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1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU   
 

 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin (“Şirket”) fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup 
bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, 
kuracağı fonlara ilişkin iç tüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası 
sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile 
saklama sözleşmeleri akdetmek; ferdi veya grup hayat ya da ölüm sigortaları ile bunlara 
bağlı kaza sigortaları, her türlü can sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans 
işlemleri yapmaktır.    

 
31 Mart 2008 tarihi itibarıyla, Şirket’in kurucusu olduğu 17 adet Bireysel Emeklilik 
Yatırım Fonu bulunmaktadır.  

 
 
2. SERMAYENİN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR 
              

31 Mart 2008 tarihi itibarıyla Şirket’in nominal sermayesi 175.000.000 YTL olup, 
tamamı ödenmiş her biri 1 Ykr değerindeki 17.500.000.000 paydan ibarettir. Sermayenin 
ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 
31 Mart 2008 
 Pay Tutarı 

YTL 
Pay Oranı 

%
Türkiye İş Bankası A.Ş. 108.500.000 62 
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. 35.000.000 20 
Diğer 31.500.000 18 
 175.000.000 100 

 
31 Mart 2008 tarihi itibarıyla halka açık hisse oranı %16’dır.  

 
 
3.          SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR 
              
 31 Mart 2008 
 
 175.000.000 YTL tutarındaki sermayeyi temsil eden 17.500.000.000 payın 100.000.000 

adedi (A) Grubu, kalan 17.400.000.000 adedi ise (B) Grubu’dur. Bilanço tarihi itibarıyla 
(A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aittir.  

 
(A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışında herhangi bir 
imtiyaz tanınmamıştır. Ana sözleşmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay 
ihdas edilemez. 

 
 
4. KAYITLI SERMAYE 
 
 31 Mart 2008 
 
 Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15 Haziran 2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme 
geçmiştir. 

 
 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla, Şirket’in kayıtlı sermayesi 300.000.000 YTL’dir.  
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5. YIL İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARI VE KAYNAKLARI 
               
 31 Mart 2008 
 

             06.03.2008 tarih 448/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmış sermayenin 
175.000.000 YTL’den 250.000.000 YTL’ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, 
Sermaye Piyasası Kurulu’na ihraç edilecek hisse senetlerinin kayda alınması amacıyla 
başvuruda bulunulmuştur. 

 
 
6. YIL İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMETLER  
 

 Bulunmamaktadır.  
 
 
7. YIL İÇİNDE İTFA EDİLEN BORÇLANMAYI TEMSİL EDEN MENKUL 

KIYMETLER  
 

 Bulunmamaktadır.  
 
 

   8.          CARİ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERİ 
 

 
31 Mart 2008                                                                                                             YTL 
 

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti    :   369.099 

b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti                    : 586.720   

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları         :                 - 

d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç 

tarihi ve tamamlanma derecesi                                                              :                 - 

 
 
9. CARİ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM İNDİRİMİNİN 

TOPLAM TUTARI  
 
 Bulunmamaktadır.  
 
 
10. İŞLETMENİN ORTAKLAR, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARLA OLAN 

ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİ  
 
31 Mart 2008 

 
 Alacaklar YTL Borçlar YTL 
 Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 
Ortaklar (*) - 35.235.970 40.220 - 
İştirakler               -              -            -             - 

 
       (*): Ortaklardan ticari olmayan alacakların tamamı banka hesaplarından oluşmaktadır. 
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11. STOKLAR VE DİĞER BİLANÇO KALEMLERİNDE UYGULANAN DEĞERLEME, 

ENVANTER VE AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ, BUNLARDA VE 
DİĞER MUHASEBE POLİTİKALARINDA ÖNCEKİ DÖNEMLERE GÖRE 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERİN PARASAL ETKİLERİ VE 
İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ İLE DÖNEMSELLİK VARSAYIMLARINI 
DEĞİŞTİRECEK MUHTEMEL GELİŞMELER VE BUNLARIN GEREKÇELERİ 

 
 
 Uygulanan Muhasebe İlkeleri 

 
Sermaye Piyasası Kanunu VII. bölüm 50. maddesi (a) fıkrası hükmü sigorta şirketlerinin 
kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi 
özel mevzuatındaki hükümlere tabi olduklarını belirtmektedir. Dolayısıyla Şirket, mali 
tablolarını Hazine Müsteşarlığı'nın Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri için 
öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:XI No:29 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nde (“Seri:XI No:29 Sayılı Tebliğ”) söz konusu 
işletmelerin kendi özel mevzuatlarına aykırı olmamak kaydıyla finansal raporların 
hazırlanmasında tebliğ hükümlerine tabi oldukları belirtilmiştir. Sigorta ve reasürans 
şirketleri, T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Nisan 2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında 
Tebliğ”ine istinaden finansal tablolarını hazırlamaktadır.  
 
14 Temmuz 2007 tarihli 26852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 
tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin 
Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin birinci fıkrasına göre, 
finansal tabloların hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) 
hükümleri esastır. 18 Nisan 2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ çerçevesinde finansal tablolar şekil 
açısından söz konusu tebliğ ekinde yer alan biçim ve standartlarda hazırlanmıştır.  
 
Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarihli “Finansal Raporlama Kapsamında 
Müsteşarlığımızca Hazırlanacak Tebliğlere İlişkin Sektör Duyurusu”na göre; söz konusu 
Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrası; “Şirket faaliyetlerinin 2. fıkrada belirtilen 
konularda Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğler hariç olmak üzere bu Yönetmelik ile 
TMSK’nın finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat 
hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirilmesi esastır” hükmüne ve 2. fıkrası; “Sigorta 
sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin 
muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar 
ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 
Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğler ile belirlenir” hükmünü amirdir.  
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Bu kapsamda, bahse konu Yönetmeliğin 4. maddesinin 2.fıkrasına ilişkin açıklamalar 
aşağıda yer almaktadır:  
 
1. TMSK’nın “Sigorta Sözleşmelerine” ilişkin 4 numaralı Standardı 31 Aralık 2005 

tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart 2006 
tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu’nun sigorta sözleşmelerine ilişkin projesinin ikinci bölümü henüz 
tamamlanmadığı için TFRS 4 bu aşamada uygulanmayacaktır. Ancak gerekli 
görülmesi halinde sigorta sözleşmeleri ile ilgili açıklama ve dipnotların 
düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar önümüzdeki dönemlerde Müsteşarlıkça 
çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir. 

2. Bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi 
hususu Müsteşarlık tarafından yayımlanan 2007/26 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir. 
Buna göre; bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin 
muhasebeleştirilmesine ilişkin Müsteşarlıkça tebliğ çıkarılıncaya kadar, uygulamada 
aksaklık olmamasını teminen, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve 
iştiraklerin muhasebeleştirilmesinin TMSK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde 
yapılması gerekli görülmektedir. 

3. Konsolide finansal tablolara ilişkin tebliğ taslağı 2008 yılı içerisinde hazırlanacak 
olup ilk kez 2009 yılı içerisinde uygulamaya konulması planlanmaktadır. Bu itibarla, 
bu aşamada TMS 27 uygulanmayacaktır.  

4. Kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların 
düzenlenmesine ilişkin Müsteşarlıkça “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında 
Tebliğ” 18 Nisan 2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğin 13’üncü maddesi uyarınca, dipnotların 
yapısı, sunumu ve dipnotlarda muhasebe politikalarının sunumuna ilişkin 9, 10 ve 11. 
maddeler 30 Haziran 2008 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Ayrıca aynı tebliğin 
Geçici 1. maddesine istinaden 2008 yılı içerisinde hazırlanan finansal tablolarda 2007 
yılı içerisinde hazırlanan finansal tablolar ile karşılaştırma yapılmamıştır. 

 
 

a.  Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi 
 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaralı 
yazısına istinaden, 31 Aralık 2004 tarihli mali tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
15 Kasım 2003 tarihli Mükerrer 25290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Seri XI No: 25 Sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında 
Tebliğ”inde yer alan “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi” ile 
ilgili kısımdaki hükümlere göre düzeltilerek 2005 yılı açılışları yapılmıştır. T.C. 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın aynı yazısına istinaden 2005 yılında mali tabloların 
enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiştir. 
 

 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolarda yapılan enflasyona göre düzeltmeler için Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan ve Türkiye genelinde geçerli olan Toptan Eşya 
Fiyatları Endeksi (TEFE) baz alınarak hesaplanan düzeltme oranları kullanılmıştır.  
 
 

b. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi 
 
Yukarıdaki bahsi geçen uygulamalar esas alınarak, Şirket’in 31 Aralık 2007 tarihli açılış 
mali tablolarında geçmiş yıl kar - zararına Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik 
Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 
aşağıdaki düzeltme kayıtları yapılmıştır: 
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Düzeltmenin Yapıldığı Bilanço/Gelir Tablosu  Kalemi YTL
Önceden raporlanan geçmiş yıl kar / zararı 0
    İzin Karşılığı (262.310) 
    Kıdem Tazminatı Karşılığı İskontosu 3.017.771 
    Sabit kıymet satış karı 125.910 
    Ertelenmiş Vergi 2.149.127
Düzeltme sonrası geçmiş yıl kar / zararı 5.030.498

 
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ’e göre Şirket’in 2008 yılı içerisinde 
hazırladığı mali tablolarda 2007 yılı içerisinde hazırlanan mali tablolar ile karşılaştırılma 
şartı aranmaz. 
 
 

 c. Netleştirme/Mahsup 
 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve 
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak 
gösterilirler. 
 
 

d. Finansal Araçlar 
 

 Finansal varlıklar 
 

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

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

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

 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar (Alım satım 
amaçlı finansal varlıklar) 

  
 Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında 

sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle 
hesaplanmaktadır.  
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Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım 
amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden 
çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske 
karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse 
konu finansal varlıklar  da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal 
varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak 
sınıflandırılırlar.  
 
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar  

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

  
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık 
olmayan veya (b) alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan 
oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir 
şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. 
Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan 
menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara 
ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür 
varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde 
gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması 
durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. 
Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik 
yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş 
karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak 
sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde 
azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana 
gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü 
zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. 
 
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar   
 
Bu varlıklar satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak 
sınıflandırılmaktadır. Satılmaya hazır sınıfında yer alan varlıklar rayiç değerle 
değerlenmekte; iskonto edilmiş değerden kaynaklanan değerleme farkı gelir tablosunda, 
rayiç değer ile iskonto edilmiş değer arasındaki farkın %5’i Özsermaye altında, 
sigortalılara ait olan %95’i Sigortacılık Teknik Karşılıkları - Hayat Matematik Karşılığı 
hesabında muhasebeleştirilmektedir. Rayiç değeri bulunmayan varlıklar etkin faiz oranı 
kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle izlenmektedir. 
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Finansal varlıklarda değer düşüklüğü  

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

 
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar 
haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın 
kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu 
tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir 
tablosunda muhasebeleştirilir.  

 
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde 
azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana 
gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü 
zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman  
muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını 
aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir. 

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

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

 
İştirakler 
  
Sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma 
hakkının en az %20 oranında olduğu hisse senetlerinden oluşmaktadır. Bu kıymetlerin, 
kayıtlı değerleri ile güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla rayiç değerleri 
arasındaki farklar özkaynak kalemlerine intikal ettirilmekte, piyasa rayici olan kıymetler 
aktifte piyasa rayiçleri ile, diğerleri ise kayıtlı değerleri ile gösterilmektedir. 
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e. Teknik Karşılıklar 
 
 Mali tablolarda teknik sigorta hesapları arasında yer alan kazanılmamış primler karşılığı, 

muallak hasar karşılıkları ve bu karşılıkların reasürör payları 14 Haziran 2007 tarihli ve 
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile 28 Mart 2001 tarihli ve 4632 
sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 8’inci maddesine 
dayanılarak hazırlanan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 7 Ağustos 2007 tarihli 
26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin 
Yönetmelik”ine uygun olarak aşağıda belirtilen esaslara göre kayıtlara intikal ettirilmiştir.  
 

 Kazanılmamış primler karşılığı: 
  
 Şirket, matematik karşılık ayrılan sigorta sözleşmeleri hariç diğer sözleşmeler için 

kazanılmamış primler karşılığı ayırmak zorundadır. Yıllık yenilenen ve sigorta teminatı 
içeren bir yıldan uzun süreli sigorta sözleşmelerinin yıllık sigorta teminatına karşılık 
gelen primleri için de kazanılmamış primler karşılığı ayrılır. Ölüm, yaşama ve her 
ikisinin kapsandığı hem ölüm hem de yaşama ihtimallerine bağlı teminatlar ile bu 
teminatlara ek olarak verilen ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar 
teminatının verildiği sözleşmeler hayat sigortası sözleşmesi sayılır ve bunlara ait primler 
hayat sigortası primi olarak kabul edilir.  Ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve 
tehlikeli hastalıklar teminatının hayat sigortası sözleşmesi ile beraber paket sözleşme 
olarak verildiği hallerde, bu teminatlar birlikte verildiği hayat sigortası sözleşmelerinden 
tamamıyla bağımsız olarak değerlendirilir.  Kazanılmamış primler karşılığı, yürürlükte 
bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir komisyon veya 
diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya 
hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşur. Yürürlükte bulunan yıllık hayat sigortaları 
ile süresi bir yılı aşan birikim priminin de alındığı hayat sigortalarında ise yazılan brüt 
primlerden varsa birikime ayrılan kısım düşüldükten sonra kalan tutarın takip eden 
dönem veya dönemlere sarkan kısmından oluşur. Aracılara ödenen komisyonlar, 
reasüröre devredilen primler nedeniyle alınan komisyonlar, üretim gider payları ile 
bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarların gelecek dönem veya dönemlere 
isabet eden kısmı ertelenmiş gelirler ve ertelenmiş giderler hesapları ile diğer ilgili 
hesaplar altında muhasebeleştirilir. Her ne ad altında olursa olsun; poliçeye bağlı olarak 
verilmeyen teşvik, kârlılık ve benzeri komisyonlar ertelenmiş gelir ve gider 
hesaplamalarında dikkate alınmaz. Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı tutarının 
hesabında yürürlükte bulunan reasürans anlaşmalarının şartları dikkate alınır. İlgili hesap 
yılı içerisinde; cari hesap dönemi itibarıyla finansal tablolar düzenlenirken "Devreden 
Kazanılmamış Primler Karşılığı" rakamı olarak, bir önceki hesap yılı sonunun finansal 
tablolarında yer alan Kazanılmamış Primler Karşılığı rakamı yazılmalı, dönem 
"Kazanılmamış primler Karşılığı" olarak ise finansal tabloların düzenlendiği tarih 
itibarıyla yürürlükte olan sigorta sözleşme primlerinin gün esasına göre hesaplanarak 
bulunan kazanılmamış kısımları toplamı alınmalıdır. 
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 Devam eden riskler karşılığı: 
  
