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Mayıs ayından itibaren kıpkırmızı açan eşsiz çiçekleriyle büyüler sizi nar, sanki 
başka bir alemden, masal ülkesinden gelmiştir. Sonbahara doğru kızıllaşan 
ve bir ana karnı gibi dolgunlaşan meyveleri yiyenlere sağlık ve mutluluk verir, 
çatlayan meyvelerinden kırmızı bir ışıltıyla gülümseyen taneleri sanki bir 
mücevherdir.

Bilimsel literatürde Punica granatum olarak adlandırılan, kışın yaprağını 
döken narın vatanı Türkiye, Batı Asya ve Akdeniz kıyılarıdır. Akdeniz’den 
Himalayalar’a kadar olan bölge narın vatanı sayılır. Nar, 5-6 metreye kadar 
boylanabilen bir çalı veya küçük ağaçtır. Bol güneşli yerler ve ılıman iklimlerde 
yetişir. Narın bilimsel adındaki Punica cins adı Fenike anlamına gelmekte ve 
onun eski zamanlarda Fenike kaynaklı olduğuna inanıldığını göstermektedir. 
İpek yolu ve Fenikeliler narın diğer coğrafyalara dağılmasında önemli rol 
oynamıştır.

Nar, şifalı bitkiler literatüründe yer alır. Genellikle besleyici ve tedavi edici 
bitkisel ilaçlar arasında değerlendirilir, çeşitli karışımlarla birlikte yenilir 
ve içilir. Onun sadece meyvesi değil, çiçeği, çekirdekleri, suyu ve kabukları 
da çeşitli karışımlar halinde tıbbi olarak kullanılır. Narın vücudu ve kalbi 
kuvvetlendirme, bağışıklığı düzenleme gibi yararları da bulunmaktadır.

Türklerin Orta Asya’da nar ile tanıştıkları Batı Türkistan’daki Harzemşahlar 
dönemine ait kaynaklarda nar ve nar kabuğu sözcüklerinin yer almasından 
anlaşılmaktadır. Bu şekilde Orta Asya’da nar sözcüğünü kullanmaya başlayan 
Türkler Anadolu’da nara “deve dişi, feyz, hâfız, kara, ekşi, tatlı” gibi adlar 
vermek suretiyle bu ismi kullanmayı sürdürmüşlerdir.

Nar, Türk halk kültüründe ve sözlü gelenek içerisinde ise masallara, 
türkülere, destanlara ve rüya motiflerine, atasözlerine, manilere, bilmecelere, 
tekerlemelere konu olmuştur. Bu sözlü gelenek ürünleri içerisinde özellikle 
masallarda adı sıkça geçmektedir. Masallarda nar bir bilmecenin cevabı, 
çocuksuz eşler için çocuk sahibi olabilmeyi sağlayıcı sihirli bir meyve, 
sevgililer için bir sınama aracı, maddi ve manevi hediyeler kazandıran bir araç, 
hastalıkları iyileştirici sırlı bir ilaç kaynağı olarak işlenmiştir.

Dünya üzerinde varolan dinlerin hemen hepsinde bir anlam taşıyan nar 
meyvesi, bolluğu ve bereketi temsil ediyor. Anadolu, Mezopotamya, Urartu, 
İran ve Ege kültürlerinin edebi kaynaklarında sıkça bahsedilen nar, burda 
yaşayan toplumlar için büyük bir önem arzediyor. Antik Mısır döneminde 
mezar odalarının duvarlarına çizilen resimlerde nar figürünün bulunması, 
meyvenin sembolik açıdan ön plana çıktığının da bir göstergesidir.

