
gösterilmektedir. ‹lgili varl›¤›n elden ç›kar›lmas› veya de¤er düflüklü¤ü olmas› durumunda özkaynak hesaplar›ndaki tutar
kâr/zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar›na
yönelik yat›r›mlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebelefltirilen de¤er düflüfl karfl›l›klar›, sonraki dönemlerde gelir
tablosundan iptal edilemez. Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düflüklü¤ü zarar›
sonraki dönemde azal›rsa ve azal›fl de¤er düflüklü¤ü zarar›n›n muhasebelefltirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla
iliflkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebelefltirilen de¤er düflüklü¤ü zarar› gelir tablosunda iptal edilebilir.

Riski hayat sigortas› poliçesi sahiplerine ait finansal yat›r›mlar, sat›lmaya haz›r ve vadeye kadar elde tutulacak finansal
varl›klar olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Sat›lmaya haz›r s›n›f›nda yer alan varl›klar rayiç de¤erle de¤erlenmekte; iskonto edilmifl
de¤erden kaynaklanan de¤erleme fark› gelir tablosunda, rayiç de¤er ile iskonto edilmifl de¤er aras›ndaki fark›n %5’i
Özsermaye alt›nda, sigortal›lara ait olan %95’i Sigortac›l›k Teknik Karfl›l›klar› - Hayat Matematik Karfl›l›¤› hesab›nda
muhasebelefltirilmektedir. Rayiç de¤eri bulunmayan varl›klar etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmifl de¤erleriyle
izlenmektedir.

‹fltirakler, sermaye pay› dikkate al›nmaks›z›n sahip olunan oy hakk› veya yönetime kat›lma hakk›n›n en az %10 oran›nda
oldu¤u hisse senetlerinden oluflmaktad›r. Bu k›ymetlerin, kay›tl› de¤erleri ile güvenilir bir flekilde ölçülebiliyor olmas›
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kofluluyla rayiç de¤erleri aras›ndaki farklar özkaynak kalemlerine intikal ettirilmekte, piyasa rayici olan k›ymetler aktifte
piyasa rayiçleri ile, di¤erleri ise kay›tl› de¤erleri ile gösterilmektedir.

2.22. Finansal Kiralamalar- Kiralayan Aç›s›ndan
fiirket’in finansal kiralama ifllemlerinden alaca¤› bulunmamaktad›r. 

2.23. Kâr Pay› Da¤›t›m›
fiirket Ana Sözleflmesi’nde da¤›t›labilir kârdan, Sermaye Piyasas› Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü
da¤›t›lmas› esas› benimsenmifltir. fiirket Yönetim Kurulu taraf›ndan da¤›t›labilir kâr›n en az %30’unun bedelsiz hisse
fleklinde veya nakden da¤›t›lmas›n›n Genel Kurul’a teklif edilmesi esas›na dayanan bir kâr da¤›t›m politikas› benimsenmifltir. 

fiirket Ana Sözleflmesi 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 fiirket çal›flanlar›na kâr pay› ödenmektedir.

Ödenecek temettü tutar›, fiirket taraf›ndan beyan edildi¤i dönemde yükümlülük olarak finansal tablolara yans›t›l›r.

3. Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
fiirket’in izleyen mali y›lda gelece¤e yönelik temel varsay›mlar› ve tahminlerinde belirsizlikler bulunmamaktad›r. 

4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi

4.1. Sigorta Riski

4.1.1. Sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin azalt›lmas›na iliflkin politikalar:
Sigorta riski, herhangi bir sigorta sözleflmesi ile sigortalanm›fl olan rizikonun gerçekleflme olas›l›¤› ve de buna ba¤l› olarak
ortaya ç›kacak olan hasar›n büyüklü¤ünün belirsiz olma riskidir. Sigorta sözleflmesinin gere¤i olarak riskin tesadüfî olmas›
nedeniyle risk tutar› tahmin edilemez.

Sigortalama Riski, al›nan primlerin ödenen tazminatlar› karfl›lamamas› ihtimalini ifade etmektedir. 

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla fiirket’in hayat sigortalar› Hasar/Prim oran› %25 seviyesindedir. Tazminatlar›n tahsil edilen
risk primlerine oranlanmas› suretiyle hesaplanan hasar prim oranlar›n›n düflük olmas›, fiirket’in önemli kazanç sa¤lad›¤›na
iflaret etmektedir. fiirket, merkezi risk de¤erlendirme politikas›n› benimsemifltir. Bu politika tüm pazarlama kanallar›n›n
gerçeklefltirdi¤i üretime uygulanmaktad›r. fiirket’in hayat sigortas› üretiminde fiirket için sürekli risk teflkil eden bir sat›fl
kanal› bulunmamaktad›r. fiirket, sigortalama riskinin tespit edilmesi için belirli aral›klarla Hasar/Prim oran›n› analiz
etmektedir. 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla ferdi kaza sigortalar›nda ise hasar prim oran› %2 olarak gerçekleflmifltir. Ferdi
kaza sigortalar› portföyünün genel portföy içerisinde düflük bir paya sahip olmas› sebebiyle tazminat ödenmeyen
dönemlerde bu oran›n düflük, tazminat ödenen dönemlerde ise yüksek olmas› ola¤an bir durumdur.
fiirket’e ait Hasar/Prim oranlar› mali tablo dönemleri itibar›yla afla¤›da sunulmufltur.

31 Mart 2008 30 Haziran 2008 30 Eylül 2008 31 Aral›k 2008 
Hayat Sigortalar› %18 %23 %22 %25
Ferdi Kaza %4 %2 %3 %2

fiirket, deprem gibi do¤al afetlerde, terör veya büyük boyutlu kazalarda oluflabilecek büyük çapl› riskleri, katastrofik hasar
fazlas› anlaflmalar›yla reasürörle paylaflmaktad›r. 
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31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, risk teminat› baz›nda toplam riskin reasürörlere devredilen k›sm› afla¤›da sunulmufltur. 

Ecelen Vefat Kazaen Vefat Kazaen Maluliyet Hastal›k Maluliyet
%6 %15 %21 %20

4.1.2. Afla¤›dakiler hakk›ndaki bilgiler dahil olmak üzere, sigorta riski hakk›ndaki bilgileri (reasürans yoluyla riskin
azalt›lmas›n›n öncesindeki ve sonras›ndaki);

4.1.2.1. Sigorta riskine karfl› duyarl›l›k
fiirket’in poliçe üretim stratejisi, üstlenilen riskin; riskin türüne ve büyüklü¤üne göre en do¤ru flekilde da¤›t›lmas› esas›na
dayanmaktad›r.

Reasürans anlaflmalar›; hasar fazlas›, kotpar ve eksedan içermektedir. Bu reasürans anlaflmalar› sonucunda fiirket, 2008
y›l›nda ferdi hayat sigortalar›nda ecelen vefat riskinin gerçekleflmesi durumunda 110.000 YTL’nin, kazaen vefat riskinin
gerçekleflmesi durumunda 350.000 YTL’nin üzerinde olan hasar ödemelerini reasürörlere devretmektedir. fiirket, grup hayat
sigortalar›nda ise ecelen vefat riskinin gerçekleflmesi durumunda 120.000 YTL’nin, kazaen vefat riskinin gerçekleflmesi
durumunda 360.000 YTL’nin üzerinde olan hasar ödemelerini reasürörlere devretmektedir. 

Muallak hasarlar, fiirket’in uzmanlaflm›fl hasar bölümü taraf›ndan dönemsel olarak, gözden geçirilip güncellenmektedir. 

4.1.2.2. Yönetimin yo¤unlaflmalar› nas›l tespit etti¤inin ve her bir yo¤unlaflmay› belirleyen ortak özelliklerin (sigortalanan
olay›n mahiyeti, co¤rafi bölge veya para birimi) aç›klamas›n› içeren sigorta riski yo¤unlaflmalar›:
fiirket, hayat sigortas› ve ferdi kaza branfl›nda sigorta sözleflmesi yapmaktad›r. Buna göre, düzenlenen sigorta
sözleflmelerinde, sigortalan›n mahiyetine göre sigorta riski yo¤unlaflmas› brüt ve net (reasürans sonras›) olarak afla¤›daki
tabloda özetlenmifltir:

Toplam Brüt Risk Risk Yükümlülü¤ünde fiirket'in Net Hasar 
Branfl Yükümlülü¤ü Reasürör Pay› Yükümlülü¤ü 
Hayat Sigortas› 18.635.652.713 1.844.361.169 16.791.291.544
Ferdi Kaza 1.559.346.688 546.415.299 1.012.931.389
Toplam 20.194.999.401 2.390.776.468 17.804.222.933

fiirket, sigorta sözleflmelerini a¤›rl›kl› olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlemektedir. Tanzim edilen sigorta
sözleflmelerindeki co¤rafi bölgelere göre sigorta riski yo¤unlaflmas›n›n da¤›l›m› brüt ve net (reasürans sonras›) olarak
afla¤›daki tabloda özetlenmifltir.
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fiirket, sigorta sözleflmelerini a¤›rl›kl› olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenen
sigorta sözleflmelerindeki co¤rafi bölgelere göre sigorta riski yo¤unlaflmas›n›n da¤›l›m› brüt ve net (reasürans sonras›) olarak
afla¤›daki tabloda özetlenmifltir.

Toplam Hasar Yükümlülü¤ü (*)  Brüt Toplam Hasar Toplam Hasar Net Toplam Hasar 
31 Aral›k 2008 Yükümlülü¤ü Yükümlülü¤ü Reasürör Pay› Yükümlülü¤ü
Marmara Bölgesi 19.632.960 211.109 19.421.851
Ege Bölgesi 7.490.819 665 7.490.154
‹ç Anadolu Bölgesi 9.098.279 158 9.098.121
Akdeniz Bölgesi 5.604.110 431 5.603.679
Karadeniz Bölgesi 4.473.268 152 4.473.116
Do¤u Anadolu Bölgesi 2.038.836 3 2.038.833
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi 2.466.898 949 2.465.949
KKTC 711.296 - 711.296
Yurtd›fl› 1.168.532 - 1.168.532
Toplam 52.684.998 213.467 52.471.531

(*) Toplam hasar, bilanço tarihi itibar›yla ayr›lm›fl olan muallâk tazminat karfl›l›¤›n› içermekte olup, IBNR karfl›l›¤›
hesaplamaya dahil edilmemifltir. 

fiirket’in bilanço tarihi itibar›yla muallak hasar karfl›l›¤›n› oluflturan poliçelerin %98,93’nü YTL cinsinden, geriye kalan
%1,07’sini ise Avro, Amerikan dolar› ve Sterlin cinsinden düzenlenen poliçeler oluflturmaktad›r. Söz konusu hesaplama,
muallak tazminat karfl›l›¤› üzerinden yap›lm›fl olup, hesaplamaya IBNR karfl›l›¤› dahil edilmemifltir.

4.1.2.3.Gerçekleflen hasarlar›n geçmifl tahminlerle karfl›laflt›r›lmas›
Hayat ve ferdi kaza branfllar›na iliflkin muallak tazminat karfl›l›¤› yeterlilik tablosu afla¤›da sunulmufltur. Bu tablo, fiirket’in
son befl y›l itibari ile ay›rd›¤› muallak tazminat karfl›l›¤›n›n, bu karfl›l›klar›n konusu olan dosyalara iliflkin olarak tüm gider
paylar› da dahil olmak üzere fiilen ödemifl oldu¤u tazminat bedeli toplam›na oran› olan muallak tazminat karfl›l›¤› yeterlilik
oran›n› göstermektedir. Muallak tazminat karfl›l›¤› yeterlilik oran›n›n, cari hesap y›l› hariç olmak üzere, son befl y›ll›k
aritmetik ortalamas›n›n %95’in alt›nda olmas› halinde, bu oran ile %95 oran› aras›ndaki fark, cari y›l muallak tazminat
karfl›l›¤› ile çarp›larak yeterlilik oran› fark tutar› bulunur. 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla hesaplanan muallak hasar karfl›l›¤›
yeterlilik tablosu afla¤›da sunulmufltur. 

Muallak Hasar Karfl›l›¤› Yeterlilik Oranlar› Oran
Hayat %303
Ferdi Kaza %245
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4.1.2.4.Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her de¤iflikli¤in etkisini ayr› olarak göstererek sigorta varl›k ve
borçlar›n›n ölçümünde kullan›lan varsay›mlardaki de¤iflikliklerin etkileri 
7 A¤ustos 2007 tarihli ve 26606 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketleri’nin Teknik
Karfl›l›klar›na ve Bu Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmelik” uyar›nca teknik karfl›l›klar›n hesaplama yöntemi
de¤iflmifltir. 1 Haziran 2008 tarihinden itibaren ayr›lmaya bafllanan karfl›l›klar ve bu karfl›l›klar›n 31 Aral›k 2008 tarihli
bilançoya etkileri afla¤›da sunulmufltur:

• Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›
Yürürlükte bulunan sigorta sözleflmeleri dolay›s›yla ortaya ç›kabilecek tazminatlar›n ilgili sözleflmeler için ayr›lm›fl
kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›ndan fazla olma ihtimaline karfl›, her hesap dönemi itibar›yla, son 12 ay› kapsayacak flekilde
ayr›lan karfl›l›kt›r.

31 Aral›k 2008 Bilançosuna Etkisi: Hayat ve Ferdi Kaza branfl›nda beklenen net hasar prim oran› %100’ü aflmad›¤› için
karfl›l›k ayr›lmam›flt›r. 

• Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu
Aktüeryal zincirleme merdiven metodu geçmiflte gerçekleflmifl hasar verilerine göre cari dönemde ayr›lmas› gereken karfl›l›k
tutar›n›n tahmin edilmesi için kullan›lmaktad›r. Yöntem sonucu bulunan karfl›l›k tutar› muallak tazminat karfl›l›¤› tutar›ndan
fazla ise aradaki fark kadar ek karfl›l›k ayr›lmas› gerekmektedir.

31 Aral›k 2008 Bilançosuna Etkisi: Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu’na göre bulunan karfl›l›k tutar› muallak tazminat
karfl›l›¤›ndan küçük oldu¤u için ek  karfl›l›k ayr›lmam›flt›r.

• Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›
1 Ocak 2008 tarihinden önce geçerli olan mevzuata göre Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› (Cari Rizikolar Karfl›l›¤›) tahakkuk
eden risk priminin hesap tarihi sonras›na sarkan k›sm› için hesaplanmaktayd›. Yürürlükten kalkan mevzuat uyar›nca hayat
branfl› için hesaplanan Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› 6.183.855 YTL tutar›ndad›r.

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na ve
Bu Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmelik uyar›nca, Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› risk primi üzerinden de¤il,
tarife primi üzerinden hesaplanmaktad›r. Birikimli hayat sigortalar›nda ise tarife priminden birikim primi düflülmektedir. 

Yeni düzenlemede, kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n›n tarife primi üzerinden hesaplanmas›n›n yan› s›ra, daha önce mevzuatta
yer almayan arac› komisyonlar›n›n ve gider paylar›n›n ertelenmesi gerekti¤i hususu da yer alm›flt›r. Yeni mevzuat uyar›nca
31 Aral›k 2008 tarihinde hayat ve hayat d›fl› branfllar için hesaplanan net kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› 6.559.973 YTL
tutar›ndad›r.

• Dengeleme Karfl›l›¤› 
Takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlar›ndaki dalgalanmalar› dengelemek ve katastrofik
riskleri karfl›lamak üzere kredi ve deprem teminatlar› için ayr›lan karfl›l›kt›r. 31 Aral›k 2008 itibariyle fiirket, ekli finansal
tablolar›nda 19.106 YTL tutar›nda dengeleme karfl›l›¤› ay›rm›flt›r.

4.2. Finansal Risk
fiirket’in sermaye yönetimindeki amac›; gelir getiren bir iflletme olarak devaml›l›¤›n› sa¤lamak, hissedar ve kurumsal
ortaklar›n faydas›n› gözetmek, ayn› zamanda sermayenin maliyetini azaltmak için en verimli sermaye yap›s›n›n süreklili¤ini
sa¤lamakt›r.
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fiirket, finansal varl›k ve yükümlükler nedeniyle piyasa riski (kur riski, faiz oran› riski, ve fiyat riski), likidite riski ve kredi
riskine maruz kalmaktad›r. fiirket’in risk yönetimi program› genel olarak mali piyasalardaki belirsizli¤in, fiirket finansal
performans› üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktad›r. fiirket, finansal yat›r›mlar›
sebebiyle genelde faiz ve fiyat riskine, sigorta alacaklar› sebebiyle kredi riskine ve dövizli poliçe ve varl›klar› sebebiyle de kur
riskine maruz kalmaktad›r.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan politikalar do¤rultusunda özel bir birim taraf›ndan yürütülmektedir.
Yönetim Kurulu taraf›ndan risk yönetimine iliflkin olarak döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve di¤er
türevsel olmayan finansal araçlar›n kullan›m› gibi çeflitli risk türlerini kapsayan prosedürler oluflturulmufltur.

fiirket için gerekli öz sermaye tutar› Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine
‹liflkin Yönetmelik uyar›nca her mali tablo dönemi itibar›yla hesaplanmaktad›r. fiirket’in mevcut öz sermayesi her iki
yönteme göre de hesaplanan asgari sermaye gereksinimini karfl›lamaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihinde hesaplanan sermaye
yeterlili¤ine iliflkin tablo afla¤›da sunulmufltur. 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla gerekli sermaye tutar› birinci yöntem için
84.088.998 YTL, ikinci yöntem için 43.363.107 YTL olarak hesaplanm›flt›r. Tablodaki verilerden her iki yönteme göre
hesaplanan sermaye yeterlili¤i tutar›n›n, fiirket’in 31 Aral›k 2008 tarihindeki öz sermayesinin alt›nda oldu¤u görülmektedir.
Yönetmelik gere¤ince hesaplanan fiirket öz sermayesi 31 Aral›k 2008 tarihinde 349.939.874 YTL’dir. Bu veriler dikkate
al›nd›¤›nda fiirket sermayesinin yeterli oldu¤u sonucu ç›kmaktad›r.