 Sigorta sözleşmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazanılan primlerin 

zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen sigorta branşlarında, ayrıca 
kazanılmamış primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve beklenen masraf düzeyine göre 
yetersiz kalması halinde ayrılır. Şirket, devam eden riskler karşılığı ayırırken, yürürlükte 
bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların ilgili 
sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, 
her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmak 
zorundadır. Bu test yapılırken, net kazanılmamış primler karşılığının beklenen net hasar 
prim oranı ile çarpılması gerekmektedir. Beklenen net hasar prim oranı, gerçekleşmiş 
hasarların (muallak  tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak 
tazminatlar (net)) kazanılmış prime (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamış 
primler karşılığı (net)- kazanılmamış primler karşılığı (net)) bölünmesi suretiyle bulunur. 
Müsteşarlıkça belirlenecek branşlar için beklenen hasar prim oranının % 95’in üzerinde 
olması halinde, % 95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması 
sonucunda bulunan tutar o branşın devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanır.  Şirket 
kendi tarifelerini hazırlama ve güncelleme aşamasında devam eden riskler karşılığı 
tutarını dikkate almak zorundadır. 

 
 Muallak tazminat karşılığı: 
 
 Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde 

veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel 
hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat 
bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmak zorundadır. Gerçekleşmiş ancak rapor 
edilmemiş tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında hesap dönemi sonu rakamları son 
12 ayı kapsayacak şekilde dikkate alınır. Bu tarihlerden önce meydana gelmiş ancak bu 
tarihlerden sonra ihbar edilmiş tazminatlar, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat 
bedelleri olarak kabul edilir. Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin 
hesaplanması sırasında, sigorta ve reasürans şirketlerinin bu bedellerle ilgili olarak son 5 
veya daha fazla yıllarda; bu tarihlerden önce meydana gelmiş ancak sonrasından rapor 
edilmiş  tazminatların, söz konusu yıllara ilişkin prim üretimlerine bölünmesi suretiyle 
bulunan ağırlıklı ortalama dikkate alınır. Cari hesap dönemi için gerçekleşmiş ancak 
rapor edilmemiş tazminat bedeli, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanmış olan ağırlıklı 
ortalama  ile cari hesap döneminden önceki 12 aylık toplam prim üretiminin çarpılması 
suretiyle bulunur. Cari hesap dönemi veya daha önceki hesap dönemlerinde ihbar edilmiş 
olmakla birlikte cari hesap döneminde herhangi bir sebeple bu dönem muallaklarında 
bulunmayan ancak bir sonraki yıl yeniden işleme alınan muallağa konu dosyalar da ilgili 
branşın gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri hesaplarına dahil edilir. 
Muallak tazminat karşılığının hesaplanması sırasında; hesaplanmış veya tahmin edilmiş 
eksper, bilirkişi, danışman, dava ve haberleşme giderleri de dahil olmak üzere tazminat 
dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider payları dikkate alınır. Cari hesap dönemi 
muallak tazminat karşılığı tutarı, Müsteşarlıkça belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven 
metodu ile bulunan tutardan küçük olamaz. Şirket, her hesap yılı sonunda branşlar 
itibarıyla muallak tazminat karşılığı yeterlilik tablosu düzenlemektedir. Bu tablo, şirketin 
son beş yıl itibari ile ayırdığı muallak tazminat karşılığının, bu karşılıkların konusu olan 
dosyalara ilişkin olarak tüm gider payları da dahil olmak üzere fiilen ödemiş olduğu 
tazminat bedeli toplamına oranı olan muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranını gösterir. 
Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanacak muallak tazminat 
karşılığı yeterlilik oranının, cari hesap yılı hariç olmak üzere, son beş yıllık aritmetik 
ortalamasının % 95’in altında olması halinde, bu oran ile % 95 oranı arasındaki fark, cari 
yıl muallak tazminat karşılığı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı bulunur. Yeterlilik 
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oranı fark tutarı her bir branş için ayrı ayrı ilave edilerek cari yılda ayrılacak nihai 
muallak tazminat karşılığı hesaplanır. Yeterlilik tablosu düzenlemesi sırasında ve muallak 
tazminat karşılığı hesabında; tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş, gerçekleşmiş 
ancak rapor edilmemiş muallak tazminatlar ile tüm gider payları dikkate alınır. Muallak 
tazminat karşılığı reasürör tutarının hesabında, yürürlükte bulunan reasürans 
anlaşmalarının şartları dikkate alınmaktadır. Muallak tazminat tutarı her hesap dönemi 
sonu itibarıyla güncellenmekte ve yeterli miktarda karşılık ayrılmamış dosyalar için ilave 
karşılık ayrılmaktadır. Dövize endeksli sigorta sözleşmelerine ilişkin tazminatlar 
öncelikle sözleşmede yazılı olan kurdan değerlenir. Sözleşmede ödeme tarihindeki 
kurdan ödenmesi kararlaştırılmış ise tazminatlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
Resmî Gazete’de ilan ettiği döviz satış kurlarına göre değerlenir. Dava aşamasında olan 
hasarlar için muallak tazminat karşılık rakamı olarak öncelikle dava değeri esas alınır. 
Ancak, sigortalı tarafından talep edilen gecikme faizi, mahkeme masrafı ve avukatlık 
ücreti gibi masraf kalemleri haricindeki tazminatın sigorta sözleşmesi teminat limitlerini 
aşması durumunda, şirketler aşan kısmı muallak tazminat tutarlarından indirmelidir. Dava 
değerine rağmen bilirkişi raporu, fatura gibi kesin kanıtlara dayanılarak tespit edilen 
tazminat tutarına dönem sonuna kadar işlemiş gecikme faizi, avukatlık ücreti gibi 
masrafları da ilave ederek muallak tazminat karşılık tutarı belirlenir.  

  
 Matematik karşılıklar: 
 
 Hayat ve hayat dışı branşında faaliyet gösteren şirketler bir yıldan uzun süreli hayat, 

sağlık ve ferdi kaza sigorta sözleşmeleri için sigorta ettirenler ile lehdarlara olan 
yükümlülüklerini karşılamak üzere aktüeryal esaslara göre yeterli düzeyde matematik 
karşılık ayırır. Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarına ek olarak bir yıldan uzun süreli 
ferdi kaza, sağlık, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatının verildiği 
hallerde; hayat sigortaları matematik karşılık tutarı ek teminatlara ilişkin aktüeryal 
esaslara göre hesaplanan matematik karşılık tutarını da içerecek şekilde hesaplanır. 
Matematik karşılıklar yürürlükte bulunan her bir sözleşme için tarifedeki teknik esaslara 
göre ayrı ayrı hesaplanan ve aşağıda (a) ve (b) bentlerinde açıklanan aktüeryal matematik 
karşılıklar ile taahhüt edilmişse bu karşılıkların yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde 
edilen gelirlerden sigortalılara ayrılan kar payı karşılıkları toplamından oluşur. 