NAR’IN BEREKETİ…
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Sunuş ve Genel 
Bilgiler



Şirketimiz, 156 Yıllık geçmişi olan Tarım 
Kredi Kooperatiflerinden aldığı güç ile 
kuruluşundan bu yana sigorta bilincinin 
daha geniş kitlelere ulaştırılarak sektörün 
büyümesine katkıda bulunmayı ve fayda 
yaratmayı bir misyon olarak benimsemiş, 
oluşturduğu güven ve yüksek performansla 
sektörün önemli oyuncuları arasına girmeyi 
başarmıştır.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş, 17 bölge 
birliği, 1.625 adet kooperatif, bunlara bağlı 
200 hizmet bürosu, 130’u aşkın yetkili 
acente ve Türkiye Finans Katılım Bankası 
A.Ş. şubelerinden oluşan mevcut satış ağı 
ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., 2019 
yılında, reasürör sektörünün öncü 
kuruluşlarından Fransa merkezli ve S&P’s 
AA- Kredi notuna sahip “Scor” şirketi ile 
imzalanmış olan bölüşmeli ve bölüşmesiz 
anlaşmalar çerçevesinde reasürans 
işlemlerini %100 oranında devam 
ettirmiştir.

Scor SE Company’nin sermayedarlarının 
%8,18 ’ini Groupe Covéa, %5,63’ini 
Allianz Global Investors Europe GmbH, 
%4.19’unu Tweedy, Browne Co. LLC ve 
%82’sini ise diğer kurumsal yatırımcılar 
oluşturmaktadır.

Sektördeki ilk faizsiz bireysel emeklilik 
şirketi olan Bereket Emeklilik, kısa sürede 
ulaştığı fon büyüklüğü ve katılımcı sayısıyla 

ulaşılması zor bir başarı yakalamıştır. 
Temel değerlerine bağlı yönetim anlayışı 
ve paydaşlarının güveni ile Türkiye’nin 
en büyük faizsiz emeklilik şirketi 
olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir.

Yüzde Yüz yerli ve milli 
sermaye ile kurulmuş 
olan Bereket Emeklilik, 
Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden 
aldığı güç ile 
Anadolu’nun 
müşterek değerleri 
etrafında birleşerek 
müşterilerine 
katılım ilkelerine 
bağlı, hızlı, 
güvenilir ve yenilikçi 
bir yaklaşımla 
hizmet etmektedir. 
Bereket Emeklilik milli 
menfaatlerin korunması 
esasına dayalı olarak, bu 
topraktan aldığını bu toprağın 
sahiplerine iade ederek Türkiye’mizin 
her köşesinde varlığını güvenilir biçimde 
hissettirecek bir kurumsal yapılaşma 
vizyonunu hedeflemektedir.

Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamak, 
insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve 
toplumun tasarruf bilincinin gelişmesinde 
rol oynamak Bereket Emeklilik’in temel 
hedefleridir. Bireysel Emeklilik ve Hayat 

Sunuş ve Tarihçe
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Sigortaları alanında eğitimli ve genç personeli, dinamik ve büyüyen yapısı, teknolojiyi hayata 
geçirme hızı, güçlü ekip ruhu ve yüksek sahiplenme duygusu ile bu hedeflerine ulaşmak için 
her geçen gün artan bir gayretle, büyük Tarım Kredi ailesinin bir üyesi olarak sektörde öncü 
olma hedefine doğru ilerleyecektir.
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Misyon, Vizyon ve Etik İlkelerimiz

Vizyonumuz
Çalışanları ve iş ortakları ile birlikte müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet veren 
ve çağın gerektirdiği değişimlere açık, kendini yenileyebilen kalıcı bir marka 
olmak.

Misyonumuz
Etik değerlere önem veren, yenilikçi anlayışı ve yaygın hizmet ağı ile katılım 
sigortacılığında sektörün güven duyulan öncü şirketi olmak.

Etik İlkeler
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Etik Kurallar ve Uygulama İlkeleri

Bereket Emeklilik, tüm çalışanlarının en yüksek iş etiği standartlarına uymasını 
ve işlerini etik, özenli, profesyonel ve yasal standartlara göre yönetmesini ve 
yürütmesini beklemektedir.

Sözü edilen ilkeler, kurallar dahilinde Bereket Emeklilik açısından temel öneme 
haizdir ve bu kurallara uyulmaması disiplin uygulamalarına neden olabilir.
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Madde 1- Amaç: Bu ilkeler Bereket Emeklilik 
ve Hayat A.Ş. ve çalışanlarının mevcut yasa 
ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini 
icra ederken uymaları gereken mesleki ahlak 
kurallarını belirler. 