SERMAYE YETERL‹L‹⁄‹ TABLOLARI

31 Aral›k 2008
1.Yöntem
Hayat D›fl› Branfllar ‹çin Gerekli Özsermaye 37.191
Hayat Branfl› ‹çin Gerekli Özsermaye 78.870.306
Emeklilik Branfl› ‹çin Gerekli Özsermaye 5.181.501
Toplam Gerekli Öz Sermaye 84.088.998
2. Yöntem
Aktif Riski ‹çin Gerekli Özsermaye 25.354.663
Reasürans Riski ‹çin Gerekli Özsermaye 140.842
Afl›r› Prim Art›fl› ‹çin Gerekli Özsermaye 18.007
Muallak Hasar Karfl›l›¤› ‹çin Gerekli Özsermaye 186.673
Yaz›m Riski ‹çin Gerekli Özsermaye 17.131.539
Faiz ‹le Kur Riski ‹çin Gerekli Özsermaye 531.383
Toplam Gerekli Özsermaye 43.363.107
Özkaynak 349.939.874
Gerekli Özsermaye 84.088.998
Limit Bofllu¤u 265.850.876

Dönem içerisinde iflletme d›fl› nedenlerden ötürü de sermaye ihtiyac› oluflmam›flt›r.
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31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla fiirket’in portföyüne iliflkin hesaplanan 2.321.041 YTL tutar›ndaki riske maruz de¤erin
unsurlar› afla¤›da yer alan tabloda detayl› olarak gösterilmifltir:

Riske Maruz De¤er Tablosu
YTL ‹fllemler 2.094.706
YTL Menkul K›ymetler 2.094.719
Repo & Ters Repo 49
Portföy Çeflitlilik Etkisi (62)
Yabanc› Para ‹fllemleri 55.624
Döviz Pozisyonu 55.624 
Hisse Senetleri 795.511 
Al›m-Sat›m Amaçl› K›ymetler 795.511
Portföy Çeflitlilik Etkisi (624.800)
Toplam 2.321.041

Gerçekleflme ihtimali düflük, ancak zarar boyutu büyük olabilecek olaylar›n riske maruz de¤er üzerindeki etkilerini
saptamaya yönelik senaryo analizleri ve stres testleri yap›lm›flt›r. Önümüzdeki dönemde ola¤an d›fl› piyasa hareketlerinden
kaynaklanabilecek potansiyel ekonomik kay›plar senaryolarla s›nanm›fl, kötümser senaryonun tamam›yla gerçekleflmesi
halinde portföy de¤erindeki kayb›n 15.359.584 YTL olaca¤› tahmini yap›lm›flt›r. Bu de¤er kayb›n›n 31 Aral›k 2008 itibar›yla
fiirket özkaynak büyüklü¤üne oran› %4,39’dur. Dolay›s›yla fiirket özkaynaklar›n›n, ola¤an d›fl› piyasa hareketlerinden
kaynaklanabilecek potansiyel riskleri karfl›layabilecek kapasitede oldu¤u görülmektedir. 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla
fiirket’in serbest portföyünde bulunan k›ymetlerdeki zarar boyutunun yüksek olmas›na neden olabilecek kötümser senaryo
analizinde kullan›lan katsay›lar afla¤›da sunulmufltur.

Yabanc› Para Faiz Oran› Euro Kuru USD Kuru YTL Faiz Oranlar› ‹MKB 100 Endeksi
1,09976 1,38336 1,39757 1,37373 0,81000

Faiz oran› riski 
Faiz oranlar›ndaki de¤iflmelerin finansal araçlar›n fiyatlar›nda dalgalanmalara yol açmas›, fiirket’in faiz oran› riskiyle bafla
ç›kma gereklili¤ini do¤urmaktad›r. fiirket’in faiz oran› riskine duyarl›l›¤›, aktif ve pasif hesaplar›n vadelerindeki uyumsuzlu¤u
ile ilgilidir. Bu risk faiz de¤iflimlerinden etkilenen varl›klar› ayn› tipte yükümlülüklerle karfl›lamak suretiyle yönetilmektedir.

Faiz oranlar›ndaki de¤iflime duyarl› olan finansal araçlar›n yer ald›¤› faiz pozisyonuna iliflkin tablo afla¤›da sunulmufltur.

Faiz Pozisyonu Tablosu (31.12.2008 Borsa Rayici De¤erleri)
Sabit faizli finansal araçlar 1.094.802.785

Finansal varl›klar Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan varl›klar 
(Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar) 63.668.709
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 1.031.134.076

Finansal yükümlülükler 921
De¤iflken faizli finansal araçlar 760.715.178

Finansal varl›klar 760.715.178
Finansal yükümlülükler -
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31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla YTL faiz oranlar›nda 1 ve 5 puanl›k art›fl ya da azal›fl olmas› ve di¤er tüm de¤iflkenlerin sabit
tutulmas› durumunda, fiirket’in serbest portföyündeki net de¤iflim afla¤›daki flekilde gerçekleflecektir:

YTL Faiz YTL Faiz YTL Faiz YTL Faiz
(1 Puanl›k art›fl) (1 Puanl›k azal›fl) (5 puanl›k art›fl) (5 puanl›k azal›fl)
(2.288.330) 2.331.840 (11.029.985) 12.120.047

Aktif ve pasif kalemlerin faize duyarl›l›¤› afla¤›daki gibidir.

1 Aya 1 Y›l- 5 Y›l

Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 5 y›l aras› ve Üstü Faizsiz Toplam

Varl›klar

Nakit ve Nakit Benzeri Varl›klar 71.454.089 - - - - 3.794.869 75.248.958

Finansal Varl›klar ile Riski 

Sigortal›lara Ait Finansal Yat›r›mlar 5.352.240 1.056.796.235 323.975.518 360.029.064 149.877.860 52.953.153 1.948.984.070

Esas Faaliyetlerden Alacaklar - - - - - 1.330.947.030 1.330.947.030

‹liflkili Taraflardan Alacaklar - - 104.680 - - 104.680

Di¤er Alacaklar 3.054.912 - - - - 541.955 3.596.867

Gelecek Aylara Ait Giderler ve 

Gelir Tahakkuklar› 991.152 - 309.953 - - 1.495.473 2.796.578

Di¤er Cari Varl›klar - - - - - 8.123.784 8.123.784

Finansal Varl›klar - - - - - 3.962.193 3.962.193

Maddi Varl›klar - - - - - 22.775.272 22.775.272

Maddi Olmayan Varl›klar - - - - - 1.624.290 1.624.290

Gelecek Y›llara Ait Giderler ve 

Gelir Tahakkuklar› - - - - - 13.778 13.778

Ertelenmifl Vergi Varl›¤› - - - - - 1.736.549 1.736.549

Toplam Varl›klar 80.852.393 1.056.796.235 324.390.151 360.029.064 149.877.860 1.427.968.346 3.399.914.049

Yükümlülükler

Finansal Borçlar - 230 537 154 - (921) -

Esas Faaliyetlerden Borçlar 1.940.398 - 459.160 - - 1.349.745.433 1.352.144.991

‹liflkili Taraflara Borçlar - 1.664 - - - - 1.664

Di¤er Borçlar 1.297.390 - - - - 6.781.454 8.078.844

Sigortac›l›k Teknik Karfl›l›klar› - - - - - 1.669.840.334 1.669.840.334

Ödenecek Vergi Ve Benzeri Di¤er 

Yükümlülükler ‹le Karfl›l›klar› 4.211.849 - - - - 11.038.996 15.250.845

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve 

Gider Tahakkuklar› 913.250 - - - - 886.736 1.799.986

Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler - - - - - 42 42

Di¤er Risklere ‹liflkin Karfl›l›klar - - - - - 2.857.469 2.857.469

Özsermaye - - - - - 349.939.874 349.939.874

Toplam Yükümlülükler 8.362.887 1.894 459.697 154 - 3.391.089.417 3.399.914.049

Net Pozisyon 72.489.506 1.056.794.341 323.930.454 360.028.910 149.877.860 (1.963.121.071) -
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Kur Riskine Duyarl›l›k
Yabanc› para varl›klar, yükümlülükler ve bilanço d›fl› yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya ç›kan kur
hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski ad› verilmektedir. 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla yabanc› para cinsinden
varl›klar›n ve yükümlülüklerin da¤›l›m› afla¤›da sunulmufltur:

Döviz Pozisyonu Tablosu

Cari Dönem (31 Aral›k 2008)
Toplam YTL Karfl›l›¤› 

(Fonksiyonel para birimi) ABD Dolar› Avro GBP ‹sviçre Frang› Japon Yeni
1. Bankalar 1.828.890 846.718 884.797 91.591 5.784 -
2. Finansal Varl›klar ve Riski 
Sigortal›lara Ait 
Finansal Yat›r›mlar 176.728.463 120.766.781 52.200.550 3.761.132 - -
3. Sigortac›l›k Faaliyetlerinden 
Alacaklar 871.916 634.957 223.759 13.200 - -
4. Reasürörden Alacaklar 173.490 - 173.490 - - -
5. Verilen Depozitolar 21.467 21.467 - - - -
6. Cari Varl›klar (1+2+3+4+5) 179.624.226 122.269.923 53.482.596 3.865.923 5.784 -
7. Toplam Varl›klar 179.624.226 122.269.923 53.482.596 3.865.923 5.784 -
8. Finansal Kiralama 
‹fllemlerinden Borçlar 921 921 - - - -
9. Reasüröre Olan Borçlar 21.071 18.339 - 2.294 210 228
10. Acente Teminatlar› 141.650 126.283 15.367 - - -
11. Teknik Karfl›l›klar 189.615.303 131.524.055 54.284.640 3.561.523 41.926 203.159
12. K›sa Vadeli Yükümlülükler 
(8+9+10+11) 189.778.945 131.669.598 54.300.007 3.563.817 42.136 203.387
13. Toplam Yükümlülükler 189.778.945 131.669.598 54.300.007 3.563.817 42.136 203.387
Net Yabanc› Para Varl›k/
Yükümlülük Pozisyonu (6-12) (10.154.719) (9.399.675) (817.411) 302.106 (36.352) (203.387)
Parasal Kalemler Net 
Yabanc› Para Varl›k/(Yükümlülük) 
Pozisyonu (=1+2+3+4-8-9-10-11) (10.176.186) (9.421.142) (817.411) 302.106 (36.352) (203.387)

fiirket, bafll›ca ABD Dolar›, Avro ve ‹ngiliz Sterlini cinsinden kur riskine maruz kalmaktad›r. fiirket’in yabanc› para cinsinden
varl›k ve borçlar› Not 12 ve 14’te verilmifltir.

Afla¤›daki tablo, fiirket’in döviz cinsinden mevduatlar›n›n döviz kurlar›nda %10’luk art›fla ve azal›fla olan duyarl›l›¤›n› ve
de¤iflimler sonucunda kâr-zarar ya da özkaynaklarda muhasebelefltirece¤i tutarlar› göstermektedir.
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Döviz Kuru Duyarl›l›k Analizi Tablosu

Cari Dönem
Kâr/Zarar Özkaynaklar

Yabanc› Yabanc› Yabanc› Yabanc›
paran›n paran›n paran›n paran›n

de¤er de¤er de¤er de¤er
kazanmas› kaybetmesi kazanmas› kaybetmesi

ABD Dolar›'n›n YTL karfl›s›nda %10 oran›nda de¤iflmesi halinde:
1- ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü 105.425 (105.425) (52.270) 52.270
2- Dolar riskinden korunan k›s›m (-) - - - -
3- ABD Dolar› Net Etki (1+2) 105.425 (105.425) (52.270) 52.270

Avro'nun YTL karfl›s›nda %10 oran›nda de¤iflmesi halinde:
4- Avro net varl›k/yükümlülü¤ü 411.521 (411.521) (24.663) 24.663
5- Avro riskinden korunan k›s›m (-) - - - -
6- Avro Net Etki (4+5) 411.521 (411.521) (24.663) 24.663

‹ngiliz Sterlini'nin YTL karfl›s›nda %10 oran›nda de¤iflmesi halinde:
7- GBP net varl›k/yükümlülü¤ü 100.059 (100.059) (3.492) 3.492
8- GBP riskinden korunan k›s›m (-) - - - -
9- GBP Net Etki (7+8) 100.059 (100.059) (3.492) 3.492

‹sviçre Frang›'n›n YTL karfl›s›nda %10 oran›nda de¤iflmesi halinde:
10- CHF net varl›k/yükümlülü¤ü (3.635) 3.635 - -
11- CHF riskinden korunan k›s›m (-) - - - -
12- CHF Net Etki (10+11) (3.635) 3.635 - -

Japon Yeni'nin YTL karfl›s›nda %10 oran›nda de¤iflmesi halinde:
13- Yen net varl›k/yükümlülü¤ü (20.339) 20.339 - -
14- Yen riskinden korunan k›s›m (-) - - - -
15- Yen Net Etki (13+14) (20.339) 20.339 - -
TOPLAM (3+6+9+12+15) 593.031 (593.031) (80.425) 80.425

Piyasa Riski
fiirket, hisse senedi yat›r›mlar›ndan kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktad›r. 

fiirket’in raporlama tarihinde maruz kald›¤› hisse senedi fiyat riskleri belirlenmifltir. Buna göre 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla
‹MKB 100 Hisse Senedi Piyasa endeksinde %10 oran›nda bir düflüfl olmas› durumunda, fiirket’in kayb› 1.255.500 YTL
olarak gerçekleflecektir.
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Kredi Riski
Kredi Riski, fiirket’in iliflkide bulundu¤u üçüncü taraflar›n, yap›lan sözleflme gereklerine uymayarak yükümlülüklerini k›smen
veya tamamen zaman›nda yerine getirememelerinden dolay› fiirket’in karfl›laflaca¤› durumu ifade eder. fiirket’in faaliyet
alan› ve tutar bak›m›ndan üçüncü taraflar ile olan iliflkileri göz önünde bulunduruldu¤unda, kredi riskinin nispeten az
oldu¤u düflünülmektedir. fiirket’in üçüncü taraflar itibar›yla de¤erlendirmeleri afla¤›da yer almaktad›r.

Reasürörle: fiirket mali aç›dan güçlü uluslararas› reasürans flirketleri ile çal›flmaktad›r. Bu aç›dan risk seviyesinin de düflük
oldu¤u düflünülmektedir.

Acenteler: fiirkete ba¤l› çal›flan acenteler fiirket ile iliflkilerinde parasal anlamda s›n›rl› düzeyde risk teflkil etmektedir. Sat›lan
ürünlerin uzun süreli olmas› sebebiyle, acentelere verilen komisyon yap›s›n›n da uzun süreli tasarlanm›fl olmas›, acentelerin
fiirket’ten sürekli olarak alacakl› durumda kalmas›n› sa¤lamaktad›r. 

Sigortal›lar: Vadesi geçmifl prim alacaklar›, fiirket için önemli bir risk olarak alg›lanmamakta, zira ödenmemifl primlerin
mevcudiyeti halinde sigortan›n tüm teminatlar› geçersiz olmaktad›r.

Maruz kal›nan kredi riskleri, finansal araç türleri itibar›yla afla¤›daki tabloda sunulmufltur. Bankalar, di¤er nakit ve nakit
benzeri varl›klar da kredi riskine dahil edilmifltir.

Alacaklar(*)

Sigortac›l›k Bankalar ve Di¤er

Faaliyetlerinden Finansal Nakit ve Nakit

Alacaklar Di¤er Alacaklar Varl›klar Benzeri Varl›klar

Cari Dönem liflkili Taraf Di¤er Taraf ‹liflkili Taraf Di¤er Taraf

Raporlama tarihi itibar›yla maruz 

kal›nan azami kredi riski (A+B+C) - 8.588.108 104.680 3.701.164 1.948.984.070 75.248.958

- Azami riskin teminat, karfl›l›k vs. 

ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - (230.679) - 104.297 -

A. Vadesi geçmemifl ya da de¤er 

düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal

varl›klar›n net defter de¤eri - 1.129.037 104.680 3.701.164 - 75.248.958

B. Vadesi geçmifl ancak de¤er 

düflüklü¤üne u¤ramam›fl 

varl›klar›n net defter de¤eri - - - - -

C. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan 

varl›klar›n net defter de¤erleri - 7.228.392 - - 1.941.974.981 -

- Brüt defter de¤eri - 7.459.071 - - 1.948.984.070 -

- De¤er düflüklü¤ü - (230.679) - - (7.009.089) -

-  Net de¤erin teminat, 

karfl›l›k vs.  ile güvence 

alt›na al›nm›fl k›sm› - - - - - -

(*) Bireysel emeklilik faaliyetlerine iliflkin tutarlar›n hem aktif hem de pasif hesaplarda izlenmesi ve ‹MKB Takas ve Saklama
Bankas› A.fi. nezdinde kat›l›mc›lar ad›na tutulmas› sebepleriyle, bu alacaklara kredi riski tablosunda yer verilmemifltir.
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Vadesi geçmifl; ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar›n yaflland›r›lmas›na iliflkin tablo
afla¤›da sunulmufltur. 

Cari Dönem Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar (YTL)
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmifl 3.003.923
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmifl 2.886.542
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmifl 1.450.228
Vadesi üzerinden 1-5 y›l geçmifl 115.029
Vadesini 5 y›ldan fazla geçmifl 3.349
Toplam 7.459.071

Ödenmemifl primlerin mevcudiyeti halinde sigortan›n tüm teminatlar› geçersiz olaca¤›ndan fiirket için alacak riski
oluflmamaktad›r. fiirket bu nedenle vadesi geçmifl prim alacaklar› için karfl›l›k ay›rmamaktad›r.

Likidite riski
Likidite riski, fiirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar
veya kredi puan›n›n düflürülmesi gibi fon kaynaklar›n›n azalmas› sonucunu do¤uran olaylar›n meydana gelmesi, likidite
riskinin oluflmas›na sebebiyet vermektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait 
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir)

2008 Faaliyet Raporu Anadolu Hayat Emeklilik 123



Aktif ve pasif kalemlerin vadelere göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir.

1 Aya 1 Y›l- 5 Y›l 

Vadesiz Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 5 y›l aras› ve Üstü Da¤›t›lamayan Toplam

Varl›klar

Nakit ve Nakit Benzeri Varl›klar 3.794.869 71.454.089 - - - - - 75.248.958

Finansal Varl›klar ile Riski

Sigortal›lara Ait 

Finansal Yat›r›mlar 59.962.242 5.352.240 296.081.057 323.975.518 1.120.744.242 149.877.860 (7.009.089) 1.948.984.070

Esas Faaliyetlerden Alacaklar - - - - - - 1.330.947.030 1.330.947.030

‹liflkili Taraflardan Alacaklar - - - 104.680 - - - 104.680

Di¤er Alacaklar - 3.054.912 - - - - 541.955 3.596.867

Gelecek Aylara Ait Giderler 

Ve Gelir Tahakkuklar› - 991.152 - 309.953 - - 1.495.473 2.796.578

Di¤er Cari Varl›klar - - - - - - 8.123.784 8.123.784

Finansal Varl›klar 3.962.193 3.962.193

Maddi Duran Varl›klar - - - - - - 22.775.272 22.775.272

Maddi Olmayan Duran Varl›klar - - - - - - 1.624.290 1.624.290

Gelecek Y›llara Ait Giderler 

ve Gelir Tahakkuklar› - - - - - - 13.778 13.778

Ertelenmifl Vergi Varl›¤› - - - - - - 1.736.549 1.736.549

Toplam Varl›klar 63.757.111 80.852.393 296.081.057 324.390.151 1.120.744.242 149.877.860 1.364.211.235 3.399.914.049

Yükümlülükler

Finansal Borçlar - - 230 537 154 - (921) -

Esas Faaliyetlerden Borçlar - 1.940.398 - 459.160 - - 1.349.745.433 1.352.144.991

‹liflkili Taraflara Borçlar - - 1.664 - - - - 1.664

Di¤er Borçlar - 1.297.390 - - - - 6.781.454 8.078.844

Sigortac›l›k Teknik Karfl›l›klar› - - - - - - 1.669.840.334 1.669.840.334

Ödenecek Vergi Ve Benzeri 

Di¤er Yükümlülükler ‹le Karfl›l›klar› 11.038.996 4.211.849 - - - - - 15.250.845

Gelecek Aylara Ait Gelirler 

Ve Gider Tahakkuklar› - 913.250 - - - 886.736 1.799.986

Di¤er K›sa V. Yükümlülükler - - - - - - 42 42

Di¤er Risklere ‹liflkin Karfl›l›klar - - - - - - 2.857.469 2.857.469

Özsermaye 349.939.874 - - - - - - 349.939.874

Toplam Yükümlülükler 360.978.870 8.362.887 1.894 459.697 154 - 3.030.110.547 3.399.914.049

Net likidite fazlas›/aç›¤› (297.221.759) 72.489.506 296.079.163 323.930.454 1.120.744.088 149.877.860 (1.665.899.312) -

fiirket yönetimi, fon kaynaklar›n› da¤›tarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit
ve benzeri kayna¤› bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. fiirket, ödeme yükümlülü¤ü do¤uran hususlar›
kendi özkaynaklar›ndan karfl›lamaktad›r. fiirket’in raporlama tarihi itibar›yla finansal kiralama haricinde kredi veya benzeri
bir finansal borcu bulunmamaktad›r. 
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Di¤er Riskler
Gerçe¤e uygun de¤eri belirlenen finansal araçlara iliflkin döküm afla¤›da yer almaktad›r.

Gerçe¤e uygun
31 Aral›k 2008 Defter de¤eri de¤eri
Finansal varl›klar

Bankalar 41.720.390 41.720.390
Di¤er Nakit ve Nakit Benzerleri 33.557.407 33.557.407
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar 278.990.717* 278.990.717*
Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar 79.569.547 79.569.547
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait 
Finansal Yat›r›mlar 1.590.423.806 1.590.423.806
Finansal Varl›klar De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) (7.009.089) (7.009.089)
Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1.330.947.030 1.330.947.030
‹liflkili Taraflardan Alacaklar 104.680 104.680
Di¤er Alacaklar 3.596.867 3.596.867

(*) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan kaynaklanan 7.009.089 YTL tutar›nda de¤er düflüklü¤ü dikkate al›narak
gösterilmifltir.

Finansal araçlar›n gerçe¤e uygun de¤eri
Gerçe¤e uygun de¤er, bilgili ve istekli taraflar aras›nda, piyasa koflullar›na uygun olarak gerçekleflen ifllemlerde, bir varl›¤›n
karfl›l›¤›nda el de¤ifltirebilece¤i veya bir yükümlülü¤ün karfl›lanabilece¤i de¤erdir. fiirket, finansal enstrümanlar›n tahmini
gerçe¤e uygun  de¤erlerini halihaz›rda mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemlerini kullanarak belirlemifltir.
Gerçe¤e uygun de¤erleri belirlenebilen finansal enstrümanlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinin tahmini için afla¤›daki yöntem
ve varsay›mlar kullan›lm›flt›r:

Finansal varl›klar:
Nakit ve nakit benzeri de¤erler ve di¤er finansal varl›klar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen finansal varl›klar›n
gerçe¤e uygun de¤erlerinin k›sa vadeli olmalar› ve muhtemel zararlar›n önemsiz miktarda olabilece¤i düflünülerek defter
de¤erlerine yaklaflt›¤› öngörülmektedir. Devlet iç borçlanma senetlerinin ve hisse senetlerinin rayiç de¤erlerinin
belirlenmesinde piyasa fiyatlar› esas al›n›r. 

Finansal yükümlülükler:
K›sa vadeli olmalar› sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erlerinin defter de¤erlerine yaklaflt›¤›
varsay›lmaktad›r.
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5. Bölüm Bilgileri
fiirket’in bireysel emeklilik, hayat sigortas› ve hayat d›fl› branfl›ndaki faaliyetlerine iliflkin bölüm raporlamas› afla¤›da
sunulmufltur. 

Faaliyet bölümlerinin dökümü Hayat Sigortas› Bireysel Emeklilik Ferdi Kaza Toplam
31 Aral›k 2008
Devam eden faaliyetler
Teknik gelir 629.497.978 58.533.240 487.808 688.519.026
Teknik gider (618.225.507) (51.620.724) (376.589) (670.222.820) 
Di¤er gelir ve giderler toplam› 38.624.746 10.016.730 412.051 49.053.527 
Devam eden faaliyetlerden edinilen bölüm kâr› 49.897.217 16.929.246 523.270 67.349.733

Vergi öncesi kâr 49.897.217 16.929.246 523.270 67.349.733
Vergiler (14.405.000)
Net dönem kâr› 49.897.217 16.929.246 523.270 52.944.733

Bölüm varl›klar› 1.956.393.520 1.422.739.224 20.781.305 3.399.914.049
Toplam bölüm varl›klar› 1.956.393.520 1.422.739.224 20.781.305 3.399.914.049

Bölüm yükümlülükleri (1.610.321.937) (1.431.289.612) (358.302.500) (3.399.914.049)
Toplam bölüm yükümlülükleri (1.610.321.937) (1.431.289.612) (358.302.500) (3.399.914.049)

Bölümlemeye ait di¤er unsurlar
Amortisman ve itfa paylar› giderleri (1.673.343) (433.955) (17.851) 2.125.149

Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin bölümlere göre ayr›lmas›nda Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan yay›nlanan 4 Ocak 2008
tarihli “Sigortac›l›k Tek Düzen Hesap Plan› Çerçevesinde Haz›rlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullan›lan Anahtarlar›n
Usul ve Esaslar›na ‹liflkin Genelge”de belirlenen da¤›t›m anahtar› esas al›nm›flt›r.
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6. Maddi Duran Varl›klar

Cari Dönem:

Demirbafllar
Tesis (Finansal

Arazi ve makine kiralamalar Özel
arsalar Binalar ve cihazlar Tafl›tlar  dahil) maliyetler  Toplam 

Maliyet De¤eri 
1 Ocak 2008 itibar›yla 
aç›l›fl bakiyesi 2.498.229 25.158.884 2.545.994 897.801 3.238.229 1.228.378 35.567.515 
Al›mlar - 213.402 829.332 282.751 168.400 230.725 1.724.610 
Ç›k›fllar (248.328) - (284.303) (600.632) (407.616) - (1.540.879)

2.249.901  25.372.286  3.091.023 579.920 2.999.013 1.459.103 35.751.246

Birikmifl Amortismanlar 
1 Ocak 2008 itibar›yla 
aç›l›fl bakiyesi - (7.892.513) (1.819.041) (714.063) (1.582.115) (547.190)  (12.554.922)
Dönem gideri - (503.621) (303.365) (73.402)  (478.126) (192.786) (1.551.300) 
Ç›k›fllar - - 279.683 523.291 327.274 - 1.130.248 
31 Aral›k 2008 itibar›yla 
kapan›fl bakiyesi - (8.396.134)  (1.842.723) (264.174) (1.732.967) (739.976) (12.975.974)

31Aral›k 2008 itibar›yla 
net defter de¤eri 2.249.901 16.976.152  1.248.300 315.746 1.266.046 719.127 22.775.272 

fiirket kullan›m amaçl› gayrimenkulleri üzerinde ipotek bulunmamaktad›r.
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7. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

Cari dönem:

Maliyet De¤eri Arazi ve arsalar Binalar Toplam 

1 Ocak 2008 itibar›yla aç›l›fl bakiyesi 1.660.158  24.461.256  26.121.414
Al›mlar -  - -
Ç›k›fllar 248.327  - 248.327
Aral›k 2008 itibar›yla kapan›fl bakiyesi 1.411.831 24.461.256 25.873.087

Birikmifl Amortismanlar 
1 Ocak 2008 itibar›yla aç›l›fl bakiyesi -  7.754.150 7.754.150
Dönem gideri -  489.225  489.225
31 Aral›k 2008 itibar›yla kapan›fl bakiyesi - 8.243.375 8.243.375

31 Aral›k 2008 itibar›yla net defter de¤eri 1.411.831 16.217.881 17.629.712

fiirket, cari y›lda yat›r›m amaçl› gayrimenkullerinden 2.156.663 YTL tutar›nda kira geliri elde etmifltir.

fiirket’in yat›r›m amaçl› gayrimenkullerinin makul de¤erleri toplam› 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla 33.747.500 YTL’dir. Bu
gayrimenkullere iliflkin ekspertiz raporlar› lisansl› gayrimenkul de¤erleme flirketleri taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Söz konusu
gayrimenkuller üzerinde ipotek bulunmamaktad›r.

8. Maddi Olmayan Varl›klar

Cari Dönem:
Maliyet De¤eri Haklar Toplam
1 Ocak 2008 itibar›yla aç›l›fl bakiyesi 3.129.214 3.129.214
Al›mlar 783.027 783.027
31 Aral›k 2008 itibar›yla kapan›fl bakiyesi 3.912.241 3.912.241

Birikmifl ‹tfa Paylar›
1 Ocak 2008 itibar›yla aç›l›fl bakiyesi 1.714.105 1.714.105
Dönem gideri 573.846 573.846
31 Aral›k 2008 itibar›yla kapan›fl bakiyesi 2.287.951 2.287.951

31 Aral›k 2008 itibar›yla net defter de¤eri 1.624.290 1.624.290
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9. ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar 
Bilanço dönemi itibar›yla fiirket ‹fl Portföy Yönetimi A.fi. yönetiminde önemli etkinli¤e sahiptir. 

‹fltirakler

31 Aral›k 2008
Pay Kay›tl› De¤er

‹fl Portföy Yönetimi A.fi. %20 3.962.193

10. Reasürans Varl›klar›

10.1. Sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan muhasebelefltirilen varl›k, borç, gelir ve giderleri

Sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan ve varl›k olarak muhasebelefltirilen reasürans varl›klar› afla¤›da sunulmufltur.

Reasürans Varl›klar› Tutar
Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤› Reasürör Pay› 972.512
Muallak Hasar Karfl›l›¤› Reasürör Pay› 296.297
Hayat Matematik Karfl›l›k Reasürör Pay› 78.994
Reasürör fiirketleri Cari Hesab› 124.101

Toplam 1.471.904

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan reasürans borçlar› afla¤›da sunulmufltur.

Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Tutar
Sigorta ve Reasürans fiirketlerinden Al›nan Depolar 459.160 

Sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan reasürans gelir ve giderleri 10.2. numaral› dipnotta sunulmufltur.

10.2. Sat›n al›nan reasürans nedeniyle kâr veya zararda muhasebelefltirilmifl kazanç ve kay›plar

Sat›n al›nan reasürans nedeniyle kâr veya zararda muhasebelefltirilmifl kazanç ve kay›plar afla¤›da sunulmufltur.

Hayat Branfl›
Reasürans Faaliyeti (Hayat Branfl›) 1 Ocak-31 Aral›k 2008 
Reasüröre Devredilen Primler (-) (2.580.094)
Reasürörden Al›nan Komisyonlar (+) 870.820
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Pay› (+) 151.047

Hayat D›fl›
Reasürans Faaliyeti (Hayat D›fl›) 1 Ocak-31 Aral›k 2008
Reasüröre Devredilen Primler (-) (117.274)
Reasürörden Al›nan Komisyonlar (+) 41.227
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Pay› (+) -
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11. Finansal Varl›klar

Finansal Varl›klar ‹le Riski Sigortal›lara Ait Finansal Yat›r›mlar 31 Aral›k 2008
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar 285.999.806
Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar 79.569.547
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yat›r›mlar 1.590.423.806
Finansal Varl›klar De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) (7.009.089)
Toplam 1.948.984.070

Finansal Varl›klar:

31 Aral›k 2008
Maliyet Borsa Kay›tl›

Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar Bedeli Rayici De¤er
Devlet Tahvili 59.543.247 64.217.973 64.217.973
Ters Repo 1.101.943 1.102.296 1.102.296
Hisse Senedi 11.669.815 9.877.855 9.877.855
Yat›r›m Fonu, VOB 4.683.492 4.371.423 4.371.423
Toplam 76.998.497 79.569.547 79.569.547

Maliyet Borsa Kay›tl›
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar Bedeli Rayici De¤er
Devlet Tahvili 203.927.105 235.915.419 235.915.419
Hisse Senedi 71.577.296 43.075.298 43.075.298
Toplam 275.504.401 278.990.717(*) 278.990.717(*)

(*) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan kaynaklanan 7.009.089 YTL tutar›nda de¤er düflüklü¤ü dikkate al›narak
gösterilmifltir.

Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yat›r›mlar:

31 Aral›k 2008:

Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar Maliyet Bedeli Borsa Rayici Kay›tl› De¤er
Devlet Tahvili 1.216.577.640 1.377.553.811 1.377.553.811
Eurobond 164.720.917 176.728.464 176.728.464

Vadeye Kadar Elde Tutulacak 
Finansal Varl›klar
Devlet Tahvili 34.600.001 36.702.631 36.141.531

Toplam 1.415.898.558 1.590.984.906 1.590.423.806

fiirket’in y›l içinde ihraç edilen hisse senedi d›fl›ndaki menkul k›ymetleri ve y›l içinde itfa edilen borçlanmay› temsil eden
menkul k›ymetleri bulunmamaktad›r.
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Menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde yer al›p iflletmenin ortaklar›, ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar
taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan menkul k›ymet bulunmamaktad›r.