 a) Aktüeryal matematik karşılıklar, şirketlerin üstlendiği riziko için alınan primler ile 
sigorta ettirenler ve lehdarlara olan yükümlülüklerin peşin değerleri arasındaki farktır. 
Aktüeryal matematik karşılıklar, bir yıldan uzun süreli hayat sigortaları için tarifelerin 
onaylı teknik esaslarında belirtilen formül ve esaslara göre ayrılır. Aktüeryal matematik 
karşılıklar, sigortacının ileride yerine getireceği yükümlülüklerinin peşin değeri ile 
sigorta ettiren tarafından ileride ödenecek primlerin bugünkü değeri arasındaki farkın 
bulunması şeklinde (prospektif yöntem) hesaplanır. Ancak, aktüeryal matematik 
karşılıkların sigorta ettirenin ödediği primlerin sonuç değeri ile sigortacının üstlendiği 
rizikonun sonuç değeri arasındaki farkın hesaplanması şeklinde (retrospektif yöntem) 
veya Müsteşarlıkça kabul edilen genel kabul görmüş aktüeryal yöntemlere göre 
hesaplanması halinde bulunan aktüeryal matematik karşılıklar toplamı bu toplamdan az 
olamaz. Aktüeryal matematik karşılığın negatif olarak hesaplandığı durumlarda bu değer 
sıfır olarak kabul edilir. Birikim priminin de alındığı hayat sigortalarında aktüeryal 
matematik karşılık, primlerin birikimine kalan kısımlarının toplamından oluşur. 
Aktüeryal matematik karşılıklar tarifenin teknik özelliklerine göre tahakkuk veya tahsil 
esasına göre hesaplanabilir. 

 b) Kâr payı karşılıkları şirketlerin kâr payı vermeyi taahhüt ettikleri sözleşmeler için 
sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerine istinaden ayrılan karşılıkların 
yatırıldıkları varlıkların gelirlerinden, onaylı kâr payı teknik esaslarında belirtilen kâr 
payı dağıtım sistemine göre hesaplanan teknik faiz geliri ile sınırlı olmak kaydıyla garanti 
edilen kısmın da dahil olduğu miktar ile önceki yıllara ait birikmiş kâr payı 
karşılıklarından oluşur. 
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 Dengeleme karşılığı: 
 
 Takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki 

dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem 
teminatları için ayrılan karşılıktır. Bu karşılık her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi 
net primlerinin %12’si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz 
reasürans anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak telakki edilir. Karşılık 
ayrılmasına son beş finansal yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının % 150’sine 
ulaşılıncaya kadar devam edilir. Hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet 
eden miktarlar ile sözleşmede belirtilen muafiyet limitinin altında kalan miktarlar 
dengeleme karşılıklarından indirilemez. Verilen teminat nedeniyle ödenen tazminatlar 
varsa birinci yıl ayrılan karşılıklardan başlamak üzere ilk giren ilk çıkar yöntemine göre 
dengeleme karşılıklarından düşülür.  

 
f. Prim Geliri ve Hasarlar 
  

 Prim geliri, yıl içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen 
birikimli hayat poliçelerinin taksit tutarından, reasürörlere devredilen hisse indirildikten 
sonra oluşmaktadır. Hayat branşında prim gelirinin tahakkuku ilgili primlerin vadelerinde 
yapılmaktadır.  

 
 Elementer branşlarda tahakkuk eden prim tutarı tamamı peşin olarak veya %20’si peşin, 

bakiye alacak tutarı ise 5 eşit taksitte tahsil edilmektedir.   
 
 Şirket, muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği alacaklarını netleştirmek amacıyla bilanço 

tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş sigortalılardan alacaklar bakiyesi 
üzerinden acente komisyonları serbest karşılığı ayırmaktadır. Hayat dışı branşlarda acente 
komisyon karşılığı tahakkuk ettirilmezken, hayat branşında tahsil edilmemiş alacaklar 
üzerinden tahsil edilmesi halinde ödenmesi gereken komisyon tutarı poliçe bazında 
hesaplanmıştır.  

 
          Hasarlar ödendikçe gider yazılmaktadır. Dönem sonunda rapor edilip henüz fiilen 

ödenmemiş hasarlar ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar için muallak 
hasarlar karşılığı ayrılmaktadır. Muallak ve ödenen hasarların reasürör payları bu 
karşılıklar içerisinde netleştirilmektedir.  

 
g. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 
 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca 26 Aralık 1994 tarihli ve 22153 no’lu Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri’nin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin 27. maddesi 
uyarınca sigorta şirketleri, sigorta acenteleri ve sigortalılar nezdindeki prim 
alacaklarından muaccel olup da, iki ay içerisinde tahsil edilemeyen kısmının tamamı 
kadar prim alacak karşılığı ayırmaktaydı. 14 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe 
giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri arasında yer almaması nedeniyle prim 
alacak karşılığı ayrılması uygulamasına son verilmiştir. Cari ve geçmiş dönem itibariyle 
ayrılmış olan karşılıkların kullanımı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 4 
Temmuz 2007 tarihli “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Karşılıklarının 
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına İlişkin 
Genelgesi” ile sigorta şirketlerinin inisiyatifine bırakılmıştır.  
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Şirket, şüpheli alacaklar için alacağın değerini ve niteliğini göz önünde bulundurarak 
idari ve kanuni takipteki alacaklar için karşılık ayırmaktadır.  
 
Şirket, reasürans ve sigorta şirketlerinden olan alacak ve borç tutarlarını şirket bazında 
netleştirmek suretiyle finansal tablolarına yansıtmış bulunmaktadır. 

 
h. Maddi Duran Varlıklar  
 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 
2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden, 
izleyen yıllarda ise alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş 
amortisman ve kalıcı değer düşüşleri ayrılarak kayıtlara yansıtılmıştır.  

 

 Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, 
beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana 
tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde 
ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir 
değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Maddi duran varlıklar cinslerine 
göre aşağıdaki oranlarda amortismana tabi tutulmaktadır: 

 
 (%) 

 Binalar 2 
 Motorlu Taşıtlar 20 
 Demirbaş ve Tesisatlar 6-20 
             Makine ve Teçhizat                                        6-33 

               Maddi Olmayan Duran Varlıklar                     33 
 

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

 

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

 
i. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
 Bilgisayar yazılımı 
 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır 
olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu 
maliyetler, faydalı ömürlerine göre (3 yıl) amortismana tabi tutulur. 
 
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları 
dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Şirket elinde olan, saptanabilir ve 
kendine özgü yazılım ürünleri ile direkt ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile 
maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık 
olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel 
üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir. Duran varlık olarak değerlendirilen 
bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi 
tutulurlar (3 yıl).  
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j. Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 

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

k. Finansal Kiralama İşlemleri 
 
 Kiralama -  kiracı durumunda Şirket 
 

 Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama 
işlemleri, finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması 
olarak sınıflandırılır. 