Madde 2- Kapsam: Tüm Şirket çalışanları, 
yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri bu ilkelere 
uyarlar.

Madde 3- Genel İlkeler: Faaliyetler sırasında, 
sigorta sektöründeki güven ve istikrarın 
sağlanması, ekonomide zarar doğurabilecek 
işlem ve uygulamaların önlenmesi amacıyla, 
Şirketin tüm çalışanları aşağıda belirtilen genel 
ilkeler doğrultusunda görevlerini yürütürler.

  Sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelere tam 
uygunluk.

  Sigortacılık ilişkisinde bulunulan müşteriler, 
acenteler ile bunların çalışanları, hissedarları, 
grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla 
olan ilişkilerde dürüstlük.

  İlişkide bulunulan tüm taraflara sunulan 
hizmetlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgi 
vermek; tarafları hak ve yükümlülükleri 
konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirmek.

  Karlılığın yanı sıra ekonomik kalkınmanın 
gereklerini dikkate alarak faaliyette bulunmaya 
özen göstermek.

  Sigorta sektörüne güvenin sürekliliğinin 
sağlanması ve sektörün ortak menfaatlerinin 
gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda haksız 
rekabet koşulları yaratmaktan kaçınmak.

  Tüm faaliyetlerde toplumsal yararın 
gözetilmesi ve çevrenin korunmasına özen 
göstermek, bu konuda alınacak tedbirlerin tam 
olarak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.

  Kara paranın aklanması ile mücadelenin 
gereklerini tam olarak ve zamanında yerine 
getirmek, bu konuda uluslararası ve ulusal 
mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Madde 4- Çalışma Uyumu: Hiçbir Çalışan, 
sektörde faaliyet gösteren diğer şirket ve 

yöneticileri hakkında olumsuz imaj yaratmaya 
sebep olabilecek söz, yazı, ilan, reklam ya 
da imada bulunamaz. Tüm çalışanların, 
birbirleriyle ve müşterileri ile olan ilişkilerinde 
Şirket’in itibarına yakışır şekilde davranmaları 
şarttır.

Madde 5- Sır Saklama Yükümlülüğü: Tüm 
çalışanlar, müşterilerinin verdikleri ve Şirket 
bünyesinde oluşturulan bilgilerin gizliliğine 
saygı gösterecek olup, müşteriler ile ilgili olarak 
elde ettikleri gizli bilgileri, avantaj sağlamak 
üzere müşterilere ve diğer üçüncü kişilere 
açıklayamazlar.

Madde 6- Yasaklar: Çalışanlar faaliyetleri 
süresinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır:

  Şirket’in yetkili organları tarafından alınan 
ve tüm çalışan ve yöneticiler için bağlayıcı 
nitelik taşıyan kurallara aykırı davranışlarda ve 
faaliyetlerde bulunmamak.

  Faaliyetleri sırasında, yasalar çerçevesinde 
sektöre tanınmış olan avantajları şeklen 
yasalara uygun olsa bile sigortacılığa ilişkin 
yasal düzenlemelerin gerekçesinde yer alan ve 
bu ilkeler kapsamında açıklanan hususlara ters 
düşecek şekilde müşterilere çıkar sağlamak 
amacı ile kullanmamak.

  Sektörün çıkar ve yararları ile 
bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmamak.

  Sektörde haksız rekabete yol açacak 
davranışlarda bulunmamak.

Madde 7- Denetim: Şirket hesaplarını, Türk 
Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, bunlara 
bağlı olarak yayımlanan yönetmelik, genelge 
ve tebliğler ile ilgili diğer düzenlemelere göre 
hazırlar ve bir bağımsız denetim şirketine 
denetletir.
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Global ve Lokal Ekonomik 
Göstergeler Işığında Faizsiz 
Sistem ve Sektöre Katılan Değer