Finansal varl›klarda son üç y›lda meydana gelen de¤er art›fllar›:

Finansal Varl›¤›n Türü 31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007(*) 31 Aral›k 2006(*)
Cari Finansal Varl›klar:
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar 3.486.316 17.869.166 20.186.955
Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar 2.571.050 4.923.601 1.832.224
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yat›r›mlar 174.525.248 102.428.319 119.582.270

Cari Olmayan Finansal Varl›klar:
Ba¤l› Menkul K›ymetler - 16.336.041 30.466.404
‹fltirakler - (481.671) (449.509)

Toplam 180.582.614 141.075.456 171.618.344

(*) 2007 ve 2006 y›l›ndaki de¤er art›fllar›, ilgili dönemlerdeki bilanço s›n›flamalar› esas al›narak yap›lm›flt›r.

De¤er art›fllar›, finansal varl›klar›n, dönem sonu kay›tl› de¤er ile maliyet bedelleri aras›ndaki farklar› yans›tmaktad›r.

fiirket’in sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›ndan kaynaklanan 7.009.089 YTL tutar›nda de¤er düflüklü¤ü bulunmaktad›r.

fiirket, finansal riskten korunma muhasebesi uygulamamaktad›r. 

fiirket, parasal kalemlerin ödenmesinden ya da dönem içinde veya ilk muhasebelefltirme s›ras›nda çevrildiklerinden farkl›
kurlardan çevrilmelerinden kaynaklanan kur farklar›n›, olufltuklar› dönemde kâr veya zararda muhasebelefltirmektedir.

12. Borçlar ve Alacaklar 

fiirket alacaklar›n›n dökümü afla¤›daki gibidir: 

31 Aral›k 2008
Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar 8.588.108 
Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar karfl›l›¤› (230.679)
Esas faaliyetlerden ve sigortac›l›k faaliyetlerinden
kaynaklanan flüpheli alacaklar 104.297 
Esas faaliyetlerden ve sigortac›l›k faaliyetlerinden
kaynaklanan flüpheli alacaklar karfl›l›¤› (-) (104.297)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 1.322.589.601
Esas Faaliyetlerden Alacaklar Toplam› 1.330.947.030
‹liflkili Taraflardan Olan Alacaklar Toplam› 104.680
Di¤er Alacaklar Toplam› 3.596.867
Toplam Alacaklar 1.334.648.577
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Ödenmemifl primlerin mevcudiyeti halinde sigortan›n tüm teminatlar› geçersiz olaca¤›ndan fiirket için alacak riski
oluflmamaktad›r. fiirket bu nedenle vadesi geçmifl prim alacaklar› için karfl›l›k ay›rmamaktad›r. Vadesi geçmifl sigortac›l›k
faaliyetlerinden alacaklar›n yaflland›rmas› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmifl 3.003.923
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmifl 2.886.542
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmifl 1.450.228
Vadesi üzerinden 1-5 y›l geçmifl 115.029
Vadesi üzerinden 5 y›ldan fazla geçmifl 3.349
Toplam 7.459.071

(*) 1.129.037 YTL’lik tutar vadesi geçmemifl sigorta alacaklar›ndan oluflmaktad›r.

fiirket’in alacaklar› için tesis edilen teminatlar›n detay› afla¤›da sunulmufltur: 

Teminat Türü 31 Aral›k 2008 
Teminat Mektubu 729.623
Garanti ve Kefaletler 566.828
Gayrimenkul ‹pote¤i 6.900
Toplam 1.303.351

1 Ocak-31 Aral›k
fiüpheli ticari alacak karfl›l›¤› hareketleri 2008
Aç›l›fl bakiyesi 104.297 
Dönem gideri -
Tahsilatlar -
Kapan›fl bakiyesi 104.297 

fiirket’in flüpheli alacaklar› için teminat› bulunmamaktad›r.

‹flletmenin ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klarla olan alacak-borç iliflkisi afla¤›da sunulmufltur.

Alacaklar Borçlar
Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan

Ortaklar - 41.411.231(*) 1.664 -
‹fltirakler - - 576.507 -

(*) Ortaklardan ticari olmayan alacaklar›n tamam› banka hesaplar›ndan oluflmaktad›r.
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fiirket’in yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan varl›k ve borçlar›n›n tutar› afla¤›da sunulmufltur.

31 Aral›k 2008:
Yabanc› para varl›klar Döviz tutar›: Kur (TCMB Döviz Al›fl) Tutar (YTL)
Bankalar (DTH)

Amerikan Dolar› 559.888 1,5123 846.718
‹sviçre Frang› 4.045 1,4300 5.784
Avro 413.302 2,1408 884.797
‹ngiliz Sterlini 41.777 2,1924 91.591

Reasürörden Alacaklar 
Avro                                                    81.040 2,1408 173.490

Sigortal›lardan Alacaklar 
Amerikan Dolar› 419.862 1,5123 634.957
Avro                                                  104.521 2,1408 223.759
‹ngiliz Sterlini                                       6.021 2,1924 13.200

Riski Sigortal›lara Ait Finansal Yat›r›mlar
Amerikan Dolar› 79.856.365 1,5123 120.766.781
Avro                                           24.383.665 2,1408 52.200.550
‹ngiliz Sterlini                               1.715.532 2,1924 3.761.132

Verilen Depozitolar
Amerikan Dolar›                                     14.195 1,5123 21.467

Yabanc› Para Varl›k Toplam›       179.624.226

Yabanc› para borçlar Döviz tutar›: Kur (TCMB Döviz Sat›fl) Tutar YTL
Finansal Kiralama                              

Amerikan Dolar› 606 1.5196 921
Reasürans Borçlar›

Amerikan Dolar› 12.068 1,5196 18.339
Avro - - -
‹ngiliz Sterlini 1.041 2,2039 2.294
‹sviçre Frang› 146 1,4392 210
Japon Yeni 13.561 0,0168 228

Acente Teminatlar›
Amerikan Dolar›                             83.103 1,5196 126.283
Avro                                                   7.144 2,1511 15.367

Teknik Karfl›l›klar*
Amerikan Dolar›                    86.969.553 1,5123 131.524.055
Avro                                       25.357.175 2,1408 54.284.640 
‹ngiliz Sterlini                          1.624.486 2,1924 3.561.523
‹sviçre Frang›                                29.319          1,4300 41.926
Japon Yeni                              12.165.188 0,0167 203.159

Yabanc› Para Borç Toplam› (189.778.945)

Net Döviz Pozisyonu (10.154.719)

* Sigortac›l›k mevzuat› ve fiirket’in Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan tasdik edilen tarifeleri uyar›nca yabanc› para
yükümlülükler sigortal›lara döviz al›fl kuru üzerinden ödendi¤inden, teknik karfl›l›k tutarlar› TCMB döviz al›fl kuru ile
de¤erlenmifltir. 
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13. Türev Finansal Araçlar 
Bulunmamaktad›r.

14. Nakit ve Nakit Benzerleri 
Cari varl›klar içinde yer alan nakit ve nakit benzerleri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008
YTL

Nakit mevcudu 14.634
Bankadaki nakit 41.720.390

Vadesiz mevduat – Yeni Türk Liras› 1.951.345
Vadesiz mevduat – Yabanc› Para 1.828.890
Vadeli mevduat 37.940.155

Di¤er nakit ve nakit benzeri varl›klar (*) 33.557.407
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) (43.473)
Toplam nakit ve nakit benzerleri 75.248.958

(*): Di¤er nakit ve benzeri varl›klar, sigortal›lardan kredi kart› ile yap›lan prim tahsilatlar›na iliflkin olarak bankalardan tahsil
edilecek tutarlard›r. 

fiirket’in cari dönem nakit ak›fl tablosunda nakit ve nakit benzeri de¤erler, faiz ve de¤er art›fl tahakkuklar› düflülerek,
afla¤›daki flekilde gösterilmektedir:

31 Aral›k 2008
YTL

Nakit ve nakit benzerleri 75.248.958
Faiz Tahakkuklar› (-) (301.436)

74.947.522

fiirket’in 31 Aral›k 2008 itibar›yla yabanc› para cinsinden nakit ve nakit benzerleri afla¤›da sunulmufltur.

31 Aral›k 2008:
Döviz tutar›: Kur (TCMB Döviz Al›fl) Tutar (YTL)

Bankalar (DTH):
Amerikan Dolar› 559.888 1,5123 846.718
‹sviçre Frang› 4.045 1,4300 5.784
Avro 413.302 2,1408 884.797
‹ngiliz Sterlini 41.777 2,1924 91.591

Toplam 1.828.890

Bilanço tarihi itibar›yla YTL vadeli mevduatlar›n vadeleri 1 ayl›k olup, basit faiz oran› %17,25-%20,25 aral›¤›ndad›r. fiirket’in
yabanc› para cinsinden vadeli mevduat› bulunmamaktad›r.

15. Sermaye 
fiirket’in bilanço tarihi itibar›yla ortakl›k yap›s› Not 1.1.’de verilmifltir. 
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fiirket’in 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla nominal sermayesi 250.000.000 YTL olup, tamam› ödenmifl her biri 1 Yeni Kurufl
de¤erinde 25.000.000.000 paydan oluflmaktad›r. 

250.000.000 YTL tutar›ndaki sermayeyi temsil eden 25.000.000.000 pay›n 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan
24.900.000.000 adedi ise (B) Grubu’dur. Bilanço tarihi itibar›yla (A) Grubu paylar›n tamam› ortaklardan Türkiye ‹fl Bankas›
A.fi.’ye aittir. (A) Grubu pay sahiplerine, 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi d›fl›nda herhangi bir imtiyaz tan›nmam›flt›r. Ana sözleflmeye göre sermaye art›r›mlar›nda,
yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez. 

fiirket, 6 Mart 2008 tarih ve 448/3 say›l› Yönetim Kurulu karar› ile; 175.000.000 YTL olan ç›kar›lm›fl sermayesinin, kay›tl›
sermaye tavan› içerisinde 75.000.000 YTL art›r›lmak suretiyle 250.000.000 YTL'ye ç›kar›lmas›na karar vermifltir. Art›r›lan
k›sm›n 125.910 YTL'si ifltirak hissesi ve gayrimenkul sat›fl karlar›ndan, 4.019.599 YTL’si ola¤anüstü yedek akçe enflasyon
düzeltmesinden, 50.854.491 YTL’si ola¤anüstü yedek akçelerden, kalan 20.000.000 YTL'nin ise 2007 y›l› kar›ndan da¤›t›lan
temettükarfl›l›¤› hisse senedi olarak tevdi edilmesine karar verilmifltir. 

fiirket, 2499 say›l› kanun hükümlerine göre kay›tl› sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 15 Haziran
2000 tarih ve 67/1039 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir.

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, fiirket’in kay›tl› sermayesi 300.000.000 YTL’dir

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, fiirket’in ifltiraki olan ‹fl Portföy Yönetimi A.fi. portföyünde Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
hisse senedi bulunmamaktad›r. 

fiirket, kendi hisse senetlerini portföyünde bulundurmamaktad›r. 

Bilanço tarihinden sonra önemli tutarda hisse senedi ifllemi yap›lmam›flt›r.

16. Di¤er Karfl›l›klar ve ‹ste¤e Ba¤l› Kat›l›m›n Sermaye Bilefleni 

Bilanço tarihi itibar›yla do¤rudan özkaynaklarda tahakkuk ettirilen dönemin gelir ve gider kalemleri afla¤›daki gibidir.

31 Aral›k 2008
Tutar
(YTL)

Ertelenmifl vergiye baz olan finansal varl›klardan de¤erleme fark› 6.678.639
Ertelenmifl vergiye baz olmayan finansal varl›klardan de¤erleme fark› (21.492.908)
Ertelenmifl Vergi Etkisi (1.335.728)
Net Tutar (16.149.997)
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17. Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varl›klar›

17.1 fiirket’in hayat ve hayat d›fl› dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarlar› ile varl›klar itibar›yla hayat ve hayat d›fl›
dallara göre tesis edilmifl teminat tutarlar›:

31 Aral›k 2008
Branfl Tesis Edilmesi GerekenYTL Mevcut Blokaj YTL
Hayat 1.480.926.322 1.698.245.111
Hayat D›fl› 168.661 629.638
Toplam 1.481.094.983 1.698.874.749

fiirket’in hayat ve hayat d›fl› dallar için tesis etti¤i teminat›n 1.506.061.236 YTL tutar›ndaki bölümü YTL devlet tahvili,
192.813.513 YTL tutar›ndaki bölümü ise Eurobond cinsindendir. 

17.2. fiirket’in hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayr›lan hayat ve mevcut hayat sigortal›lar›n adet ve matematik
karfl›l›klar›:

31 Aral›k 2008

Adet Matematik Karfl›l›k YTL
1 Ocak 2008 Mevcut 878.037 1.420.028.878
Girifl 352.822 479.764.997
Ç›k›fl (419.424) (310.378.345)

31 Aral›k 2008 Mevcut 811.435 1.589.415.530

Yukar›daki tabloya iptalden yeniden yürürlü¤e al›nan 1.603 adet poliçe ile bunlara tekabül eden matematik karfl›l›klar da
dahil edilmifltir.

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varl›klardan sat›lmaya haz›r s›n›f›nda yer alan varl›klar Not 2’de aç›kland›¤› üzere
rayiç de¤erle de¤erlenmekte; rayiç de¤er ile iskonto edilmifl de¤er aras›ndaki fark›n %95’i olan 7.105.305 YTL Hayat
Matematik Karfl›l›¤› hesab›nda muhasebelefltirilmektedir. Bunun yan› s›ra, matematik karfl›l›k olarak fiirket aktiflerinde yer
alan varl›klar›n yat›r›ma yönlendirilmesi sonucunda elde edilecek olan gelirlerden ileride kesilecek stopaj tutar› olan
11.716.605 YTL de Hayat Matematik Karfl›l›¤› hesab›nda muhasebelefltirilmektedir. Söz konusu tutarlar yukar›daki tabloda
yer almamaktad›r. 

78.994 YTL tutar›ndaki hayat matematik karfl›l›¤› reasürör pay›, yukar›daki tabloda yer alan matematik karfl›l›k tutar›ndan
indirilmemifltir.

17.3. Hayat d›fl› sigortalara branfllar itibar›yla verilen sigorta teminat tutarlar›:

31 Aral›k 2008 YTL
Kaza Vefat Teminat› 779.773.344
Kaza Maluliyet Teminat› 779.573.344
Toplam 1.559.346.688
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17.4. fiirketin kurdu¤u emeklilik yat›r›m fonlar›n›n 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla birim fiyatlar›:

Fon Ad› 31 Aral›k 2008
Birim Fiyat› YTL

AH1 Bono Fonu 0,028780
AH2 Likit Fon 0,022394
AH3 Eurobond Dolar Fonu 0,015673
AH4 Eurobond Euro Fonu 0,016853
AH5 Hisse Fon 0,027188
AH6 Uluslararas› Karma Fon 0,014724
AH8 ‹stikrarl› Fon 0,025547
AH9 Dengeli Fon 0,026387
AH0 Atak Fon 0,034880
AG1 Bono Fonu 0,024392
AG2 Eurobond Fonu 0,012797
AG3 Hisse Fon 0,016309
AG4 Esnek Fon 0,022879
HS1 Tahvil-Bono Fonu 0,017960
AHB Beyaz Hisse 0,008844
ATK Turuncu Bono Fonu 0,013774
ATE Turuncu Dengeli Fon 0,010705

17.5. Dolafl›mdaki kat›l›m belgelerinin adet ve tutarlar›:

Dolafl›mdaki Kat›l›m Belgeleri (EYF) Adet Tutar
AH1 Bono Fonu 22.712.943.150,415 653.678.503,869
AH2 Likit Fon 2.042.514.383,149 45.740.067,096
AH3 Eurobond Dolar Fonu 1.700.662.586,228 26.654.484,714
AH4 Eurobond Euro Fonu 1.710.806.181,216 28.832.216,572
AH5 Hisse Fon 1.265.321.382,707 34.401.557,753
AH6 Uluslararas› Karma Fon 267.006.810,788 3.931.408,282
AH8 ‹stikrarl› Fon 1.711.956.732,699 43.735.358,650
AH9 Dengeli Fon 9.515.000.612,186 251.072.321,154
AH0 Atak Fon 2.289.027.577,002 79.841.281,886
AG1 Bono Fonu 1.079.928.498,530 26.341.615,936
AG2 Eurobond Fonu 105.718.730,024 1.352.882,588
AG3 Hisse Fon 152.113.059,271 2.480.811,884
AG4 Esnek Fon 1.093.124.955,628 25.009.605,860
HS1 Tahvil-Bono Fonu 4.531.650.837,560 81.388.449,043
AHB Beyaz Hisse 265.919.773,340 2.351.794,475
ATK Turuncu Bono Fonu 781.782.526,994 10.768.272,527
ATE Turuncu Dengeli Fon 467.909.311,016 5.008.969,174
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17.6. Dönem içinde giren, ayr›lan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ve portföy
tutarlar›:

31 Aral›k 2008 
Ferdi Grup

Adet Portföy Tutar› YTL Adet Portföy Tutar› YTL
Girifl 98.032 85.942.618 25.496 24.054.386
Ç›k›fl 31.335 115.740.584 6.159 20.264.123
Mevcut 320.928 1.081.684.344 84.779 240.083.825

Girifl: Dönem içinde yürürlü¤e giren sözleflme adedi ve bu sözleflmelere ait dönem sonu birikim tutarlar› ile dönem içinde
yürürlü¤e girip yine dönem içinde sona eren sözleflme adedi ve bu sözleflmelerin sona erme tarihindeki birikim tutarlar›
toplam›d›r.