 
 Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya 

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

 
 Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin 

gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca 
doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile 
gelir tablosuna kaydedilir. 

 
l. Kur Değişiminin Etkileri 
  
 Şirket, yabancı para cinsinden varlıklarını bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz 

alış kuruyla, yabancı para cinsinden yükümlülüklerini ise bilanço tarihindeki T.C. Merkez 
Bankası döviz satış kuruyla değerlemektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir ve 
giderleri, gelir tablosuna dahil edilmektedir.  Yabancı para prim alacakları poliçe 
başlangıç tarihindeki döviz kuruyla değerlenmekte, kur farkı gelir veya gideri, tahsilat 
gerçekleştiğinde finansal tablolara yansıtılmaktadır.  

 
m. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 

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

 
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması 
durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.  
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n. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 

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

 

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

 

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

 

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

 
o. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar 

 
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe 
hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden 
düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, 
değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin 
yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 

 
ö. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 

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

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

 
 Ertelenmiş vergi 
 
 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali 

tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları 
arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi 
oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi 
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek 
suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla 
hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı 
etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk 
defa mali tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa 
muhasebeleştirilmez.  
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 Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını 
kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu 
durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki 
paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür 
yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan 
ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle 
söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili 
farkların ortadan kalkmasının  muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır. 

 
 Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. 

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı 
faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel 
olmadığı ölçüde azaltılır. 

 
 Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya 

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

 
 Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi 

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

 
Dönem cari  ve ertelenmiş vergisi 

 

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

 
p. Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları 
 
 Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, 

emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı  (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki 
ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.  

 
 Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelir tablosuna alınmamış 

aktüeryal kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüğün 
bugünkü değerini ifade eder. 
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r.  Faaliyet Giderleri 

 
 Şirket, teknik bölüme ilişkin personel, yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve 

satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri ile diğer faaliyet giderlerini Hazine 
Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 4 Ocak 2008 tarihli “Sigortacılık Tek Düzen Hesap 
Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların 
Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” kapsamında hayat dışı, hayat ve emeklilik branşları 
arasında dağıtmaktadır. Cari dönemde yürürlüğe giren söz konusu tebliğ kapsamında 
uygulanan yeni dağıtım anahtarı, Şirketin önceki dönemlerde kullandığı eski dağıtım 
anahtarı ile kıyaslandığında, emeklilik branşına isabet eden genel gider tutarı açısından, 
2.126.365 YTL azalmaya neden olmuş, söz konusu tutarın 2.075.332.24 YTL’lik 
bölümü hayat branşına, 51.032,76 YTL’lik bölümü de hayat dışı branşına yansımıştır.  

 
 
12. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR  
  
 Bulunmamaktadır. 
 
 
13.     ŞARTA BAĞLI ZARARLAR VE HER TÜRLÜ ŞARTA BAĞLI KAZANÇLAR   
  
          31 Mart 2008 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış davaların tutarı 900.409 YTL olup, 

söz konusu davaların 450.650 YTL tutarındaki kısmı için ekli finansal tablolarda 1.120.697 
YTL tutarında muallak hasar karşılığı ayrılmıştır. 31 Mart 2008 tarihinden sonra Şirket 
aleyhine açılmış ve/veya açılması beklenen dava bulunmamaktadır. 

 
 Şirket tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılmış davaların yaklaşık tutarı ise 13.987.169 

YTL'dir. Şirket tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılan en yüksek tutarlı dava, Sigortalılar 
adına alınmış menkul kıymetlerden doğan faiz gelirlerinin münhasıran sigortalılara ait 
kısmının %95’i üzerinden T.C. Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılmış 
ve vergi dairesi hesabına aktarılmış “Gelir Vergisi Stopajı ve Fon Payı Kesintisi”nin iadesi 
ile ilgilidir.  

 
   

14. ŞİRKETİN GAYRİ SAFİ KÂR ORANLARI ÜZERİNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİDE 
BULUNAN MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
BUNLARIN PARASAL ETKİLERİ  

 
 Bulunmamaktadır. 

 
 

15. AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDEKİ İPOTEK VEYA TEMİNAT TUTARLARI 
 

 “Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” gereğince 
sigorta sözleşmelerinden doğan taahhütlerle orantılı olarak, 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı lehine tesis edilen teminat tutarı 1.542.457.038 YTL 
ve toplam teminat yükümlülüğü 1.464.724.587 YTL’dir.  
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    16. AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDEKİ SİGORTA TUTARLARI  

 
 31 Mart 2008  
                                                 
  İktisadi Kıymet Cinsi       Net Defter Değeri      Sigorta Değeri     Kapsam (%)                                            
                                                      YTL                        YTL                            
 
          Maddi Duran Varlıklar            22.956.812            17.197.472                75 
 
 Maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarları, gayrimenkullerde arsa payı hariç bina 

değerlerini, diğer menkullerde rayiç değerleri kapsamaktadır. 
 
 
17. ALACAKLAR İÇİN ALINMIŞ OLAN İPOTEK VE DİĞER TEMİNATLAR  
 

Şirket’in alacakları için tesis edilen teminatların detayı aşağıda sunulmuştur. 
 

 
Teminat Türü 

 31 Mart 
2008  
YTL

Teminat Mektubu 692.811
Garanti ve Kefaletler 493.744
Gayrimenkul İpoteği 6.900
TOPLAM 1.193.455

 
    
18.     PASİFTE YER ALMAYAN TAAHHÜTLERİN TOPLAM TUTARI 
                                                              

 
Taahhüt Türü 

31 Mart 2008 
YTL 

Garanti ve Kefaletler 217.046 
  
  
19. ŞİRKET’İN HAYAT VE HAYAT DIŞI DALLAR İÇİN TESİS ETMESİ GEREKEN 

TEMİNAT TUTARLARI İLE VARLIKLAR İTİBARİYLE HAYAT VE HAYAT DIŞI 
DALLARA GÖRE TESİS EDİLMİŞ TEMİNAT TUTARLARI 

 
            31 Mart 2008 
 

 
Branş 

Tesis Edilmesi Gereken 
YTL

Mevcut Blokaj 
YTL 

Hayat 1.464.556.927 1.542.253.537 
Hayat Dışı 167.660 203.501 
TOPLAM 1.464.724.587 1.542.457.038 
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20. ŞİRKET’İN HAYAT POLİÇE ADETLERİ İLE DÖNEM İÇİNDE GİREN, AYRILAN 

HAYAT VE MEVCUT HAYAT SİGORTALILARIN ADET VE MATEMATİK 
KARŞILIKLARI  

 
31 Mart 2008 
 Adet Matematik Karşılık 

YTL 
31 Aralık 2007 Mevcut  878.037 1.420.028.878 
Giriş 76.453 143.348.807 
Çıkış (128.864)  (93.140.003) 
31 Mart 2008 Mevcut 825.626 1.470.237.682 

 
Yukarıdaki tabloya iptal edilen poliçe adetleri ile bunlara tekabül eden matematik 
karşılıklar da dahildir. 
 
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varlıklardan satılmaya hazır sınıfında yer alan 
varlıklar Not 11’de açıklandığı üzere rayiç değerle değerlenmekte; rayiç değer ile iskonto 
edilmiş değer arasındaki farkın %95’i olan 16.153.296 YTL, Hayat Matematik Karşılığı 
hesabında muhasebeleştirilmektedir. Söz konusu tutar, yukarıdaki tabloda yer 
almamaktadır. 
 
151.704 YTL tutarındaki hayat matematik karşılığı reasürör payı, yukarıdaki tabloda yer 
alan matematik karşılık tutarından indirilmemiştir. 