2017 yılında yürürlüğe giren Katılım Sigortacılığı 
Yönetmeliği bu sektörde faaliyet gösteren şirketler 
açısından bir dönüm noktası olmuştur. Anılan 
Yönetmelik sayesinde katılım sigortacılığının tanımı, 
işleyişi ve usul ile esasları belirlenmiş olup bu 
düzenlemeler arasında özellikle tüketici haklarını 
gözeten hükümler de yer almaktadır. Faizsiz 
sigortacılığın geleneksel sigorta sisteminden ayrıldığı en 
önemli nokta katılımcılar tarafından ödenen katkıların 
oluşturduğu risk havuzunun faizsiz finans araçlarında 
değerlendirilmesidir.  Ayrıca, bu konuda faaliyet gösteren 
şirketlerin faaliyetlerinin faizsiz finans ilkelerine uygun 
olup olmadığı, İslam fıkhı alanında uzman kişilerden 
oluşan ‘Danışma Komitesi’ tarafından görüş alınması 
suretiyle denetlenmektedir. 
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Katılım sigortacılığı sisteminde, üyeler 
arasındaki ilişki çıkar çatışması zemininde 
kar amaçlı olmayıp yardımlaşma ve 
dayanışmaya, sigorta şirketi ile üyeler 
arasındaki ilişki ise vekâlet yahut ortaklığa 
dayanır. Sistemin işleyişinde İslam’ın 
konuya ilişkin ilkelerine uyumda azami 
özen gösterilmesi temel kuraldır. Bu 
sebeple katılım sigortacılığı “İslamî 
Sigorta”, “Faizsiz Sigorta” veya “Tekâfül 
Sigortası” olarak da ifade edilir. 

Katılım sigortası; içlerinden bir veya 
birkaçının maruz kalacağı olası 
felaketin zararını telafi etmek üzere çok 
sayıda kişinin birleşerek oluşturdukları 
bir dayanışma ve yardımlaşma 
organizasyonudur. Bu sistem sorumluluk 
paylaşımı esasıyla riskin belirli gruplar 
arasında dağıtılması mantığına dayanır.

Katılım Sigortacılığı Sistemi’nin temel 
ilkeleri şu şekilde sıralanabilir;

  Organizasyonun yardımlaşma 
ve dayanışma amaç ve temelinde 
oluşturulması,

  Bütün sermaye ve primlerin faizsiz 
finans ilkelerine uygun alanlarda 
değerlendirilmesi,

  Sigorta ile tazmin güvencesi verilen 
konularda meşruluk ve ahlakîlik kriterlerine 
uygunluk noktasında dikkat edilip seçici 
davranılması,

  Özsermaye ile sigorta primleri 
havuzunun birbirlerinden bağımsız olarak 
tutulup her havuzun gelir ve gideri kendine 
ait olacak şekilde işletilmesi,

  Dönem sonunda prim havuzunda bakiye 
kalması durumunda gerekli yedek akçeler 
ayrıldıktan sonra kalanın prim sahiplerine 
payları oranında iade edilmesi.

Katılım sigortacılığına ilişkin yasal 
düzenlemeler kapsamında 3 tür model 
öngörülmektedir.

Bunlar, Vekalet Yönetim Modeli, Mudarebe 
Yönetim Modeli ve Vekalet/Mudarebe 
Karması olan Hibrit Model’dir.

Vekâlet Yönetim Modeli: Şirketin, risk 
fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer 
teknik ve yasal işlemleri karşılığında vekâlet 
ücreti aldığı şirket yönetim modelini,

Mudarebe Yönetim Modeli: Şirketin, risk 
fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer 
teknik ve yasal işlemleri karşılığında aldığı 
yönetim ücretinin, emek-sermaye ortaklığı 
çerçevesinde kar paylaşımı esasına göre 
belirlendiği şirket yönetim modelini,

Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) 
Model: Şirketin, risk fonu yönetimi ile 
sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal 
işlemler karşılığında vekâlet ücreti aldığı, 
teknik karın tamamının katılımcılara 
dağıtıldığı fakat yatırım karının katılımcı 
ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir 
oran üzerinden paylaşıldığı modeli ifade 
etmektedir.

Ayrıca,  bireysel emeklilik sistemi açısından 
da değerlendirildiğinde, faiz hassasiyetine 
sahip katılımcıların yatırım ve fon 
alternatiflerinin, fonların yatırım yaptığı 
menkul kıymet çeşitlerinin de bu çerçevede 
artış gösterdiği görülmektedir.
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Katılım finans ve katılım sigortacılığı ilkelerine göre yönetilen Bereket 
Emeklilik’in faaliyetleri, Bireysel Emeklilik, Hayat ve Ferdi Kaza 
Sigortacılığından oluşmaktadır. 