Ç›k›fl: Dönem içinde sona eren sözleflme adedi ve bu sözleflmelerin sona erme tarihlerindeki birikim tutarlar›d›r.

Mevcut: Dönem sonu itibar›yla yürürlükte olan sözleflme adedi ve bu sözleflmelerin dönem sonu itibar›yla mevcut birikim
tutarlar›d›r.

Dönem içerisinde ferdi ve grup emeklilik planlar› aras›nda plan de¤ifliklikleri nedeniyle geçifller meydana geldi¤inden,
dönemsel de¤iflimlerin toplam adet ve portföy tutarlar› üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Ayr›ca, bir önceki bilanço
dönemi itibar›yla yürürlükte olan sözleflmelerin dönem içerisinde tahsilat iptali nedeniyle pasif hale gelmesi veya bir önceki
bilanço dönemine iliflkin sözleflmenin aktif hale gelmesi durumunda bu sözleflmelere ait adet ve portföy tutarlar› dönem
sonunda netlefltirilmektedir. Dipnotta belirtilen ferdi ve grup adet ve portföy tutarlar› dönem sonu itibar›yla mevcut durumu
yans›tmaktad›r.

17.7. Kâr payl› hayat sigortalar›nda kâr pay›n›n hesaplanmas›nda kullan›lan de¤erleme yöntemleri: 
fiirket, riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varl›klar›. “Sat›lmaya Haz›r” ve “Vadeye Kadar Elde Tutulacak” finansal
varl›klar olarak s›n›fland›rm›flt›r. Bu varl›klar, 2 numaral› dipnotta belirtilen esaslar do¤rultusunda de¤erlemeye tabi
tutulmufltur. Bu esaslar do¤rultusunda bulunan de¤erleme farklar› kar pay› hesaplamas›nda dikkate al›nm›flt›r.

17.8. Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal
olarak da¤›l›mlar›:

1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008
Adet Katk› Pay› (Brüt) YTL Katk› Pay› (Net) YTL

Bireysel 98.032 92.651.981 89.301.983
Kurumsal 25.496 24.754.804 24.526.187
Toplam 123.528 117.406.785 113.828.170

Dönem içinde yürürlü¤e giren sözleflme adedi ve dönem içinde yürürlü¤e girip, yine dönem içinde sona eren sözleflme
adedi toplam› ile bu sözleflmeler için dönem içinde tahsil edilmifl olan katk› pay› toplam› ve bu katk› paylar›n›n yat›r›ma
yönlendirilen k›sm› belirtilmifltir. Brüt ve net katk› paylar› toplamlar›na, kredi kart› yoluyla tahsilat› yap›l›p henüz fona
yönlendirilmemifl tutarlar da dahil edilmifltir. 

17.9. Dönem içinde baflka flirketten gelen bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve
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kurumsal olarak da¤›l›mlar›:

1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008

Adet(*) Katk› Pay› (Brüt) YTL Katk› Pay› (Net) YTL
Bireysel 4.013 21.896.387 21.896.387
Kurumsal 2.186 10.444.381 10.444.381
Toplam 6.199 32.340.768 32.340.768

(*) Bireysel emeklilik sözleflme say›s›n› göstermektedir.

17.10 Dönem içinde flirketin hayat portföyünden bireysel emeklili¤e geçen bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve
net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar›:

Hayat portföyünden bireysel emeklili¤e aktar›m ifllemlerinin yasal süresi 7 Ekim 2006 tarihinde sona ermifl olup cari ve
önceki dönemde herhangi bir aktar›m ifllemi bulunmamaktad›r.

17.11. Dönem içinde flirketin portföyünden ayr›lan baflka flirkete geçen veya baflka flirkete geçmeyen her ikisi birlikte
bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar›:

1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008
Ayr›lanlar Adet Kat›l›m Pay› (Brüt) YTL Kat›l›m Pay› (Net) YTL
Bireysel 31.335 115.740.079 92.421.386
Kurumsal 6.159 20.264.123 16.679.734
Toplam 37.494 136.004.202 109.101.120

Adet: 1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda fiirket’ten ayr›lan sözleflme say›lar›n› göstermektedir.

Kat›l›m Pay› (Brüt): Ayr›lma sonucunda oluflan fon sat›fl tutar›n›, yani ayr›lma bedelini göstermektedir.

Kat›l›m Pay› (Net): Ayr›lma sonucu brüt tutardan kesintiler (girifl aidat› ve stopaj) yap›ld›ktan sonra kat›l›mc›ya ödenen kalan
tutar› göstermektedir.

17.12. Dönem içinde yeni giren hayat sigortal›lar›n›n adet ile brüt ve ilk prim tutarlar› ferdi ve grup olarak da¤›l›mlar›:

1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008
Adet ‹lk Prim Tutar› YTL

Ferdi 178.096 155.716.975
Grup 173.123 19.664.859
Toplam (*) 351.219 175.381.834

(*) ‹ptalden yeniden yürürlü¤e al›nan 1.603 adet poliçe, dönem içinde yeni giren sigortal›lar›n hesab›na dahil edilmemifltir.
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17.13. Dönem içinde portföyden ayr›lan hayat sigortal›lar›n›n adet ve matematik karfl›l›k tutarlar›n›n ferdi ve grup olarak
da¤›l›mlar›:

1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008
Adet Matematik Karfl›l›k YTL

Ferdi 305.924 305.250.229
Grup 113.500 5.128.116
Toplam 419.424 310.378.345

17.14.1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008 döneminde hayat sigortal›lar›na kâr pay› da¤›t›m oran›:

Kâr Pay› Da¤›t›m Oran› (%)
YTL (Hayat Sigortalar›) 17,43
YTL (Gelir Sigortalar›) 17,35
USD (Hayat Sigortalar›) 8,17
USD (Gelir Sigortalar›) 8,16
Avro (Hayat Sigortalar›) 6,37
Avro (Gelir Sigortalar›) 6,36
GBP (Hayat Sigortalar›) 9,71
GBP (Gelir Sigortalar›) 9,62

17.15. Sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan tutarlar› tan›mlayan ve gösteren bilgiler:
1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008 döneminde ferdi sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan ve matematik karfl›l›klardaki de¤ifliklik
ile portföy art›fl›n› sa¤layan unsurlar afla¤›da sunulmufltur.

Portföy Art›fl› Matematik Karfl›l›klar
Yeni yaz›lan poliçeler 130.498.624
Tenzilden yürürlü¤e konanlar 2.559.110
‹ptallerden yürürlü¤e konanlar 24.697.573
Kapitali art›r›lan sigortalar 371.342.104
Portföy art›fl› toplam› 529.097.411

1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008 döneminde ferdi sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan ve matematik karfl›l›klardaki de¤ifliklik
ile portföy azal›fl›na yol açan unsurlar afla¤›da sunulmufltur.

Portföy Azal›fl› Matematik Karfl›l›klar 
Fesih ve iptaller (-) (2.863.525)
Ücretsiz sigortaya dönüflenler (-) (23.874.722)
Kapitali indirilen sigortalar (-) (40.605.836)
‹fltiralar (-) (144.560.277)
Riskin oluflmas› ile sona erenler(-) (2.909.845)
Vadesi sona erenler (-) (154.973.129)
Portföy azal›fl› toplam› (369.787.334)
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1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008 döneminde grup sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan ve matematik karfl›l›klardaki de¤ifliklik
ile portföy art›fl›n› sa¤layan unsurlar afla¤›da sunulmufltur.

Portföy Art›fl› Matematik Karfl›l›klar 
Yeni yaz›lan poliçeler 8.226.776
Tenzilden yürürlü¤e konanlar 61.936
‹ptallerden yürürlü¤e konanlar 47.430
Kapitali art›r›lan sigortalar 9.916.685
Portföy art›fl› toplam› 18.252.827

1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008 döneminde grup sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan ve matematik karfl›l›klardaki de¤ifliklik
ile portföy azal›fl›na yol açan unsurlar afla¤›da sunulmufltur.

Portföy Azal›fl› Matematik Karfl›l›klar 
Fesih ve iptaller (-) (27.427)
Ücretsiz sigortaya dönüflenler (-) (173.661)
Kapitali indirilen sigortalar (-) (3.280.938)
‹fltiralar (-) (4.097.345)
Riskin oluflmas› ile sona erenler(-) (127.200)
Vadesi sona erenler (-) (873.791)
Portföy azal›fl› toplam› (8.580.362)

17.16. Sat›n al›nan reasürans nedeniyle kâr veya zararda muhasebelefltirilmifl kazanç ve kay›plar
Sat›n al›nan reasürans nedeniyle kâr veya zararda muhasebelefltirilmifl kazanç ve kay›plar 10 numaral› dipnotta sunulmufltur.

17.17. Gerçekleflen hasarlar›n geliflim süreci
Gerçekleflen hasarlar›n geliflim süreci Not 4’te sunulmufltur.

17.18. Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her de¤iflikli¤in etkisini ayr› olarak göstererek sigorta varl›k ve
borçlar›n›n ölçümünde kullan›lan varsay›mlardaki de¤iflikliklerin etkileri
Sigorta varl›k ve borçlar›n›n ölçümünde kullan›lan varsay›mlardaki de¤iflikliklerin etkileri Not 4’te sunulmufltur. 

18. Yat›r›m Anlaflmas› Yükümlülükleri
Bulunmamaktad›r.
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19. Ticari ve Di¤er Borçlar, Ertelenmifl Gelirler 

31 Aral›k 2008
Sigortac›l›k faaliyetlerinden borçlar 237.221
Sigorta ve reasürans flirketlerinden al›nan depolar 459.160
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar 1.351.448.610
Esas Faaliyetlerden Borçlar Toplam› 1.352.144.991
Ortaklara borçlar 1.664
Personele borçlar -
Di¤er iliflkili taraflara borçlar -
‹liflkili Taraflara Borçlar Toplam› 1.664
Al›nan depozito ve teminatlar 160.323
Di¤er çeflitli borçlar 7.918.521
Di¤er Borçlar Toplam› 8.078.844
Toplam 1.360.225.499

fiirket’in iliflkili taraflarla olan ifllemlerinin ve dönem sonu itibar›yla olan bakiyelerinin detayl› aç›klamas› “‹liflkili taraf
aç›klamalar›” dipnotunda verilmifltir.

20. Borçlar
fiirket’in 921 YTL tutar›ndaki finansal kiralama borcu haricinde finansal borcu bulunmamaktad›r.

21. Ertelenmifl Gelir Vergisi

Ertelenmifl Vergi
fiirket, vergiye esas yasal mali tablolar› ile TFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanan
geçici zamanlama farklar› için ertelenmifl vergi varl›¤› ve yükümlülü¤ü muhasebelefltirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar
genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas mali tablolar ile TFRS’ye göre haz›rlanan finansal tablolarda farkl›
dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar afla¤›da belirtilmektedir.

Ertelenmifl vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmas›nda kullan›lan vergi oran› %20’dir. 

Ertelenmifl vergi (varl›klar›)/yükümlülükleri: 31 Aral›k 2008
Maddi varl›klar›n amortisman/maddi olmayan varl›klar›n itfa farklar› (711.606)
K›dem tazminat› karfl›l›klar› (571.494)
Kullan›lmam›fl izin karfl›l›¤› (85.305)
Dengeleme karfl›l›¤› (3.821) 
Finansal varl›klar de¤erleme farklar› (364.323)

(1.736.549) 
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31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla sona eren y›l içindeki ertelenmifl vergi (aktifleri)/pasiflerinin hareketi afla¤›da verilmifltir: 

Ertelenmifl vergi (varl›¤›)/yükümlülü¤ü hareketleri: 1 Ocak-31 Aral›k 2008
1 Ocak itibar›yla aç›l›fl bakiyesi (1.973.273) 
Gelir tablosunda muhasebelefltirilen (1.099.004) 
Özkaynak alt›nda muhasebelefltirilen 1.335.728 
31 Aral›k itibar›yla kapan›fl bakiyesi (1.736.549)

22. Emeklilik Sosyal Yard›m Yükümlülükleri
Yürürlükteki ‹fl Kanunu hükümleri uyar›nca, çal›flanlardan k›dem tazminat›na hak kazanacak flekilde ifl sözleflmesi sona
erenlere, hak kazand›klar› yasal k›dem tazminatlar›n›n ödenmesi yükümlülü¤ü vard›r. Ayr›ca, halen yürürlükte bulunan 506
say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 say›l› ve 25 A¤ustos 1999 tarih, 4447 say›l› yasalar ile de¤iflik
60’›nc› maddesi hükmü gere¤ince k›dem tazminat›n› alarak iflten ayr›lma hakk› kazananlara da yasal k›dem tazminatlar›n›
ödeme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Emeklilik öncesi hizmet flartlar›yla ilgili baz› geçifl karfl›l›klar›, ilgili kanunun 23 May›s
2002 tarihinde de¤ifltirilmesi ile Kanun’dan ç›kar›lm›flt›r.

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla ödenecek k›dem tazminat›, ayl›k 2.173,19 YTL (2007: 2.030,19 YTL) tavan›na tabidir. K›dem
tazminat› tavan› alt› ayda bir revize olup, fiirket’in k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n hesaplanmas›nda 1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren geçerli olan 2.260,05 YTL olan tavan tutar› göz önüne al›nm›flt›r (1 Ocak 2008: 2.087,92 YTL).

K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, fiirket’in,
çal›flanlar›n emekli olmas›ndan kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutar›n›n bugünkü de¤erinin tahmin
edilmesi yoluyla hesaplanmaktad›r. UMS 19 (“Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar”), flirketin yükümlülüklerinin, tan›mlanm›fl
fayda planlar› kapsam›nda aktüeryal de¤erleme yöntemleri kullan›larak gelifltirilmesini öngörür. Bu do¤rultuda, toplam
yükümlülüklerin hesaplanmas›nda kullan›lan aktüeryal varsay›mlar afla¤›da belirtilmifltir:

Ana varsay›m, her hizmet y›l› için olan azami yükümlülük tutar›n›n enflasyona paralel olarak artacak olmas›d›r. Dolay›s›yla,
uygulanan iskonto oran›, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oran› ifade eder. Bu nedenle,
31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, ekli finansal tablolarda karfl›l›klar, gelece¤e iliflkin, çal›flanlar›n emeklili¤inden kaynaklanacak
muhtemel yükümlülü¤ünün bugünkü de¤eri tahmin edilerek hesaplan›r. ‹lgili bilanço tarihlerindeki karfl›l›klar, y›ll›k %5,40
enflasyon ve %12 faiz oran› varsay›mlar›na göre yaklafl›k %6,26 olarak elde edilen reel iskonto oran› kullan›lmak suretiyle
hesaplanm›flt›r (31 Aral›k 2007: S›ras›yla %5, %11 ve %5,71). ‹ste¤e ba¤l› iflten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, fiirket’e
kalacak olan k›dem tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran› da dikkate al›nm›flt›r.

1 Ocak- 31 Aral›k 2008
1 Ocak itibar›yla karfl›l›k 2.457.714 

Hizmet maliyeti 511.739 
Faiz maliyeti 153.900 
Ödenen k›dem tazminatlar› (265.884) 

31 Aral›k itibar›yla karfl›l›k 2.857.469 
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23. Di¤er Yükümlülükler ve Masraf Karfl›l›klar›

Gider Tahakkuklar› 31 Aral›k 2008
Sat›fl Primi Karfl›l›¤› 600.423 
Di¤er 312.827
Toplam 913.250

24. Net Sigorta Prim Geliri 

1 Ocak- 31 Aral›k 2008
Hayat D›fl› 295.964
Hayat 342.334.183
Toplam 342.630.147

25. Aidat (Ücret) Gelirleri
TMS 18 uyar›nca 1 Ocak 2008-31 Aral›k 2008 döneminde hizmet sunumlar›ndan elde edilen has›lat tutar› bireysel
emeklilik, hayat ve hayat d›fl› alanlar›nda afla¤›da sunulmufltur.