 
 
21. HAYAT DIŞI SİGORTALARA BRANŞLAR İTİBARİYLE VERİLEN SİGORTA 

TEMİNAT TUTARLARI 
 

 
31 Mart 2008 

YTL 
Kaza Vefat Teminatı 642.799.285
Kaza Maluliyet Teminatı 642.599.285
TOPLAM 1.285.398.570
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22. KURULAN BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE BİRİM FİYATLARI  
          

Fon Adı 
31 Mart 2008

Birim Fiyatı 
YTL

AH1 Bono Fonu 0,025215
AH2 Likit Fon 0,020029
AH3 Eurobond Dolar Fonu 0,013576
AH4 Eurobond Euro Fonu 0,016037
AH5 Hisse Fon 0,032750
AH6 Uluslararası Karma Fon 0,014389
AH8 İstikrarlı Fon 0,022799
AH9 Dengeli Fon 0,024011
AH0 Atak Fon 0,030756
AG1 Bono Fonu 0,021061
AG2 Eurobond Fonu 0,011773
AG3 Hisse Fon 0,019309
AG4 Esnek Fon 0,020172
HS1 Tahvil-Bono Fonu 0,016016
AHB Beyaz Hisse 0,011114
ATK Turuncu Bono Fonu       0,012037
ATE Turuncu Dengeli Fon 0,011129

             
23. PORTFÖYDEKİ KATILIM BELGELERİ VE DOLAŞIMDAKİ KATILIM BELGELERİ  

 
 31 Mart 2008  
  

Dolaşımdaki Katılım Belgeleri (EYF) Adet Tutar 
YTL 

AH1 Bono Fonu 20.477.171.309,103 516.331.874,56
AH2 Likit Fon 912.284.044,004 18.272.137,12
AH3 Eurobond Dolar Fonu 1.222.947.402,752 16.602.733,94
AH4 Eurobond Euro Fonu 1.308.939.586,857 20.991.464,15
AH5 Hisse Fon 974.347.126,713 31.909.868,40
AH6 Uluslar Arası Karma Fon 233.275.771,430 3.356.605,07
AH8 İstikrarlı Fon 1.181.192.877,097 26.930.016,40
AH9 Dengeli Fon 7.221.448.720,011 173.394.205,22
AH0 Atak Fon 1.840.772.547,180 56.614.800,46
AG1 Bono Fonu 814.030.234,041 17.144.290,76
AG2 Eurobond Fonu 61.534.485,149 724.445,49
AG3 Hisse Fon 69.930.640,422 1.350.290,74
AG4 Esnek Fon 884.834.672,891 17.848.885,022
HS1 Tahvil-Bono Fonu 3.162.980.298,030 50.658.292,45
AHB Beyaz Hisse  162.098.733,200 1.801.565,32
ATK Turuncu Bono Fonu       437.491.321,167 5.266.083,03
ATE Turuncu Dengeli Fon           238.525.154,064 2.654.546,44
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24.   DÖNEM İÇİNDE GİREN AYRILAN İPTAL EDİLEN VE MEVCUT BİREYSEL     
EMEKLİLİK VE GRUP EMEKLİLİK KATILIMCILARININ ADET VE PORTFÖY 
TUTARLARI  

                          
31 Mart  2008 Ferdi Grup 
 Adet Portföy Tutarı 

YTL Adet Portföy Tutarı 
YTL 

Giriş 28.201 9.590.394  5.240 3.450.603 
Çıkış  8.641 25.547.443 1.350 3.430.798 
İptal  - - - - 
Mevcut 278.970 793.688.515 64.153 168.153.085 

 
Giriş: Dönem içinde yürürlüğe giren sözleşme adedi ve bu sözleşmelere ait dönem sonu       
birikim tutarları ile dönem içinde yürürlüğe girip yine dönem içinde sona eren sözleşme adedi 
ve  bu sözleşmelerin sona erme tarihindeki birikim tutarları toplamıdır. 
Çıkış: Dönem içinde sona eren sözleşme adedi ve bu sözleşmelerin sona erme tarihlerindeki 
birikim tutarlarıdır. 
Mevcut: Dönem sonu itibarıyla yürürlükte olan sözleşme adedi ve bu sözleşmelerin dönem 
sonu itibarıyla mevcut birikim tutarlarıdır. 
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25. BİLANÇODA MALİYET BEDELİ ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ MENKUL 

KIYMETLERİN VE FİNANSAL DURAN VARLIKLARIN BORSA RAYİÇLERİNE 
GÖRE, BORSA RAYİÇLERİ ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ MENKUL KIYMETLERIN 
VE FİNANSAL DURAN VARLIKLARIN MALİYET BEDELLERİNE GÖRE 
DEĞERLERİNİ GÖSTEREN BİLGİ 

 
31 Mart 2008 
 
İŞTİRAKLER 
 
 
 
Borsaya Kote Olmayan: 

Maliyet 
Bedeli 

YTL 

Kayıtlı 
Değer  
YTL

İş Portföy Yönetimi A.Ş. 3.962.193 3.962.193
 
 
 

 
FİNANSAL VARLIKLAR VE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 
 

Maliyet Borsa Kayıtlı
Bedeli Rayici Değer

YTL YTL YTL
SATILMAYA HAZIR 
FİNANSAL VARLIKLAR 

   
Devlet Tahvili 170.593.434 191.203.308 191.203.308
Hisse Senedi 71.118.139 54.796.703  54.796.703
 
TOPLAM 241.711.573 246.000.011 246.000.011
 
 

Maliyet Borsa Kayıtlı
Bedeli Rayici Değer

YTL YTL YTL
ALIM SATIM AMAÇLI 
FİNANSAL VARLIKLAR 

   
Devlet Tahvili 57.241.282 60.725.659 60.725.659
Ters Repo 10.601.957 10.605.987 10.605.987
Hisse Senedi 12.508.201 9.721.355 9.721.355
Vob İşlemleri 123.731 79.456 79.456
 
TOPLAM 80.475.171 81.132.457 81.132.457
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Maliyet Borsa Kayıtlı

Bedeli Rayici Değer
RİSKİ HAYAT POLİÇESİ 
SAHİPLERİNE AİT 
FİNANSAL YATIRIMLAR YTL YTL YTL
Satılmaya Hazır 

Devlet Tahvili 1.213.199.524 1.272.462.028 1.272.462.028
Eurobond 149.631.055 157.522.252 157.522.252
Özel Sektör Bonosu 1.387.345 1.233.111 1.233.111
 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak 
Devlet Tahvili 34.600.001 34.810.763 34.483.417
 
TOPLAM 1.398.817.925 1.466.028.154 1.465.700.808
 
 
26.     MENKUL KIYMETLER VE BAĞLI MENKUL KIYMETLER GRUBU İÇİNDE   YER 

ALIP İŞLETMENİN ORTAKLARI. İŞTİRAKLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLAR 
TARAFINDAN ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMET TUTARLARI VE 
BUNLARI ÇIKARAN ORTAKLIKLAR  

 
 Bulunmamaktadır.  