Bereket Emeklilik, tüm süreçlerini kuruluşunda belirlediği değer ve 
hassasiyetlere uygun olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda kurulan 
bireysel emeklilik fonları, portföyüne Türkiye’de Kamu kesimince 
ihraç edilen faiz içermeyen enstrümanlar, ulusal ve uluslararası 
piyasalarda ihraç edilmiş Sukuk ve benzeri faizsiz enstrümanlar ile 
katılım ilkelerine uygun hisse senetleri, katılım kar payı hesapları ve 
altın fonlarını dahil ederek 11 ayrı emeklilik fonu ile değişik yelpazede 
yatırım alternatifleri sunmaktadır.

Bereket Emeklilik, kuruluşundan itibaren faiz gelirine duyarlı olup faiz 
geliri elde etmek istemeyen katılımcılar için bir çekim merkezi olmaya 
devam etmektedir. 2019 yılını 111.015 adet sözleşme, 538.447.687 
TL fon büyüklüğü ile kapatan Bereket Emeklilik’in katılımcı bazında 
pazar payı ise %1.5 olarak gerçekleşmiştir. Bereket Emeklilik 
ulaştığı büyüklük ile sektörün genç, tecrübeli ve büyük şirketi olma 
kararlılığında olduğunu göstermiştir.

Şirketin Faaliyet Konuları ve 2019 
Yılı Faaliyetleri
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2019 Yılında sermaye artırımı yapılmamıştır. 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in nominal sermayesi 30.000.000 
TL olup, tamamı ödenmiş 30.000.000 paydan ibarettir.

Bereket Emeklilik Ve Hayat A.Ş, 30.000.000 adet hisseden 
müteşekkil mevcut 29.397.000 adet hissenin tamamını 14 Kasım 
2016 tarihinde ihaleyle satışa sunmuştur. İhale sonucunda Şirket 
sermayesinin %97,99’una tekabül eden hisselerinin Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne satışı TMSF fon kurulunca 
onaylanmıştır. Hazine Müsteşarlığı’nın 28 Aralık 2016 tarihli yazısı ile 
Şirket hisselerinin %97,99’una tekabül eden hissenin Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne devri onaylanmıştır.

Buna ilave olarak; 12 Ocak 2017 tarihinde Mehmet Sinan Berksan’a ait 
300.000 adet hissenin tamamını, 174 numaralı Yönetim Kurulu Kararı 
ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne devretmiştir. 
Böylece, Şirket hisselerinin % 98,99’u Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği’ne ait olmuştur.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı arasında 
imzalanan 29 Mayıs 2017 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği mülkiyetinde bulunan 
Şirket’in 2.970.000 adet hissesi Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Personeli Sosyal Yardım Vakfı’na devredilmiştir.

Yıl İçinde Yapılan Sermaye 
Artırımları
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Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş 
01.01.2019-31.12.2019 Yılı 
Ortaklık Tablosu

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin ortaklarının ad ve soyadları ve unvanları, sermaye pay 
oranları aşağıdaki gibi olup şirketin ortaklık yapısına ilişkin ticaret sicil gazetesi raporun 
ekinde yer almaktadır.

Pay Oranı %Hissedar

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 89,09

Diğer 1,01

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı 9,90

TOPLAM 100
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Yönetim Kurulu Üyelerinin Yıl 
İçinde Yapılan Toplantılara 