Bireysel Emeklilik (1 Ocak-31 Aral›k 2008)

Ara Verme
Yönetim Fon Halinde Yönetim Di¤er

Girifl Aidat› Gideri Kesintisi ‹flletim Geliri Gideri Kesintisi Teknik Gelirler
12.433.263 16.883.395 26.585.779 2.587.382 43.420

Bireysel Emeklilik (1 Ekim-31 Aral›k 2008)

Ara Verme
Yönetim Fon Halinde Yönetim Di¤er

Girifl Aidat› Gideri Kesintisi ‹flletim Geliri Gideri Kesintisi Teknik Gelirler
3.513.905 4.407.450 7.575.035 55.098 23.843

Hayat/Hayat D›fl› (1 Ocak-31 Aral›k 2008)
Hayat Hayat D›fl›

Brüt Prim Geliri 344.914.277 413.238

Hayat/Hayat D›fl› (1 Ekim-31 Aral›k 2008)

Hayat Hayat D›fl›
Brüt Prim Geliri 79.591.442 85.736
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26. Yat›r›m Gelirleri 

1 Ocak- 31 Aral›k 2008
Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetler

Faiz gelirleri 17.833.995
Temettü gelirleri 264.607
Sat›fl Kâr› 7.498.842

Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler
Faiz gelirleri 125.618.680
Temettü gelirleri 1.710.101
Sat›fl Kâr› 9.259.309

‹fltiraklerden gelirler 177.222
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

Kira Gelirleri 2.156.663

Toplam 164.519.419

27. Finansal Varl›klar›n Net Tahakkuk Gelirleri

Finansal varl›klar›n net tahakkuk gelirleri afla¤›da sunulmufltur:

1 Ocak-31 Aral›k 2008 1 Ekim-31 Aral›k 2008
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar

Özkaynaklar alt›nda muhasebeleflen de¤erleme farklar› (15.188.232) 545.729
Kâr zarar alt›nda muhasebeleflen de¤erleme farklar› 14.817.436 (6.354.404)

28. Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarara Yans›t›lan Aktifler
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan olarak s›n›fland›r›lm›fl fiirket serbest portföyünde bulunan finansal
varl›klar›n bilanço tarihi itibar›yla gelir tablosuna yans›t›lan net kazanç tutar› 25.597.444 YTL’dir. Mali tablolarda yat›r›m
amaçl› olarak s›n›flanan gayrimenkuller maliyet yöntemi ile de¤erlenmektedir.

29. Sigorta Hak ve Talepleri 
1 Ocak-31 Aral›k 2008 dönemine ait branfl baz›nda rücu gelir ya da gideri bulunmamaktad›r. 

30. Yat›r›m Anlaflmas› Haklar›
Bulunmamaktad›r.

31. Zaruri Di¤er Giderler
Giderlerin iflletme içindeki niteliklerine veya ifllevlerine dayanan gruplama 32 numaral› dipnotta sunulmufltur.
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32. Faaliyet Giderlerinin Dökümü

1 Ocak-31 Aral›k 2008 1 Ekim-31 Aral›k 2008
Üretim Komisyon Giderleri (-) (31.640.667) (7.305.838)
Personele ‹liflkin Giderler (-) (31.965.635) (8.047.327)
Banka Giderleri (-) (2.671.487) (996.801)
Kira Giderleri (-) (3.863.749) (1.044.098)
Yönetim Giderleri (-) (10.623.059) (2.690.875)
Pazarlama ve Sat›fl Giderleri (-) (13.895.440) (3.015.406)
D›flar›dan Sa¤lanan Fayda ve Hizmetler (-) (306.852) (91.935)
Di¤er Giderler (-) 594.011 263.156
Toplam (94.372.878) (22.929.124)

33. Çal›flanlara Sa¤lanan Fayda Giderleri

1 Ocak-31 Aral›k 2008 1 Ekim-31 Aral›k 2008
K›dem tazminat karfl›l›¤› gideri 399.755 16.892
Ödenen k›dem tazminatlar› 265.884 79.877
Personel ücret ve giderleri 31.965.635 8.047.327
Toplam 32.631.274 8.144.096

Cari dönemde TFRS 2 kapsam›nda nitelendirilen hisse bazl› ödeme bulunmamaktad›r. 

34. Finansal Maliyetler
fiirket’in finansal kiralama borcu haricinde finansal borcu bulunmamaktad›r. Dönem içinde do¤rudan gider yaz›lan
finansman giderlerinin tutar› 6.391 YTL’dir.

35. Gelir Vergileri

31 Aral›k 2008
Cari vergi yükümlülü¤ü:
Cari kurumlar vergisi karfl›l›¤› 14.405.000
Eksi: Peflin ödenen vergi ve fonlar (3.366.055)

11.038.945

Gelir tablosundaki vergi gideri

Vergi gideri/(geliri) afla¤›dakilerden oluflmaktad›r: 1 Ocak-31 Aral›k 2008
Cari vergi gideri 14.405.000
Ertelenmifl vergi gideri/(geliri) (1.099.004)

Toplam vergi gideri 13.305.996 
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Do¤rudan özkaynakta muhasebelefltirilen vergi

Ertelenmifl vergi 1 Ocak-31 Aral›k 2008
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n yeniden de¤erlemesi 1.335.728

Do¤rudan özkaynakta muhasebelefltirilen toplam ertelenmifl vergi 1.335.728 

Kurumlar Vergisi
fiirket, Türkiye’de geçerli olan 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.

2008 y›l›nda uygulanan efektif vergi oran› %20’dir.

Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibar›yla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2008 y›l› kurum
kazançlar›n›n geçici vergi dönemleri itibar›yla vergilendirilmesi aflamas›nda kurum kazançlar› üzerinden %20 oran›nda geçici
vergi hesaplanm›flt›r. 

Zararlar, gelecek y›llarda oluflacak vergilendirilebilir kârdan düflülmek üzere, azami 5 y›l tafl›nabilir. Oluflan zararlar geriye
dönük olarak, önceki y›llarda oluflan kârlardan düflülemez.

Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaflma prosedürü bulunmamaktad›r. fiirketler vergi
beyannamelerini, ilgili y›l›n hesap kapama dönemini takip eden y›l 1- 25 Nisan tarihleri aras›nda haz›rlamaktad›r. Vergi
Dairesi taraf›ndan söz konusu beyannameler ve bunlara baz teflkil eden muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek
de¤ifltirilebilmektedir.

Gelir Vergisi Stopaj›:
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kâr pay› elde eden ve bu kâr paylar›n› kurum kazanc›na dahil ederek
beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc› flirketlerin Türkiye’deki flubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere kâr paylar›
üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren
tüm flirketlerde %10 olarak ilan edilmifltir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibar›yla %15 olarak de¤ifltirilmifltir.
Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kâr paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir. 

Enflasyona Göre Düzeltilmifl Vergi Hesaplamalar›:
fiirket; 31 Aral›k 2004 tarihindeki yasal finansal tablolar›n› 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
5024 say›l› Kanun uyar›nca, enflasyon oran›n›n belirlenen s›n›rlara ulaflmas› durumunda uygulanmas› hükümleri
çerçevesinde düzenlenmifltir. Vergi mevzuat›ndaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama” standard›ndaki hükümlere göre düzenlemifltir. 31 Aral›k 2004 y›l› itibar›yla enflasyon belirli kriterleri
aflt›¤› için 5024 say›l› kanuna göre Grup enflasyon düzeltmesi yapm›fl olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi itibar›yla yasal
kay›tlar için aç›l›fl bakiyesi olarak al›nm›flt›r. 2005, 2006 ve 2007 y›l›nda Kanun’un belirledi¤i kriterler gerçekleflmedi¤i için
fiirket’in 2005, 2006 ve 2007 tarihli yasal mali tablolar›na enflasyon muhasebesi uygulanmam›flt›r.
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Ertelenmifl Vergi:

Dönem vergi giderinin dönem kâr› ile mutabakat› afla¤›daki gibidir: 

1 Ocak-31 Aral›k 2008
Vergi karfl›l›¤›n›n mutabakat›:
Vergi öncesi kâr 67.349.733

Hesaplanan vergi: %20 (13.469.947)

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi (1.885.315)
‹ndirimlerin etkisi 1.133.579
Di¤er (183.317)

(14.405.000)

36. Net Kur De¤iflim Gelirleri 

Kâr/Zarar kalemlerinde muhasebeleflen 1 Ocak-31 Aral›k 2008
Kambiyo karlar› 779.960
Kambiyo zararlar› (837.346)
Toplam (57.386)

37. Hisse Bafl›na Kazanç 
Ayr› bir suland›r›lm›fl hisse bafl›na kâr hesaplamas›n› gerektirecek, suland›r›c› özelli¤i olan bir özkaynak arac›
bulunmamaktad›r. fiirket’in hissedarlar›na ait hisse bafl›na kâr›n hesaplamas› afla¤›daki gibidir:

1 YKr nominal de¤erli hisse için: 1 Ocak-31 Aral›k 2008
Tedavüldeki hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedi 25.000.000.000

fiirket hissedarlar›na ait net dönem kâr› 52.944.733
Hisse bafl› kâr 0,21178

38. Hisse Bafl› Kâr Pay› 

fiirket’in 2007 y›l› kâr›na iliflkin olarak 2008 y›l›nda da¤›tt›¤› temettü tutar› afla¤›daki tabloda sunulmufltur.

Toplam Nakit 1 YTL Nominal De¤erli 
Grubu Temettü Tutar› Hisseye ‹sabet Eden Nakit Temettü

Tutar› Oran (%)
Brüt A 85.714 0,085714 8,5714

B 14.914.286 0,085714 8,5714
Toplam 15.000.000

Net A 72.857 0,072857 7,2857
B 12.677.143 0,072857 7,2857

Toplam 12.750.000
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Toplam Hisse    1 YTL Nominal De¤erli Hisseye  
Senedi Karfl›l›¤› ‹sabet Eden Hisse Senedi

Grubu Temettü Tutar› Karfl›l›¤› Temettü
Tutar› Oran (%)

Brüt A 114.286 0,114285 11,4285
B 19.885.714 0,114285 11,4285

Toplam 20.000.000
Net A 114.286 0,114285 11,4285

B 19.885.714 0,114285 11,4285
Toplam 20.000.000

Cari y›la ait kar›n da¤›t›m› hakk›nda fiirket’in yetkili organ› Genel Kurul’dur. Bu finansal tablolar›n düzenlendi¤i tarih
itibar›yla fiirket’in y›ll›k Ola¤an Genel Kurul toplant›s› henüz yap›lmam›flt›r. Yönetim Kurulu, bu do¤rultuda kar da¤›t›m›na
iliflkin 6 Mart 2009 tarihinde karar alm›flt›r. fiirket'in 2008 y›l› kar›na iliflkin olarak 2009 y›l›nda da¤›tabilece¤ini öngördü¤ü
net dönem kâr› 50.211.779 YTL'dir.

39. Faaliyetlerden Yarat›lan Nakit
Nakit ak›m tablosu mali tablolarla birlikte sunulmufltur.

40. Hisse Senedine Dönüfltürülebilir Tahvil
Bulunmamaktad›r

41. Paraya Çevrilebilir ‹mtiyazl› Hisse Senetleri
Bulunmamaktad›r

42. Riskler
Not 2’de detayl› olarak sunulmufltur.

43. Taahhütler

Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar›:

Taahhüt Türü 31 Aral›k 2008
Garanti ve Kefaletler 226.476

Finansal Kiralama Borçlar›: 
31 Aral›k 2008

Finansal kiralama borçlar› 921
Bir y›l içinde 767
‹ki ile befl y›l aras›ndakiler 154

44. ‹flletme Birleflmeleri
Bulunmamaktad›r.

45. ‹liflkili Tarafla ‹fllem

a. Ana flirketin ad› ve grubun son sahibi
fiirket’in ana orta¤› %62 pay ile Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.’dir. 
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b. Kuruluflun faaliyetlerine uygun, kalemlerin alt s›n›flamalar› 
fiirket faaliyet konusu itibar›yla ferdi veya grup bireysel emeklilik sözleflmeleri faaliyetinde bulunmakta, bu kapsamda
emeklilik fonlar› kurmakta, kuraca¤› fonlara iliflkin iç tüzü¤ü oluflturarak emeklilik sözleflmeleri, y›ll›k gelir sigortas›
sözleflmeleri, portföy yönetimi sözleflmeleri, fon varl›klar›n›n saklanmas› için saklay›c› ile saklama sözleflmeleri
akdetmektedir. Bunun yan› s›ra, ferdi veya grup hayat ya da ölüm sigortalar› ile bunlara ba¤l› kaza sigortalar›, her türlü can
sigortalar› ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans ifllemleri yapmaktad›r.

c. Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klardan alacaklar nedeniyle ayr›lan flüpheli alacak tutarlar› ve bunlar›n borçlar›.
Bulunmamaktad›r.

d. fiirket ile dolayl› sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n dökümü, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar
hesab›nda yer alan ortakl›klar›n isimleri ve ifltirak ve oran ve tutarlar›, söz konusu ortakl›klar›n düzenlenen en son finansal
tablolar›nda yer alan dönem kâr› veya zarar›, net dönem kâr› veya zarar› ile bu finansal tablolar›n ait oldu¤u dönem, SPK
standartlar›na göre haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, ba¤›ms›z denetime tabi tutulup tutulmad›¤› ve ba¤›ms›z denetim raporunun
olumlu, olumsuz ve flartl› olmak üzere hangi türde düzenlendi¤i: 

Vergi Öncesi Mali Tablo Ba¤›ms›z
Kay›tl› ‹fltirak Mali Tablo Dönem Net Dönem Haz›rlama Denetçi
De¤er Oran› (%) Tarihi Kâr›/Zarar› Kâr›/Zarar› Standard›        Görüflü

‹fl Portföy 
Yönetimi A.fi. 3.962.193 20 31.12.2008 10.819.232 8.644.129 SPK XI/29 Olumlu

e. e.‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klarda içsel kaynaklardan yap›lan sermaye art›r›m› nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi
tutarlar›
Bulunmamaktad›r.

f. Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutar›.
Bulunmamaktad›r.

g. ‹liflkili Taraf Aç›klamalar›

1 Ocak-31 Aral›k 2008
‹liflkili Taraflardan Hizmet Al›mlar›
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. (Poliçe Üretimi Komisyonu) 10.776.792
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. (Prim Tahsilat› ve Bankac›l›k Hizmet Komisyonu) 1.419.846
Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi (Ödenen Primler) 610.898
‹fl Portföy Yönetimi A.fi. (Portföy Yönetim Ücreti) 5.085.311
Milli Reasürans T.A.fi. (Prim Devri) 532.643  

‹liflkili Taraflara Ödenen Kira Gideri
Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi 156.385
‹fl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. 2.228.103

‹liflkili Taraflara Hizmet Sat›fllar›
‹fl Portföy Yönetimi A.fi. (Bireysel Emeklilik Grup Emeklilik Plan›) 29.610
Milli Reasürans T.A.fi. (Al›nan Komisyon) 175.976
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46. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç›kan Olaylar
31 Aral›k 2008 tarihinden sonra fiirket aleyhine aç›lm›fl ve/veya aç›lmas› beklenen davalar›n say›s› 2 adet olup, bu davalar›n
tutar› 24.000 YTL’dir.

47. Di¤er

47.1. Finansal tablolardaki “di¤er” ibaresini tafl›yan hesap kalemlerinden dahil oldu¤u grubun toplam tutar›n›n %20’sini
veya bilanço aktif toplam›n›n %5’ini aflan kalemlerin ad ve tutarlar›:

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¤›da sunulmufltur.

Cari Varl›klar (Nakit ve Nakit Benzeri Varl›klar) 31 Aral›k 2008 YTL
Yoldaki paralar 33.557.407
Toplam 33.557.407

Cari Varl›klar (Di¤er Çeflitli Alacaklar) 31 Aral›k 2008 YTL
Menkul Mutabakat Hesab› 3.054.912
Di¤er 513.297
Toplam 3.568.209

K›sa Vadeli Yükümlülükler (Di¤er Çeflitli Borçlar) 31 Aral›k 2008 YTL
Sat›c›lar Cari Hesab› 1.297.390
Ortaklara Ödenecek Kâr Pay› 859
Di¤er 384.280
Geçici Hesaplar 5.809.466
Kullan›lmam›fl ‹zin Karfl›l›¤› 426.526
Toplam 7.918.521 

47.2. “Di¤er Alacaklar” ile “Di¤er K›sa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplam›n›n
yüzde birini aflan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlar›n›n ayr› ayr› toplamlar›:
Bulunmamaktad›r.

47.3. Naz›m hesaplarda takip edilen rücu alacaklar›na iliflkin tutar
Bulunmamaktad›r.

47.4 Önceki döneme iliflkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar›n tutarlar› ve kaynaklar›:
Bulunmamaktad›r.
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Anadolu Hayat Emeklilik, kuruldu¤u günden bu yana güçlü ortakl›k yap›s› ile desteklenen sermayesi ve faaliyet gösterdi¤i
branfllardaki sürdürülebilir kârl›l›k odakl› ifl felsefesi ile daima sektörün mali bünyesi en güçlü flirketlerinden bir tanesi olmay›
baflarm›flt›r. 

Güçlü mali bünyenin temel göstergelerinden biri olan Sermaye Yeterlili¤i Tablosu, yasal düzenlemelere uygun olarak
düzenli aral›klarla raporlanmakta ve fiirketimizin, yükümlülüklerini karfl›lamak için gerekli olan sermaye tutar›n›n üzerinde
sermayeye sahip oldu¤u, Kamu otoritesi nezdinde tescil edilmektedir. 

Afla¤›daki tabloda sunulan son üç seneye ait Sermaye Yeterlili¤i Tablolar›, ilgili dönemler itibariyle mevcut özsermayemizin,
gerekli özsermaye tutar›n›n fevkinde olufltu¤unu göstermektedir. 