 
 
27.        MALİ TABLOLARDA “DİĞER” İBARESİNİ TAŞIYAN HESAP KALEMLERİ   
               
 Mali tablolarda “diğer” ibaresini taşıyan kalemlerden dahil olduğu grubun %20’sini aşan 

veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan “diğer aktifler”, “diğer borçlar” ve “diğer 
pasifler” aşağıdaki gibidir: 

 

Cari Varlıklar (Diğer Çeşitli Alacaklar) 31 Mart 2008 
YTL 

Sigortalılara Ait İhtilaflı G.V. Stopajı 13.329.318 
Diğer 4.007.159 
TOPLAM 17.336.477 

 
 

Kısa Vadeli Yükümlülükler (Diğer Çeşitli 
Borçlar) 

31 Mart 2008 
YTL 

Sigortalılara Ait İhtilaflı G.V. Stopajı 13.329.318 
Satıcılar Cari Hesabı 1.223.100 
Ortaklara Kar Payı 613 
Geçici Hesaplar 11.390.611 
TOPLAM 25.943.642 

             
 
28.    “DİĞER ALACAKLAR” İLE “DİĞER KISA VEYA UZUN VADELİ BORÇLAR” 

HESAP KALEMİ İÇİNDE BULUNAN VE BİLANÇO AKTİF TOPLAMININ YÜZDE 
BİRİNİ AŞAN PERSONELDEN ALACAKLAR İLE PERSONELE BORÇLAR  

  
 Bulunmamaktadır. 
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29. ORTAKLAR. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 

NEDENİYLE AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI VE BUNLARIN 
BORÇLARI 

 
 Bulunmamaktadır. 

 
 
30. VADESİ GELMİŞ BULUNAN VE HENÜZ VADESİ GELMEYEN ALACAKLAR 

İÇİN AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI  
 
 İdari ve kanuni takipteki alacaklara karşılık ayrılmaktadır. 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla, 

104.297 YTL tutarındaki idari ve kanuni takipteki alacakların tamamı için karşılık 
ayrılmıştır. 

 
 Henüz vadesi gelmeyen alacaklar için bilanço tarihi itibarıyla herhangi bir karşılık 

ayrılmamıştır. 
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31.   İŞLETME İLE DOLAYLI SERMAYE İLİŞKİSİNE SAHİP İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR  
 
 31 Mart 2008 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İştirakler 

 
 
 
 

Kayıtlı Değer 
YTL 

 
 
 

İştirak 
Oranı 

% 

 
 
 
 

Mali Tablo 
Tarihi 

 
 

Vergi Öncesi 
Dönem Karı/ 

(Zararı)  
(YTL) 

 
 

Net Dönem 
Karı/ 

(Zararı)  
(YTL) 

 
 
 

Mali Tablo 
Hazırlama 
Standardı 

 
 
 

Bağımsız 
Denetçi 
Görüşü 

İş Portföy Yönetimi  A.Ş. 3.962.193 20,00 31/12/2007 6.816.501 5.550.758 SPK XI-25 Olumlu 
TOPLAM 3.962.193   
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32. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN İÇSEL KAYNAKLARDAN YAPILAN 

SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ELDE EDİLEN BEDELSİZ HİSSELER  
 
 Bulunmamaktadır. 
 
 
33. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AYNİ HAKLAR 
 
 Taşınmazlar üzerinde herhangi bir ayni hak bulunmamaktadır.  
 
 
34.    FİNANSAL VARLIKLARDA SON ÜÇ YILDA MEYDANA GELEN DEĞER ARTIŞLARI  
 

 
 

31 Mart 2008 
YTL 

31 Aralık 2007 
YTL 

31 Aralık 2006 
YTL 

Satılmaya Hazır Finansal 
Varlıklar 

          4.288.438 17.869.166 20.186.955 

Alım Satım Amaçlı Finansal 
Varlıklar 

657.286 4.923.601 1.832.224 

Riski Hay.Pol.Sahiplerine Ait 
Finansal Yatırımlar 

66.882.884 102.428.319 119.582.270 

Bağlı Menkul Kıymetler - 16.336.041 30.466.404 
İştirakler  - (481.671)   (449.509) 
Toplam 71.828.608 141.075.456 171.618.344 

  
Değer artışları, finansal varlıkların, yıl sonu kayıtlı değer ile maliyet bedelleri arasındaki farkları 
yansıtmaktadırlar.  

 
 
35. YABANCI PARALAR VE YABANCI PARALARLA TEMSİL EDİLEN ALACAK VE 

BORÇLAR  
 
 31 Mart 2008 
                                                                                                 Kur  
 Yabancı Para Alacaklar                     Döviz Tutarı    (TCMB Döviz Alış)     Tutar (YTL) 
 
 Bankalar (DTH):  
 Amerikan Doları 1.467.302 1,2765      1.873.011 
 İsviçre Frangı                                       18.131 1,2787 23.184 
 Avro 195.155 2,0156 393.354 
 İngiliz Sterlini 122 2,5483 311 
    --------------  
 TOPLAM   2.289.860 
    ========= 
          Şirketin yabancı para borcu bulunmamaktadır. 
 
  
36 . ORTAKLAR. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR LEHİNE VERİLEN 

YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
 Bulunmamaktadır. 
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37.    KATEGORİLERİ İTİBARİYLE YIL İÇİNDE ÇALIŞAN ORTALAMA PERSONEL SAYISI 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38. KAR PAYLI HAYAT SİGORTALARINDA KAR PAYININ HESAPLANMASINDA 

KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMİ 
  

Şirket, riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varlıkları, “Satılmaya Hazır” ve “Vadeye Kadar 
Elde Tutulacak”  finansal varlıklar olarak sınıflandırmıştır. 

 
Bu varlıklar, 11 numaralı dipnotta belirtilen esaslar doğrultusunda değerlemeye tabi tutulmuştur. 
Bu esaslar doğrultusunda bulunan ve bilanço ile gelir tablosuna yazılan değerleme farkları kâr 
payı hesaplamasında dikkate alınmıştır. 

 
 
39.     ALINAN KISA VADELİ VEYA UZUN VADELİ KREDİLERİN ALINMA GEREKÇELERİ 
        
          Bulunmamaktadır. 

 
 

40.     MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN DİĞER HUSUSLAR  
 
31 Mart 2008 

 
a) Şirket’in 2007 yılı ve 2008 yılı birinci 3 aylık döneminin reasürör hesap mutabakatları 
tamamlanmış olup herhangi bir mutabakat farkı doğmamıştır.  

 
b) Sigortacılık teknik karşılıkları, vadelerine göre ayrıştırılamadığından, ihtiyatlılık gereği 
bilançoda kısa vadeli yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır. 

 
 
41.    NAZIM HESAPLARDA TAKİP EDİLEN RÜCU ALACAKLARI 
         
 Bulunmamaktadır. 

    31 Mart 2008 
                    Adet
Üst Düzey Yönetici                          6
Yönetici                        60
Memur                       207
Sözleşmeli Personel                          7
Pazarlama ve Satış Elemanı                      243
Diğer                        20
TOPLAM                      543  
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1. Karşılaştırma dönemleri itibarıyla amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları aşağıdadır;  
 

 01.01.2008 -31.03.2008  

 YTL 

a) Amortisman Gideri 387.882 

i.       Normal Amortisman Gideri 387.882 

ii.      Yen. Değ. Doğan Amort.Gid. - 

b) İtfa ve Tükenme Payları 135.985 

  

TOPLAM 523.867 

 
 
2. Dönemin reeskont ve karşılık giderleri:  
  

 01.01.2008 

31.03.2008  

 YTL 

İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı                   - 

Konusu kalmayan karşılıklar            (39.893) 

Kıdem tazminatı karşılığı(-)       (89.703) 

Diğer Karşılıklar       21.755 

Toplam karşılıklar hesabı     (107.841) 

  

Vergi karşılığı gideri 1.918.000 

Kazanılmamış primler karşılığı* 5.996 

Devam eden riskler karşılığı  225.958 

Muallak hasarlar karşılığı* 3.608.303 

Hayat matematik karşılığı* 50.212.434 

Dengeleme karşılığı 10.211 

TOPLAM                                           55.980.902 

 
         (*) : Devreden kısım ve reasürör payı düşülmüş şekilde net olarak gösterilmiştir. 
 
