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BİLANÇO DİPNOTLARI:  
1- Bankalar Hesabının  --- Milyon TL’sı, 
 Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının  491.814.851.- Milyon TL’sı, 
 İştirakler Hesabının --- Milyon TL’sı, 
 Gayrimenkuller Hesabının --- Milyon TL’sı, 
Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı lehine bloke edilmiştir.  
2- Gayrimenkuller  8.197.000.- Milyon TL’sına sigorta edilmiştir. 

3- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Şirketin fiili faaliyet konusu, Türkiye’de hayat sigortaları ve hayatla ilgili 

olmak üzere Kaza, malüliyet, hastalık ve her türlü can sigortaları  ve bunlarla ilgili reasürans işlemleri 

yapmaktır. 

4- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : 

Adı Pay Oranı Pay Tutarı 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 62 15.500.000.000.000.- 

Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. 20 5.000.000.000.000.- 

   

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri 

itibariyle ayrı ayrı) : 

25.000.000.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 25.000.000.000 adet hisse senedinin 1.000.000.000 

adedi (A) Grubu, kalan 24.000.000.000 adedi ise (B) Grubu  hisse senedidir.Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu 

hisse senetlerinin  tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aittir. 

(A) Grubu hisse senedi sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz 

tanınmamıştır.  

6- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : Kayıtlı sermaye tavanı  85.000.000.000.000 TL.dır. 

7- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : 

Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Yedekler YDDAF 

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

8-  Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : 

Menkul Kıymetin Türü İhraç Tutarı Vadesi 

--- --- --- 

9-  Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : 

Menkul Kıymetin Türü İtfa Tutarı 

--- --- 

10- Cari dönemde duran varlık hareketleri : 

 a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti :  106.293.- Milyon TL. 

 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 1.591.- Milyon TL. 

 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları :  747.297.- Milyon TL. 

  - Varlık maliyetlerinde (+) :        809.316.- Milyon TL.  

  - Birikmiş amortismanlarda (-) :    62.019.- Milyon TL. 
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 d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma 

derecesi : Arşiv ve Dökümantasyon Merkezi olarak kullanılmak üzere İstanbul- Kağıthane 248 Dy IIId 

paftasında 7659 ada 6 parsel tapu kayıtlı Seyrantepe Çobanyıldızı Sokak adresinde bulunan projelendirme 

çalışmalarının tamamlanıp ilgili belediyeden inşaat ruhsatı alınma aşamasındaki bina inşaatımız. 

11-  Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : 

Bulunmamaktadır. 

12- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : 

 

 

Alacaklar(Milyon TL) Borçlar(Milyon TL) 
     
 Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 

1) Ortaklar --- --- 12.531 --- 

2) Bağlı Ortaklık --- --- --- --- 

3) İştirakler --- --- --- --- 

13- Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, 

bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin 

parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve 

bunların gerekçeleri : 

a. Menkul  Kıymetler 

Menkul kıymetler hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senetleri ve yatırım fonlarından oluşmakta olup maliyet 

bedelleri üzerine bilanço tarihine kadar tahakkuk etmiş gelirleri ilave edilerek menkul kıymet hesapları 

içerisinde gösterilmektedir. 

31.03.2001 tarihi itibariyle yanlızca bloke portföydeki menkul kıymetler kayıtlı değerlerine gün esasına göre 

işleyen faizleri ilave edilmek suretiyle değerlenmiştir. Serbest ve elementer portföyde bulunan menkul 

kıymetler ise borsa rayici ile değerlemeye tabii tutulmuştur. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senetleri son beş işlem günündeki günlük ağırlıklı 

ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması ile değerlenmiştir. 

Yatırım fonları ve Eurobondlar bilanço tarihindeki piyasa fiyatları ile değerlemeye tabii tutulmuştur. 

b. Maddi Duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar (Binalar hariç) yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden normal amortisman metoduna 

göre, vergi mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki nispetlerde amortismana tabi tutulmaktadır.    

                                                                          %  

 Binalar                                                               2 

 Nakil vasıtaları                                                 20 

 Mobilya, mefruşat ve büro makinaları          6-20 

 Özel maliyetler                                                 20 
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c. Kıdem Tazminatı 

31.03.2001 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.234.100 Milyon TL.dir  

d. Aktif ve Pasif hesaplardaki azalış 

Sigortalıların parası olan Matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmelerinden elde edilen faiz vs.gelirlerden 

sigortalılara isabet eden % 95’lik kısım üzerinden yapılmış olan gelir vergisi ve fon payı kesintilerinin vergi 

hukuku ilkelerine aykırı bulunduğu ve yapılan kesintilerin iptal ve sigortalılara iade edilmek üzere Şirketimize 

geri verilmesi talebi ile açılmış bulunan; Aktifte “Sigortalıların İhtilaflı Gelir Vergisi Stopajı Alacakları” 

geçici hesabında 28.161.579.999.263 TL.’na , pasifte  “Sigortalıların İhtilaflı Gelir Vergisi Stopajı 

Alacakları” geçici hesabında 28.161.579.999.263 TL’na yani bilançoda rahatsız edici boyutlara ulaşan 

tutarların davaların uzaması ve henüz kararların kesinleşmemiş olması nedeniyle nazım hesaplarda 

izlenmesinin uygun olacağı görüşü ile bu tutarlar aktiften ve pasiften  çıkarılarak nazım hesaplara 

aktarılmıştır. Bundan sonra açılan davalarla ilgili bu tutarlar nazım hesaplarda izlenecektir. 

14- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara 

ilişkin bilgi : 

Kıdem tazminatı tavanı 15.04.2001 tarihinden itibariyle 663.000.000.- TL.’sına yükseltilmiştir. 

15- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, 

(işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde 

açıklanır.) :  

Bilanço tarihi itibariyle Şirket aleyhine açılmış davaların tutarı yaklaşık 239.959 Milyon TL, Şirket tarafından 

üçüncü kişiler aleyhine açılmış davaların yaklaşık tutarı ise 24.000.785 Milyon TL.’dir. Şirket tarafından 

üçüncü kişiler aleyhine açılan davalar başlıca sigortalılar adına alınmış hazine bonosu , devlet tahvili ve ters 

repolardan veya sigortalılar adına açılmış mevduattan doğmuş faiz gelirlerinin münhasıran sigortalılara ait olan 

kısmının % 95’i üzerinden T.C.Merkez Bankası, T.C.Ziraat Bankası veya muhtelif kurumlar tarafından 

yapılmış  ‘gelir vergisi stopajı’ ve ‘fon payı kesintisi’nin iadesi ile ilgilidir.  

16- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde 

değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:   

Ekonomik istikrar proğramında öngörülmüş bulunan oranlar dikkate alınarak yapılmış olan muhasebe 

tahminlerindeki sapmalar, 21.02.2001’ den beri süregelen olumsuz ekonomik gelişmelerin etkisi ve piyasa 

koşullarının yeterince belirlenmemiş olması nedeniyle kesin olarak hesaplanamamıştır.  

17- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:  

                                                               Teminat Tutarı 

        Aktif Değer                                      (Milyon TL) 

       Haz.Bon.Dev.Tahvili                        403.730.543 

       Repo                                                    56.191.895  

       Yatırım Fonu                                       31.621.991 

        Hisse Senedi                                            270.422 

                                                                  491.814.851 
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18- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 

 Aktif değerlerin toplam sigorta değeri 8.956.106.- Milyon TL. sıdır. 

19- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 

      Müşteri               Alacak Tutarı           İpotek ve/veya                     İpotek ve/veya Teminat Tutarı 

      Ünvanı               (Milyon TL)               Teminat Türü                                  ( Milyon TL) 

   Acenteler                    45.745                  Teminat Mektubu                                  70.250                           

                                                                   Gayrimenkul İpoteği                              10.400 

                                                                   Hazine Bonosu                                          ---   

                                                                   Garanti ve Kefaletler                              38.370  

  

    Diğer                              --                     Teminat Mektupları                               40.970                                                             

                                                                   Garanti ve Kefaletler                             42.037   

                                                                                                                                202.027 

 

20- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 

 

 

 

Taahhüt Türü 

Taahhüt Tutarı 

Milyon TL. 

Teminat Mektubu 35.428 

Finansal Kiralama Sözleş.                252.785 

 

21- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar :  

Blokeli mevduat bulunmamaktadır. 
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22- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa 

rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet 

bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi : 

 

                                                                      Kayıtlı                      Maliyet                  Borsa  

                                                                      Değer                        Bedeli                    Rayici 

        Hayat Portföyü                                   (Milyon TL)              (Milyon TL)          (Milyon TL)  

        Hazine Bonusu-Devlet Tahvili            403.730.542             377.341.488           352.931.852 

        Ters Repo                                              52.568.193               52.472.291             51.986.207  

        Yatırım Fonu                                         31.621.991               26.212.366             31.621.991 

        Hisse Senedi                                               270.422                    518.992                  270.422 

          

         Toplam Hayat Portföyü                     488.191.148              456.545.137           436.810.472  

          

         Elementer Portföyü 

         Hazine Bonosu-Devlet Tahvili               3.623.702                3.615.579               3.623.702  

 

          Serbest Portföy 

          Hazine Bonosu-Devlet Tahvili              9.144.050                 9.134.320              9.144.050 

          Yatırım Fonu                                         6.605.594                 6.157.821              6.605.594  

          Ters Repo                                              6.652.862                 6.637.962              6.652.862 

          Hisse senedi                                           3.062.360                 3.563.335              3.062.360 