• SERMAYE YETERL‹L‹⁄‹

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Hayat D›fl› Branfllar ‹çin Gerekli Özsermaye 37.191 41.903 55.170
Hayat Branfl› ‹çin Gerekli Özsermaye 78.870.306 71.856.085 65.013.132
Emeklilik Branfl› ‹çin Gerekli Özsermaye 5.181.501 4.150.396 2.639.187
TOPLAM GEREKL‹ ÖZSERMAYE 84.088.998 76.048.384 67.707.489
MEVCUT ÖZKAYNAK 349.939.874 344.311.639 321.640.600
L‹M‹T BOfiLU⁄U 265.850.876 268.263.255 253.933.111

• FAAL‹YET BÖLÜMLER‹N‹N DE⁄ERLEND‹RMES‹
Anadolu Hayat Emeklilik, 2008 y›l›n›, faaliyet göstermekte oldu¤u hayat ve bireysel emeklilik branfllar› itibariyle teknik kâr
elde ederek tamamlam›flt›r. Kuruluflundan bu yana “Net Kâr›n” belirleyicisi olan Hayat Sigortac›l›¤› bölümüne ilaveten ilk
kez 2008 y›l›nda Bireysel Emeklilik faaliyetleri sonucunda da kâra ulafl›lm›fl ve bu durum mali bünyemize olumlu katk›
sa¤lam›flt›r. Ülkemizde henüz yeni geliflmekte olan Bireysel Emeklilik branfl›n›n fiirketimiz kârl›l›¤›na etkisi 2007 y›l› sonuna
kadar menfi olarak gerçekleflmifl, 2008 y›lsonu itibariyle ise 53 milyon YTL’ye yaklaflan net kâr›m›z›n %13’ü söz konusu
branfl›n katk›s› ile elde edilmifltir.

Bilanço büyüklü¤ü aç›s›ndan da, Bireysel Emeklilik branfl›n›n katk›s› aç›kça görülebilmektedir. fiirketimiz aktif toplam›n›n
%40’a yaklaflan k›sm› Bireysel Emeklilik faaliyetlerimizden oluflmaktad›r. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ilk befl y›l içerisinde
ulaflt›¤› fon büyüklü¤ü dikkate al›nd›¤›nda, bahis konusu branfl›n bilançomuza ve gelir tablomuza yans›mas›n›n önümüzdeki
dönemlerde h›zlanarak artaca¤› öngörülmektedir. 
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Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin bölümlere göre ayr›lmas›nda Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan yay›nlanan 4 Ocak 2008
tarihli “Sigortac›l›k Tek Düzen Hesap Plan› Çerçevesinde Haz›rlanmakta Olan Finans›l Tablolarda Kullan›lan Anahtarlar›n
Usul ve Esaslar›na ‹liflkin Genelge”de belirlenen da¤›t›m anahtar› esas al›nm›flt›r.

Afla¤›da sunulan tablo, kârl›l›k ve bilanço büyüklükleri aç›s›ndan, faaliyet gösterilen bölümlerin fiirketimiz mali bünyesine
katk›s›n› göstermektedir.

Hayat Bireysel
Faaliyet bölümlerinin dökümü Sigortas› Emeklilik Ferdi Kaza Toplam
31 Aral›k 2008
Devam eden faaliyetler
Teknik gelir 629.497.978 58.533.240 487.808 688.519.026
Teknik gider (618.225.507) (51.620.724) (376.589) (670.222.820)
Di¤er gelir ve giderler toplam› 38.624.746 10.016.730 412.051 49.053.527 
Devam eden faaliyetlerden edinilen bölüm kâr› 49.897.217 16.929.246 523.270 67.349.733

Vergi öncesi kâr 49.897.217 16.929.246 523.270 67.349.733
Vergiler (14.405.000)
Net dönem kâr› 49.897.217 16.929.246 523.270 52.944.733

Bölüm varl›klar› 1.956.393.520 1.422.739.224 20.781.305 3.399.914.049
Toplam bölüm varl›klar› 1.956.393.520 1.422.739.224 20.781.305 3.399.914.049

Bölüm yükümlülükleri (1.610.321.937) (1.431.289.612) (358.302.500) (3.399.914.049)
Toplam bölüm yükümlülükleri (1.610.321.937) (1.431.289.612) (358.302.500) (3.399.914.049)

Bölümlemeye ait di¤er unsurlar
Amortisman ve itfa paylar› giderleri (1.673.343) (433.955) (17.851) (2.125.149)

• F‹NANSAL VARLIKLAR
fiirketimiz nezdinde yarat›lan hayat sigortas› ve bireysel emeklilik fonlar›, ilgili mevzuat hükümlerinde tan›mlanan ve sürekli
denetimi Kamu otoritelerince s›k›ca gerçeklefltirilen süreçler dâhilinde yat›r›ma yönlendirilmektedir. Yat›r›ma yönlendirilen
söz konusu fonlar, tabi oldu¤umuz Uluslararas› Muhasebe Standartlar› hükümlerine ba¤l› kalarak bilançomuz aktifinde
muhasebelefltirilmektedir.

Sigortal›lar›m›za, Bireysel Emeklilik kat›l›mc›lar›m›za ve fiirketimize ait finansal varl›klar, müflterilerimize karfl› olan
yükümlülüklerimizin teminat› niteli¤indedir. Yat›r›m yap›lan finansal varl›klar›n türü, rayiç de¤erleri ve defter de¤erleri fiirket
mali bünyesinin tetkiki aç›s›ndan önem arz etmektedir. fiirketimiz fon yönetimi esaslar›, etkin bir nakit ve aktif yönetiminin
tüm gereklerine riayet edilerek oluflturulmufltur. Bu kapsamda, müflterilerimizin, fiirketimizin ve tüm hissedarlar›m›z›n
menfaatlerinin azami düzeyde gerçekleflmesinin sa¤lanmas› temel hedefimizdir. 
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Faaliyet gösterdi¤imiz branfllar itibariyle müflterilerimize ve fiirketimize ait fonlar›n yat›r›ld›¤› finansal varl›klar afla¤›da
sunulmufltur. Finansal Varl›klar›n tasnifi Uluslararas› Muhasebe Standartlar› hükümleri esas al›narak gerçeklefltirilmifltir.

fiirketimiz Finansal Varl›klar› Maliyet Bedeli Borsa Rayici Kay›tl› De¤er
Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar 76.998.497 79.569.547 79.569.547
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar 275.504.401 278.990.717 278.990.717
TOPLAM 352.502.898 358.560.264 358.560.264

Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yat›r›mlar: Maliyet Bedeli Borsa Rayici Kay›tl› De¤er
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar 1.381.298.557 1.554.282.275 1.554.282.275
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Varl›klar 34.600.001 36.702.631 36.141.531
TOPLAM 1.415.898.558 1.590.984.906 1.590.423.806

Bireysel Emeklilik Fonlar›: Adet Tutar
AH1 Bono Fonu 22.712.943.150,42 653.678.503,87
AH2 Likit Fon 2.042.514.383,15 45.740.067,10
AH3 Eurobond Dolar Fonu 1.700.662.586,23 26.654.484,71
AH4 Eurobond Euro Fonu 1.710.806.181,22 28.832.216,57
AH5 Hisse Fon 1.265.321.382,71 34.401.557,75
AH6 Uluslararas› Karma Fon 267.006.810,79 3.931.408,28
AH8 ‹stikrarl› Fon 1.711.956.732,70 43.735.358,65
AH9 Dengeli Fon 9.515.000.612,19 251.072.321,15
AH0 Atak Fon 2.289.027.577,00 79.841.281,89

Adet Tutar
AG1 Bono Fonu 1.079.928.498,53 26.341.615,94
AG2 Eurobond Fonu 105.718.730,02 1.352.882,59
AG3 Hisse Fon 152.113.059,27 2.480.811,88
AG4 Esnek Fon 1.093.124.955,63 25.009.605,86
HS1 Tahvil-Bono Fonu 4.531.650.837,56 81.388.449,04
AHB Beyaz Hisse (*) 265.919.773,34 2.351.794,48
ATK Turuncu Bono Fonu 781.782.526,99 10.768.272,53
ATE Turuncu Dengeli Fon 467.909.311,02 5.008.969,17
TOPLAM 51.693.387.108,75 1.322.589.601,46
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Anadolu Hayat Emeklilik daha önceki y›llarda oldu¤u gibi, 2008 y›l›nda da Hayat Sigortalar› ve Bireysel Emeklilik
branfllar›nda faaliyet gösteren tüm sektör flirketleri ile k›yasland›¤›nda; kârl›l›¤›, özsermayesi ve bilanço büyüklü¤ü aç›s›ndan
sektörün önde gelen flirketlerinden biri konumundad›r. 

AKT‹F‹N GEL‹fi‹M‹
Anadolu Hayat Emeklilik 2008 y›l›nda aktif toplam›n› %20 oran›nda art›rarak, 3.400 milyon YTL bilanço büyüklü¤üne
ulaflm›flt›r. 

Aktif kalemleri içerisinde en büyük pay› 2.000 milyon YTL’ye yaklaflan Finansal Varl›klar ve Riski Sigortal›lara ait Finansal
Yat›r›mlar kalemi oluflturmaktad›r ve bu kalem geçen y›la göre %14 oran›nda art›fl göstermifltir. Bahsi geçen aktif kaleminin
%82’sini oluflturan Riski Sigortal›lara ait Finansal Yat›r›mlar›n geçen y›la göre art›fl oran› %10 seviyesindedir. Bu bilanço
kalemi, fiirketimiz taraf›ndan yönetilen Sigortal› fonlar›n›n yat›r›ld›¤› finansal varl›klar›n tutar›n› ifade ederken, bu kalemdeki
art›fl›n sektör liderli¤imizin sürmesine paralel olarak önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir. 2008 y›l›
içerisinde prim üretiminde sa¤lanan 345 milyon YTL tutar ile toplam Hayat Sigortalar› sektörü prim üretiminin %21,9’u,
fiirketimiz taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. 

fiirketimiz aktif büyüklü¤ü içerisinde %38,90’l›k pay ile di¤er önemli bilanço kalemimiz Emeklilik Faaliyetlerinden
Alacaklard›r. Bireysel Emeklilik Sistemi çerçevesinde kat›l›mc›lar›n fiirketimize yat›rd›klar› katk› paylar›n›n Bireysel Emeklilik
Fonlar›nda ulaflt›¤› toplam birikim tutar›n› ifade eden bu kalem, geçen y›la göre %45 art›fl göstererek 910 milyon YTL’den
1.323 milyon YTL seviyesine ulaflm›flt›r. 2008 y›l›nda fiirketimizin idaresindeki toplam 2.931 milyon YTL’lik fon
büyüklü¤ünün %45’ini Bireysel Emeklilik Fonlar› oluflturmaktad›r.

Aktif kalemlerimiz aras›nda yer alan döviz cinsi varl›klar›m›z (179,6 milyon YTL), toplam aktiflerimizin %5’i olup, bu 
varl›klar mevcut döviz cinsi yükümlülüklerimizin %95’ini karfl›lamaktad›r.

PAS‹F‹N GEL‹fi‹M‹
Anadolu Hayat Emeklilik bilançosunda, yükümlülüklerinin %50’ye yak›n› Teknik Karfl›l›klardan, %39’u Emeklilik
Faaliyetlerinden Borçlar kaleminden ve %10’u özsermaye kalemlerinden oluflmaktad›r. 

Sigortal›lar›m›za karfl› yükümlülüklerimizin ifadesi olan Hayat Matematik Karfl›l›klar›m›z bir önceki y›la göre %10’u aflan
oranda art›fl göstererek 1,4 milyar YTL’den 1,6 milyar YTL’ye yükselmifltir. Üretim art›fl›na paralel, Sigortal›lar›m›z›n birikim
tutarlar›ndaki art›fl›n ve Sigortal›lar›m›z nezdindeki aktüeryal yükümlülüklerin dâhil edildi¤i bu tutardaki %10,67
düzeyindeki art›fl, Hayat Sigortalar› sektörü aç›s›ndan baflar›l› bir faaliyet döneminin tamamland›¤›na iflaret etmektedir.

Bireysel Emeklilik portföyü aç›s›ndan Aktifteki Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar kalemi ile karfl›l›kl› çal›flan Emeklilik
Faaliyetlerinden Borçlar kalemi, gerek mevcut kat›l›mc›lara ait birikimlerin de¤erlendirilmesi gerekse yeni üretimde sa¤lanan
performans neticesinde geçen y›la göre %45’e yaklaflan oranda bir art›fl kaydetmifltir. Söz konusu kalem pasif toplam›m›z›n
%39,7’sini, K›sa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerimizin ise %44,3’ünü oluflturmaktad›r. 

31.12.2008 tarihi itibariyle, T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan belirlenen esaslara göre hesaplanan fiirketimiz
için gerekli asgari özkaynak tutar› 84 milyon YTL iken, ayn› tarih itibariyle özkaynaklar›m›z 350 milyon YTL olarak
gerçekleflmifltir. Hayat Sigortac›l›¤› ve Bireysel Emeklilik branfllar›ndaki faaliyetlerine sektör lideri olarak devam eden
fiirketimiz, kuvvetli özkayna¤›n› kuruluflundan bu yana muhafaza etmektedir. 
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KÂRLILIK DE⁄ERLEND‹RMES‹
2008 y›l›, sigortac›l›k sektöründe uygulamaya geçirilen çok say›da mevzuat de¤ifliklikleri, Bireysel Emeklilik sektöründe
yaflanan yo¤un rekabet ve y›l sonuna do¤ru fliddetini hissettirmeye bafllayan küresel krizin yafland›¤› bir y›l olmufltur.
fiirketimiz, yo¤un rekabet flartlar›n›n de¤ifltirdi¤i sektörel yap›lanmalara ayak uydurmak, hayat sigortac›l›¤› ve bireysel
emeklilik branfllar›nda süregelen liderli¤ini sektörü de yönlendirmek ve flekillendirmek amac›yla, iç iflleyifl, altyap› yat›r›mlar›,
etkin sat›fl ve pazarlama teknikleri ile iletiflim ve reklam faaliyetlerine a¤›rl›k vermifltir. fiirketimiz bu faaliyetlerini uzun
dönemli ve sürdürebilir kârl›l›k ile verimlilik gibi iki temel hedefinden ödün vermeden gerçeklefltirmeye devam etmektedir. 
Dönem Net Kâr›m›z 52,9 milyon YTL olarak gerçekleflmifl, geçen y›la göre %16,41 seviyesinde bir art›fla ulafl›lm›flt›r. Teknik
kârl›l›¤›m›z ise geçen y›la göre %130 oran›nda art›flla, 18 milyon YTL düzeyinde gerçekleflmifltir.

TAZM‹NAT ÖDEME GÜCÜ
fiirketimizin 2008 y›l› içerisinde ödedi¤i toplam tazminat tutar› 153,4 milyon YTL’dir. Bu tutarda 2007 y›l›na k›yasla %12’lik
bir azal›fl gerçekleflmifltir. 

Tazminat ödemelerimiz, geçmifl dönemlerdeki hayat sigortalar› ve birikime dayal› ürünlerimiz ile her iki özelli¤i bünyesinde
bar›nd›ran üretimimize iliflkin vade gelimi ve vefat tazminat› kalemlerinden oluflmaktad›r. 

Birikimli ürünlerimiz için sigorta süresi sonunda ödemesini gerçeklefltirdi¤imiz tutar 141 milyon YTL olup geçmifl döneme
k›yasla %14’lük bir azal›fl yaflanm›flt›r. Sigortal› fonlar›nda sa¤lad›¤›m›z yüksek getiriler, hayat sigortas› müflterilerimizin
poliçe sürelerini uzatmalar› yönündeki kararlar›nda etkili olmufltur. 

2008 y›l›nda vefat tazminat› ödemelerimiz bir önceki y›la göre %24 artarak 13 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. 
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Risk Türleri ‹tibar›yla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar›na ‹liflkin Bilgiler
fiirketin risk politikalar› ve bunlara iliflkin uygulama usulleri, Risk Komitesi’nin önerileri do¤rultusunda, Yönetim Kurulu
taraf›ndan oluflturularak yürürlü¤e giren ve üst düzey yönetim taraf›ndan uygulamaya konulan yaz›l› standartlar›
içermektedir. 

Risk Komitesi, risklerin tan›mlanmas›, ölçülmesi, analiz edilmesi, izlenmesi, ilgili birimlere raporlanmas›, risk yönetimine
iliflkin geliflmelerin takip edilmesi, uygulanan teknik ve yöntemlerin gelifltirilmesi, gerekli yasal raporlama, bildirim ve takip
ifllemlerinin Yönetim Kurulu’na raporlanmas› amac›yla faaliyette bulunur.

fiirketin karfl›laflabilece¤i riskler risk politikalar› içerisinde, sigortalama riski, piyasa riski, kredi riski ve operasyonel riskler
olarak tan›mlanm›fl ve Yönetim Kurulu onay› ile yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r. Risk politikalar›, Risk Komitesi’nin mevcut
organizasyondaki yerini, görev kapsam›n› ve sorumluluklar›n› belirleyen, risklerin ölçülmesini, limitlerin takip edilmesini,
limitlerin olas› afl›m› halinde izlenecek yöntemler ile çeflitli olay ve durumlarda verilmesi zorunlu onay ve teyitleri içeren
genel nitelikteki standartlard›r. 

Sigortalama Riski Politikas›
Sigortalama Riski, al›nan primlerin ödenen tazminatlar› karfl›lamamas› ihtimalini ifade etmektedir. 