 
3. Döneme ait finansman giderleri: 
 
             Bulunmamaktadır. 
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4. Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı: 
             Bulunmamaktadır. 
 
 
5. Cari dönemde ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış veya alış: 
  
 1 Ocak 2008 - 31 Mart 2008 

 Alınan Primler 
YTL 

Ödenen Primler 
YTL 

Ortaklar ve İştirakler   
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. - 3.266 
TOPLAM - 3.266 

 
 
6. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri: 
              

 01.01.2008-31.03.2008  

 YTL 

T. İş Bankası A.Ş.  

(Ortak) 

(Poliçe Üretimi Komisyonu) 

3.039.784 

T. İş Bankası A.Ş. (*) 

(Ortak) 

(Prim Tahsilatı ve Bankacılık Hizmet Komisyonu) 

- 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 

(Ortak) 

(Kira Ödemesi) 

29.988 

İş Portföy Yönetimi A.Ş. 

(İştirak) 

(Komisyon Ödemesi) 

1.093.632 

               
            (*): 01.01.2008 – 31.03.2008 dönemine ilişkin olarak hesaplanan ve 2008 yılının ikinci 

çeyreğinde T.İş Bankası A.Ş.’ye ödenmesi gereken 508.617 YTL’lik komisyon tutarı gider 
tahakkukları hesabında muhasebeleştirilmiştir.  

 
 
7. Karşılaştırma dönemleri itibarıyla Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel 

müdür yardımcılarına sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarları aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır. 

 
 01.01.2008-31.03.2008 

 YTL

Ücret ve Benzeri Menfaatler Tutarı 941.613
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8. Amortismanlar maddi varlıkların enflasyona göre düzeltilmiş değerleri üzerinden tüm maddi ve 

maddi olmayan varlıklar için kıst yöntemine göre ayrılmaktadır.  
 
 
9. Faaliyet giderlerinin dağıtım kriterleri:   
 
             Cari dönemde genel yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama, satış ve reklam giderlerinden 

ayrımı yapılabilenler ilgili branşlara gider kaydedilmiştir. Ayrımı yapılamayan giderler ise, 
Hazine Müsteşarlığı’nın, 4 Ocak 2008 tarihli “Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde 
Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin 
Genelge”si kapsamında, hayat dışı, hayat ve bireysel emeklilik branşları arasında dağıtılmıştır. 

 
 
10. Önceki döneme ait gelir ve karlar ile gider ve zararlar:  

 
Bulunmamaktadır.                            

 
 
11. Karşılaştırma dönemleri itibarıyla hisse başına kar rakamları aşağıdaki gibidir:  
 

 01.01.2008-31.03.2008 

YTL

Dönem Karı            10.673.311

Kurumlar Vergisi Karşılığı (-)        (1.918.000)

Vergi Sonrası Kar  8.755.311

Hisse Başına Kar  0,0005

 
 
12.    Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım 

paylarının bireysel  ve kurumsal olarak dağılımları:  
  
 1 Ocak 2008 – 31 Mart 2008 
 

  
Adet 

Katkı Payı      
(Brüt) YTL 

Katkı Payı      
(Net) YTL 

Bireysel 28.201 12.945.521  12.573.398 
Kurumsal 5.240  3.989.116  3.970.041 
TOPLAM 33.441 16.934.637 16.543.439 

 
Dönem içinde yürürlüğe giren sözleşme adedi ve dönem içinde yürürlüğe girip, yine dönem 
içinde sona eren sözleşme adedi toplamı ile bu sözleşmeler için dönem içinde tahsil edilmiş 
olan  katkı payı toplamı ve bu katkı paylarının yatırıma yönlendirilen kısmı belirtilmiştir. Brüt 
ve net katkı payları toplamlarına, (24 numaralı bilanço dipnotunda belirtilen portföy tutarına) 
kredi kartı yoluyla tahsilatı yapılıp henüz fona yönlendirilmemiş tutarlar da dahil 
edilmiştir.Dönem içindeki adet ve tutarlara aktarım adet ve tutarları da dahildir. 
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13.    Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net 

katılım paylarının bireysel ve kurumsal dağılımları:  
           
 1 Ocak 2008 - 31 Mart 2008 

  
Adet 

Katkı Payı      
(Brüt) YTL 

Katkı Payı      
(Net) YTL 

Bireysel           912   4.078.814   4.078.814 
Kurumsal           446   2.302.992   2.302.992 
TOPLAM        1.358   6.381.806   6.381.806 

 

             
14.  Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen 

her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının 
bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:  

  
 1 Ocak 2008 - 31 Mart 2008 

Ayrılanlar  
Adet 

Katılım Payı  
(Brüt) YTL 

Katılım Payı 
(Net) YTL 

Bireysel  8.641 25.547.443 19.869.886 
Kurumsal  1.350   3.430.798   2.627.526 
TOPLAM  9.991 28.978.241 22.497.412 

            
  Adet: 01.01.2008-31.03.2008 tarihleri arasında Şirket’ten ayrılan katılımcı sayılarını 

göstermektedir. 
 
Katılım Payı (Brüt): Ayrılma sonucunda oluşan fon satış tutarını. yani ayrılma bedelini 
göstermektedir. 
 
Katılım Payı (Net): Ayrılma sonucu brüt tutardan kesintiler (giriş aidatı ve stopaj) yapıldıktan 
sonra katılımcıya ödenen kalan tutarı göstermektedir. 

 
 
15.       Dönem  içinde  yeni  giren  hayat  sigortalıların adet ile  brüt ve net  prim  tutarları ferdi  ve  grup               
            olarak dağılımları : 
  

 

1 Ocak 2008 - 31 Mart 2008 
  

Adet 
Net Prim Tutarı 

YTL 
Ferdi 61.930 45.217.338 
Grup 14.049   5.619.610 
TOPLAM 75.979 50.836.948 
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16. Dönem  içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları  ile   
 matematik karşılık tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları: 

 
1 Ocak 2008 - 31 Mart 2008 
  

Adet 
Matematik Karşılık 

YTL 
Ferdi   62.081   92.027.091 
Grup   66.783     1.112.912 
TOPLAM 128.864  93.140.003 

 

17.       Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:  
 
           1 Ocak 2008             

    31 Mart 2008                       
 Kar Payı 

Dağıtım Oranı 
(%) 

YTL   (Hayat Sigortaları) 17,38 
YTL   (Gelir Sigortaları) 17,38 
USD   (Hayat Sigortaları)  7,91 
USD   (Gelir Sigortaları)          7,91 
EUR   (Hayat Sigortaları)          5,85 
EUR   (Gelir Sigortaları)          5,85 
GBP   (Hayat Sigortaları)          7,72 
GBP   (Gelir Sigortaları)  7,72 

 
 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 