          Euro Bond                                                844.102                    717.226                 844.102 

             

          Toplam Serbest Portföy                       26.308.968               26.210.664            26.308.968  

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

          Toplam Menkul Kıymetler                518.123.818             486.371.380          466.743.142 

                                                                   ==========           ==========        ========== 

          İştirakler 

          Borsada İşlem Gören                            1.845.235                 2.481.923               1.845.235    

          Borsada işlem görmeyen                       2.834.600                2.834.600               2.834.600  

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

           Toplam İştirak                                     4.679.835                 5.316.523               4.679.835 
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23- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı 

ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : 

                                                        Maliyet Bedeli                                                          İhraçcının  

     Menkul kıymet Türü                    (Milyon TL)                                                                      Adı 

     Hisse Senetleri                               475.000                      İş-Tim Telekomunikasyon Hizm.A.Ş.                                   

    

                                                                                                       

24- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının 

%20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : 

      Diğer Aktifler                                      (Milyon TL) 

      Mahsup edilecek vergi ve fonlar            1.159.832 

      Ayniyat mevcudu ve stoklar                        30.648 

      Diğer                                                         297.883 

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

       Toplam                                                  1.488.363 

 

 

       Diğer Pasifler 

       Ödenecek vade gelimi borçlar              4.748.938 

       Ödenecek tazminatlar                           8.860.258 

       Müessese geçici hesabı                         1.307.060  

       Gelecek döneme ait gelirler                  1.468.724 

       Diğer                                                        694.379 

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

        Toplam                                               17.079.359 

 

25- "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif 

toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları : 

       Bilanço aktifinin yüzde birini aşan personelden alacak veya personele borç yoktur. 

26- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların 

borçluları : 

       Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklara ilişkin şüpheli alacak bulunmamaktadır. 

27- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu tutarlar 

ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : 

      Yönetmelik gereği vadesi iki ayı geçen prim alacaklarına ilişkin 414.314.- Milyon TL muhtemel zararlar 

karşılığı ayrılmıştır. 
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28- - İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler 

ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu 

ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı 

ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız 

denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi 

türde düzenlendiği: 

                                                                                31.12.2000                                   Mali 

                                                                                Vergi Öncesi      31.12.2000        Tablo             Bağımsız  

  İştirakler                   İştirak Tutarı      İştirak        Dönem                Net Dönem       Hazırlama      Denetçi 

                                   (Milyon TL)      Oranı %      Kar/ Zarar          Kar / Zarar        Standardı       Görüşü 

İş Gayrimenkul              

Yatırım Ort.A.Ş.            1.237.600         1,36           3.474.889           3.474.889           SPK            Olumlu  

TSKB Menkul 

Değerler A.Ş.                     54.000        12,00             423.385              294.337           SPK            Olumlu   

Yatırım Finansman 

Yatırım Ort.A.Ş.                67.500        12,00           3.651.311          2.432.889            SPK           Olumlu  

Bayek Tedavi Sağlık 

Hizm.ve işl.A.Ş.               680.000          2,00        (3.312.133)         (3.312.133)          THP           (*)                

Kastamonu Hold. 

A.Ş.                                      1.000          0,08             (19.938)              (19.938)          THP           (*) 

Trakya Yatırım 

Hold.A.Ş.                             1.000          0,00           (258.628)            (258.628)          THP           (*) 

Gothaer Anadolu 

Hayat GMBH                   281.100        50,00           (144.925)            (144.925)          (**)             

İş Portföy Yönetimi 

A.Ş.                                  200.000        20,00             213.063             142.752            SPK           Olumlu 

SYB Yatırım Ort. 

A.Ş.                                    15.000          2,00              ( 3.976)               (3.976)           SPK           Olumlu   

İş-Tim  

Telekomunikasyon 

Hizmetleri A.Ş.              1.362.500         0,25         (3.387.752)        (3.387.752)          THP            (*)      

İş Net Elektronik Bilgi 

Ür.Dağ.Tic.ve İletişim 

Hizmetleri A.Ş.                  240.000       2,00              922.178              660.003           THP             (*)   

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

Toplam                           4.139.700 

(*) Denetimden geçmemiş Mali Tablo bilgileridir. 

(**) Şirketin mali tabloları Almanya’da genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre hazırlanmıştır. 
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Bilanço tarihi itibariyle,İş Gayrimenkul Yatırım Ort.A.Ş., Bayek Tedavi ve Sağlık Hizm.AŞ., Kastamonu 

Holding A.Ş. Trakya Yatırım Holding A.Ş.,  SYB Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş-Tim Telekomunikasyon 

Hizm.A.Ş., İş-Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’deki payları % 10’nun 

altındadır ve bu şirketler bağlı menkul kıymet konumundadır. Ancak mali tablolar Sigorta Murakabe Kanunu 

hükümlerindeki formata göre hazırlandığı için bu gösterim uygulanmamıştır.     

29- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz 

hisse senedi tutarları : 

Bulunmamaktadır. 

30- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri : 

Taşınmazların üzerinde ayni hak bulunmamaktadır. 

31- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : 

Yıl Yeniden Değerleme 

(Milyon TL) 

31.3.1999   454.547 

31.3.2000 1.023.996 

31.3.2001    747.296 

32- Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı 

paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları : 

                                                                                                 Kur                                Tutar 

Yabancı Para Alacağı                    Döviz Tutarı                (31.03.2001)                 (Milyon TL)  

Bankalar (DTH) 

Amerikan Doları                                 57.769                        1.020.560                       58.957    

Alman Markı                                      58.402                           460.753                        26.909 

İsveçre Frangı                                       1.660                           588.868                            978 

Hollanda Florini                                  12.605                          408.926                         5.155 

Euro                                                    13.927                           901.155                       12.550 

Fransız Frangı                                       2.442                           137.380                            335 

İngiliz Sterlini                                       7.401                        1.455.447                       10.772 

Belçika Frangı                                    54.534                             22.339                          1.218 

                                                                                                                                    116.874 

33- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi 

yükümlülüklerin tutarı :  

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen bir yükümlülük bulunmamaktadır.  
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34- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı : 

           Üst düzey yönetici                      16           

           Yönetici                                      63 

           Memur                                      144 

           Sözleşmeli personel                    10  

           Diğer                                           22  

           Toplam                                      255 

 

35- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması 

açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : 
       Mali Tabloları önemli ölçüde etkileyen diğer husus yoktur. 
 
Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları :  
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GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : 

 a) Amortisman giderleri : 

  aa) Normal amortisman giderleri :                                         48.745 

  ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri :      51.582 

 b) İtfa ve tükenme payları :                                                                 466.978   

2- Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : 

Dönemin reeskont  ve karşılık giderleri 1.388.334.-Milyon TL olup; bunun 124.100.- Milyon TL.’sı dönem 

kıdem tazminatı giderlerinden geri kalan kısmı ise menkul kıymet değer azalış karşılıklarından oluşmaktadır. 

3- Dönemin tüm finansman giderleri : Bulunmamaktadır. 

 a) Üretim maliyetine verilenler :  ---- 

 b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler :   --- 

 c) Doğrudan gider yazılanlar : --- 

4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar 

içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : 

Dönemin finansman giderlerinde ortaklar,bağlı ortaklar ve iştiraklerle ilgili bir tutar bulunmamaktadır. 

5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar 

ayrıca gösterilecektir.) :  

                                                                                                  Satışlar                                 Alışlar 

                                                                                         (Alınan Primler)                 ( Ödenen Primler) 

                                                                                              Milyon TL                             Milyon TL 

Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.                                            ---                                      14.542 

İş Net Elek.Bilgi Üretim Dağ.Tic.ve İletişim Hiz.A.Ş.             5.250                                       --- 

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

Toplam                                                                                      5.250                                  14.542   

 

6- Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar 

içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : 

Ortaklardan Türkiye iş Bankası A.Ş.’ye dönem içinde prim tahsilatları ve tazminat ödemelerinden doğan  

aracılık  komisyon gideri olarak 820.802.- Milyon TL. ödenmiştir. 

7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst 

yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 

Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 234.905.- Milyon 

TL.’sıdır. 

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman 

giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : 

Cari dönemde amortisman hesaplama yönteminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 
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9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama 

maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : 

Stok bulunmamaktadır. 

10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : 

Stok bulunmadığı için stok sayımı yapılmamıştır. 

11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile 

hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve 

hizmetlere ilişkin tutarları : 

Yan ürün, hurda ve döküntü gibi madde ve hizmet satışı yoktur.  

12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : 

Bulunmamaktadır. 

13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını 

gösteren açıklayıcı not : 

Önceki döneme ait gelir ve karlar ile gider ve zararlar bulunmamaktadır. 

14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: 

       Dönem Karı                                   6.736.465.- 

       Kurumlar Vergisi Karşılığı(-)        1.819.697.- 

       Vergi sonrası kar                            4.916.768.- 

        Hisse Başına Kar TL                          196,67 

        Hisse Başına Kar %                           %19,67 

15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve 

hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : 

Bu not sigorta şirketleri için geçerli değildir. 

16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet 

satış miktarlarındaki değişmeler : 

                                                                            31.03.2001                31.03.2000  

Alınan Primler (Brüt)                                          ( Milyon TL)            ( Milyon TL)           Değişim 

                                     Sağlık                                8.855.352                 5.671.912                % 56 

                                     Hayat                               25.307.312              23.531.175                 % 0,08 

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

                                     Toplam                            34.162.664              29.203.087 