Sigortalama Riski yönetimi ve izleme sürecinin temel evreleri flunlard›r:

• Ürün baz›nda kârl›l›k analizi, 
• Üretim miktar› (Yeni üretilen poliçe miktar›), 
• ‹ptal oranlar› ve miktarlar›, 
• ‹fltira-vefat miktarlar›, 
• Prim art›fl miktarlar›, 
• Hasar prim oranlar›,

Sigortalama Riskinin denetimi, fiirketin aktüeryal prensipleri dâhilinde, tüm icrac› birimlerin faaliyetlerinin yasal
düzenlemelere, fiirket stratejilerine, politikalar›na ve uygulama esaslar›na uygunlu¤unun sa¤lanmas› amac›n› tafl›maktad›r.

Sigortalama Riskinin denetlenmesi süreci;
• Risk yönetim sürecinin etkinli¤i,
• Verilerin gerçek durumu yans›tma derecesi,
gibi hususlarda fiirket yönetimi ile Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi, al›nmas› gereken tedbirler ve gerekli uygulama
de¤ifliklikleri ile ilgili önerilerde bulunulmas› aflamalar›ndan oluflmaktad›r. 

Piyasa Riski Politikas›
Para ve sermaye piyasalar›ndaki faaliyetlerinin temel ve nihai amac› getiri elde etmek olan fiirketin bu faaliyeti dolay›s›yla
karfl› karfl›ya kald›¤› riskin ölçülmesi, raporlanmas› ve kontrol alt›nda tutulmas› Piyasa Riski politikalar›n›n temelini
oluflturmaktad›r. 

fiirketin maruz kald›¤› Piyasa Riskinin, mevzuat›n öngördü¤ü s›n›rlarda ve fiirketin risk ifltah›na uygun olmas› birincil
önceliktir. 
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Piyasa Riski; Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.’nin; 
• Getirisi faiz oran› ile iliflkilendirilmifl borçlanmay› temsil eden finansal araçlara,
• Hisse senetlerine,
• Di¤er menkul k›ymetlere,
• Bilanço içi veya bilanço d›fl› tüm döviz ve dövize endeksli varl›klara ve yükümlülüklerine,
• Belirtilen araçlara dayal› türev sözleflmelere iliflkin pozisyonlar›n›n de¤erinde faiz oranlar›, hisse senedi fiyatlar› ve döviz
kurlar›ndaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek ve "Faiz Oran› Riski", "Hisse Senedi Pozisyon Riski", "Kur Riski",
“Emtia Riski” ve bunlara iliflkin “Spesifik Risk” gibi unsurlardan oluflan zarar riskini ifade eder.

Piyasa Riski yönetimi sürecinin temel evreleri flunlard›r:
• fiirketin serbest portföyüne ait Riske Maruz De¤er (RMD) günlük olarak mevzuatla uygulama koflullar› belirlenmifl,
uluslararas› kabul görmüfl istatistik yöntemler kullan›larak ölçülür. 
• Ölçüm sonuçlar› güvenilirlikleri aç›s›ndan test edilir. 
• De¤iflik senaryolar alt›nda al›nan riskin izleyece¤i seyrin incelenmesi için senaryo analizleri ve stres testleri yap›l›r.
• Ölçüm ve test sonuçlar›, Risk Komitesi taraf›ndan takip edilerek Yönetim Kuruluna sunulur. 
• Yönetim Kurulu, test sonuçlar›n› de¤erlendirerek, gerekli gördü¤ü önlemleri belirler. 

Piyasa Riskinin izlenmesi sürecinde Likidite Riski gerekli teknikler kullan›larak izlenir ve Yönetim Kuruluna raporlan›r.

Piyasa Riskinin denetlenmesi süreci;
• Para ve sermaye piyasalar› ifllemleri sonucu fiirketin sahip oldu¤u pozisyonlar,
• Risk yönetim sürecinin etkinli¤i,
• Saptanm›fl limitlere uyum,
• Verilerin gerçek durumu yans›tma derecesi,
• Limit afl›m› raporlamalar›,
• Personelin risk politikalar›na ve icra usullerine uyumu
gibi hususlarda fiirket yönetimi ile Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi ve al›nmas› gereken tedbirler ve uygulama
de¤ifliklikleri ile ilgili önerilerde bulunulmas› aflamalar›ndan oluflmaktad›r.

Kredi Riski Politikas›
Kredi Riski; “fiirketin iliflkide bulundu¤u 3. taraflar›n, yap›lan sözleflme gereklerine uymayarak yükümlülüklerini k›smen veya
tamamen zaman›nda yerine getirememelerinden dolay› fiirketin karfl›laflt›¤› durumu” ifade eder. Kredi Riski, fiirketin,
özellikle da¤›t›m kanal› baz›nda olmak üzere arac›lar ve reasürörler ile iliflkilerinden do¤an, pazarlama faaliyetleri ile
bafllayan, fiirketin ürünlerinin tan›t›m›, sat›fl› ve risklerin devredilmesi ile primlerin tahsil edilmesi ifllemlerini kapsayan ifllem
ve kararlar bütününü oluflturan süreçtir.

fiirketimizde Kredi Riski yönetim süreci da¤›t›m kanal› baz›nda olmak üzere arac›lar ve reasürör flirketler temelinde ele
al›nmaktad›r:

Acenteler ‹le ‹lgili Risklere ‹liflkin Yönetim Süreci
fiirket, tüm ürün ve faaliyetlerinin içerdi¤i Kredi Risklerinin tan›mlanmas›n›, ölçülmesini ve yönetilmesini sa¤lar. fiirket ad›na
hareket eden, ürünlerin tan›t›m› ve sat›fl›nda önemli paya sahip olan acentelerin oluflturdu¤u kredi riskinin yönetiminde
belirlenmifl performans ve risk kriterleri uygulan›r.
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Reasürans fiirketleri ‹le ‹lgili Risklere ‹liflkin Yönetim Süreci
fiirketin reasürans ifllemlerini yürütme politikas›, istikrarl› ve finansal yönden güvenilir birden fazla reasürans flirketi ile
iletiflimin ve yap›c› fikir al›flveriflinin sa¤lanmas›n› gerektirir. Yönetim politikas›, y›ll›k olarak reasürör de¤erlendirilmesine
dayanmaktad›r.

Reasürans flirketlerinin seçiminde afla¤›daki kriterler aran›r: 
• Reasürans teminat› veren flirketlerin siyasi ve ekonomik olarak güvenilir bölgelerde faaliyet göstermesi; bu ülkelerin savafl,
iç kargaflal›klar, isyan, ayaklanma gibi koflullar içinde olmamas›,
• Reasürörün yeni ürün gelifltirmede fiirkete sa¤layaca¤› destek (‹statistiksel, aktüeryal, vb.) ve profesyonellik derecesi, 
• Sektörel uygulamalar› takibi, yetkinli¤i, yaklafl›m›, 
• Reasürörün sedan›n talep etti¤i reasürans kapasitesini karfl›lamas›, 
• Reasürörün finansal güvenilirlik derecesinin yeterli bulunmas›. 

Reasürörün yasal denetim ve kontrol otoritelerince denetlenmekte oldu¤unu belgeleyen bilanço, gelir gider tablolar›,
yurtd›fl› ba¤›ms›z derecelendirme kurumlar›n›n flirketlerin mali güçlerinin belirlenmesinde yapt›klar› araflt›rma sonuçlar›
(Rating) dikkate al›n›r. Reasürans flirketlerin seçimi icrac› birimin önerileri do¤rultusunda gerçeklefltirilir.

Faaliyetler s›ras›nda maruz kal›nabilecek tüm Kredi Riskleri, fiirketin iliflkide oldu¤u 3. taraflar›n sözleflme yükümlülüklerine
ba¤l› kal›p kalmad›klar›, faaliyetlerinin risklilik seviyesi ve fiirketimizde meydana gelen Kredi Riski ile ilgili zararlar Risk
Komitesi taraf›ndan düzenli aral›klarla izlenir ve periyodik olarak Yönetim Kurulu’na raporlan›r.

Kredi Riski yönetimi süreci, sürekli olarak izlenir. ‹crac› birimler taraf›ndan gerçeklefltirilen denetimin yan› s›ra Teftifl Kurulu
taraf›ndan, fiirket ile sözleflme imzalayan 3. taraflar ve bölge baz›nda acente denetimleri yerine getirilir. Teftifl Kurulu’nca
yerine getirilen Kredi Riski denetiminin yürütülmesine, denetim sonuçlar›n›n raporlanmas›na ve denetimler sonucunda
saptanan hata ve noksanl›klar›n giderilmesine yönelik eylem planlar›n›n yerine getirilmesine iliflkin esaslar ile denetim
planlar› Yönetim Kurulu’nca belirlenir. 

Operasyonel Risk Politikas›
fiirketi maddi olarak ya da itibar aç›s›ndan kayba u¤ratacak, sigortalama riski, kredi riski ve piyasa riski d›fl›nda kalan di¤er
riskler operasyonel riskler olarak tan›mlanmaktad›r. Örgütlenme, ifl ak›fl›, teknoloji, insan gücü, mevzuat, yönetim ve faaliyet
ortam› çerçevesinde oluflabilecek bu risklerin ölçülmesi analiz edilmesi, izlenmesi ve raporlanmas› esast›r. fiirket karfl› karfl›ya
kalabilece¤i temel riskleri risk katalogunda s›n›fland›rm›flt›r. Faaliyet ortam›ndaki, ifl süreçlerindeki de¤iflikliklerden dolay›
maruz kal›nabilecek tan›mlanmam›fl risklere göre risk katalogu güncellenmektedir. Operasyonel riskler, ifli yapan
personelden bilgi al›narak ve ayn› zamanda Risk Komitesi taraf›ndan merkezi olarak tan›mlan›r.

Operasyonel risklerin yönetilebilmesi için nitelikli ve analize uygun verilerin mevcut olmas› gerekir. Operasyonel riskin
ölçülmesinde ve de¤erlendirilmesinde niteliksel ve niceliksel yöntemler bir arada kullan›l›r. Operasyonel risklerin
belirlenmesindeki en önemli k›s›m riskin tan›mlanmas›, ölçüm yöntemleri için gerekli risk verilerinin ve bu verilerin elde
edilece¤i kaynaklar›n belirlenmesidir. Bu veriler ›fl›¤›nda tan›mlanan ve zarar boyutu belirlenen riskler Yönetim Kurulu’na
raporlan›r.

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
Risk Yönetimi Politikalar›
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Bafll›ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar

Finansal Göstergeler (bin YTL) 2004 2005 2006 2007 2008
Toplam Prim ve Katk› Pay› Üretimi* 455.501 468.254 692.597 684.110 811.058 **
Toplam Teknik Kâr 31.400 5.454 (3.749) 7.958 18.296 
Toplam Aktifler 1.675.443 2.028.207 2.267.789 2.825.117 3.399.914 
Nominal Sermaye 100.000 150.000 175.000 175.000 250.000 
Özkaynaklar 223.377 312.252 321.641 344.312 349.940 
Mali Gelir 79.961 62.045 51.471 58.027 58.964 
Vergi Öncesi Kâr 59.461 58.440 30.853 57.091 67.350 

Bafll›ca Rasyolar (%) (%) (%) (%) (%)
Vergi Öncesi Kâr/Toplam Aktifler
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynaklar 27 19 10 17 19
Prim ve Katk› Pay› Üretimi/Toplam Aktifler 27 23 31 24 20
Özkaynaklar/Toplam Aktifler 13 15 14 12 10

*Toplam prim rakam›na ferdi kaza branfl›ndan elde edilen primler dahildir.
**Emeklilik Gözetim Merkezi taraf›ndan ilan edilen 26.12.2008 tarihli veriler esas al›nm›flt›r.

Prim Üretimi

a. Hayat Sigortac›l›¤› Primi ve Bireysel Emeklilik Katk› Pay› Üretimi (Toplam) 

Prim ve Katk› Pay› Üretimi (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

426.184 468.022 %10 692.346 %48 683.808 %-1 685.353 %0

b. Bireysel Emeklilik Katk› Pay› Üretimi

Katk› Pay› Üretimi (bin YTL) 
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

44.942 119.778 %167 351.810 %194 344.916 %-2 340.437 %-1

c. Hayat

Üretilen Prim (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

381.242 348.244 %-9 340.536 %-2 338.892 %0 344.914 %2

Matematik Karfl›l›klar ve Kâr Pay› ‹htiyatlar›

Matematik Karfl›l›k ve Kâr Pay› Karfl›l›klar› (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim

1.293.532 1.443.180 %12 1.319.478 %-9 1.453.067 10% 1.608.158 %11
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Emeklilik Fon Büyüklü¤ü

Emeklilik Fon Büyüklü¤ü (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

47.096 174.614 %271 527.623 %202 910.158 %73 1.322.590 %45

Vade Gelimi ve Vefat Tazminat Ödemeleri

Vade Gelimi (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

212.762 181.617 %-15 200.620 %10 163.616 %-18 140.549 %-14

Vefat Tazminat› (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 
9.816 13.099 %33 14.214 %9 10.335 %-27 12.859 %24

Toplam (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

222.578 194.716 %-13 214.834 %10 173.951 %-19 153.408 %-12

Teknik Sonuçlar

Hayat (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

17.125 20.033 %17 17.768 %-11 26.341 %48 11.272 %-57

Bireysel Emeklilik (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

(13.266) (14.755) - (21.439) - (18.263) - 6.913 -

Toplam (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 
3.859 5.278 %36 (3.671) - 8.078 - 18.185 %125

Mali Sonuçlar 

Mali Gelirler (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

79.961 62.045 %-22 51.471 %-17 58.027 %13 58.964 %2
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Vergi Öncesi Kâr

Vergi Öncesi Kâr (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

59.461 58.440 %-2 30.853 %-47 57.091 %85 67.350 %18

Özkaynaklar

Özkaynaklar (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

223.377 312.252 %40 321.641 %3 344.312 %7 349.940 %2

Aktif Toplam›

Aktif Toplam› (bin YTL)
2004 2005 De¤iflim 2006 De¤iflim 2007 De¤iflim 2008 De¤iflim 

1.675.443 2.028.207 %21 2.267.789 %12 2.825.117 %25 3.399.914 %20

Pazar Pay›

Pazar Pay› (%)
Branfllar 2004 2005 2006 2007 2008
Hayat Sigortalar› 32 28 25 24 22
Bireysel Emeklilik 15 14 19 20 21
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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 fiirket’in
www.anadoluhayat.com.tr adresinde yay›nda bulunan internet sitesinden de elde edilebilir.

Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi
Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
‹fl Kuleleri Kule 2 Kat:19, 34330, Levent ‹stanbul

Y›ll›k Ola¤an Genel Kurul
Anadolu Hayat Emeklilik Pay Sahipleri 2008 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 26 Mart 2009 tarihinde saat 15:00’da, ‹fl
Kuleleri, Kule 2, Kat 20, 34330 Levent, ‹stanbul adresinde yap›lacakt›r.

Ba¤›ms›z Denetçi
DRT Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi.
Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24
Maslak 34398 ‹stanbul

Vergi Tasdiki
DRT Yeminli Mali Müflavirlik ve Ba¤›ms›z Denetim A.fi.
Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24
Maslak 34398 ‹stanbul

Anadolu Hayat Emeklilik Hisse Senedinin 2008 Y›l› Performans›
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket’in nominal sermayesi 250.000.000 YTL olup, tamam› ödenmifl her biri 1 Ykr
de¤erindeki 25.000.000.000 paydan ibarettir. Halka aç›k hisse oran› %16’d›r.

Hisse senedinin y›l içindeki en düflük fiyat› 1,10 YTL; en yüksek fiyat› ise 3,65 YTL olarak gerçekleflmifltir. Hisse senedinin
2008 y›l›nda kaydetti¤i ortalama fiyat 2,43 YTL olmufltur. Hisse senedinin en düflük ve en yüksek fiyatlar› afla¤›da verilmifltir.

YTL En Yüksek En Düflük
01.01.2008-31.03.2008 3,65 2,23
01.04.2008-30.06.2008 3,05 1,93
01.07.2008-30.09.2008 3,50 2,24
01.10.2008-31.12.2008 2,40 1,10

Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
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Anadolu Hayat Emeklilik A.fi.
‹letiflim adresi: hizmet@anadoluhayat.com.tr

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:39 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 Sok. 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 Ziyapafla Bulvar›, Tevfik Bey Apartman›, No:37/A Zemin Kat Seyhan-Adana
Tel : (0322) 458 30 70 pbx
Faks : (0322) 458 70 43

Marmara Bölge Müdürlü¤ü
Fomara Meydan› Mant›c› Cad. No: 21 Ayt› Plaza Kat: 1 16030 Bursa 
Tel : (0224) 223 71 35 / 223 73 57
Faks : (0224) 223 75 08

Ege Bölge Müdürlü¤ü
Atatürk Caddesi No: 92 Kat: 3 35210 Konak-‹zmir
Tel : (0232) 441 23 43
Faks : (0232) 441 82 92

K.K.T.C. fiube
fierif Arz›k Sokak No:25 Köflklüçiftlik Lefkofla-K.K.T.C.
Tel : (0392) 227 01 27 / 227 04 08
Faks : (0392) 227 01 26
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