Katılımları Hakkında Bilgiler

Mahmut 
GÜNGÖR

Ali Rıza 
AKPINAR
27.05.2019 

tarihinden sonra

Yahya 
ALTINKAYA 

27.05.2019 
tarihine kadar

Bilal UÇARAhmet 
BAĞCI

Fahrettin 
POYRAZ

BEREKET EMEKLİLİK 
VE HAYAT A.Ş. YK 

TOPLANTI TARİHLERİ

30.01.2019

22.02.2019

28.03.2019

3.05.2019

30.05.2019

19.06.2019

30.07.2019

28.08.2019

25.09.2019

30.10.2019

27.11.2019

26.12.2019

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Yönetim Değerlendirmesi

Dünyada
2019 yılında küresel piyasalarda, FED’in faiz politikası yakından izlenirken, yaşanan dış ticaret 
savaşlarının ve artan jeopolitik tehditlerin etkisiyle bir yandan dünya ekonomisi ve küresel 
ekonomik faaliyetler ivme kaybederken, diğer taraftan gelişmiş ülke merkez bankaları daha 
genişlemeci bir duruş sergilediler.

2019 yılında IMF “Geçici Dengelenme, Yavaş Toparlanma” başlığıyla yayımladığı Dünya Ekonomik 
Görünüm Raporunda (World Economic Outlook 2019) küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü 
revize etmiştir. Raporda, 2019 ve 2020 büyüme tahminleri 0,1 puan indirilerek sırasıyla yüzde 
2,9 ve yüzde 3,3 olarak güncellenmiştir. 2021 yılında ise 0,2 puanlık aşağı yönlü revizyon ile ılımlı 
büyümenin devam ederek yüzde 3,4 olması beklenmektedir. Başta Hindistan olmak üzere birkaç 
gelişmekte olan ülkede gözlenen ekonomik faaliyetlerdeki olumsuz gelişmelerin, gelecek iki 
yıl boyunca büyüme beklentilerinin düşürülmesine yol açtığı belirtilmiştir. Raporda, üretimdeki 
ılımlı artışın, uyumlu para politikalarının, ABD ve Çin ticari ilişkilerinde gelinen olumlu havanın ve 
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) BREXIT ile ayrılmasının piyasa beklentilerini canlandırdığı 
belirtilmiş, ancak söz konusu gelişmelerin küresel makroekonomik verileri henüz görünür biçimde 
etkilemediğine de değinilmiştir. 

Önceki dönem büyüme oranları incelendiğinde, Çin ve Avrupa ekonomileri başta olmak üzere 
dünya ekonomisinde durağanlaşma tahmin edildiği görülmektedir. Bu tahminde, Amerika ve Çin 
arasında ticarete ilişkin anlaşmazlıkların uzaması nedeniyle oluşan belirsizliğin küresel ölçekte 
üretim yapan pek çok firmayı doğrudan etkilemesi öne çıkmıştır. 2018 yıl sonunda finansal 
piyasalardaki düşüşün önemli bir bölümü Amerika’nın Çin ile anlaşma konusunda oldukça 
olumsuz bir bakış açısı sunması ve bazı büyük şirketlerin Çin’deki satışlarını aşağı yönlü revize 
etmesinden kaynaklanmaktaydı. 

Ayrıca Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüs salgını, küresel ekonomi ve dünya ticaretini 
derinden etkiliyor. Salgın, dünyanın üretim atölyesi olarak bilinen Çin’de fabrikaların kapanmasına, 
üretimin durmasına neden oldu. ABD’den sonraki en büyük ikinci ekonomi olan Çin Halk 
Cumhuriyeti’ndeki gelişmeler küresel piyasalarda yankı buluyor. Bununla birlikte, dünya petrolünün 
önemli bir miktarı tankerlerle Çin’e gidiyor. Öyle ki Çin’de başlayan salgın nedeniyle üretim durunca 
petrol fiyatları talep azlığı ve üretim fazlası nedeniyle bir anda 60 doların altına indi. Çin’in petrol 
talebinin günlük 250 bin varilden fazla azaldığı belirtildi.

2019 yılının sonunda başlayan, dünya ekonomisini derinden sarsan salgın, 2020 tahminlerini 
olumsuz yönde etkilemiş ve IMF Çin’in büyümesini 5,6 olarak revize etmiştir. Bu oran Çin için aynı 
zamanda 1990 yılından beri öngörülen en düşük büyüme hızı anlamına da gelmektedir.
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Türkiye‘de
Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen özellikle son dönemlerde 
gerçekleştirilen yapısal dönüşüm ve ekonomik reformlarla büyümede ivme kazanmıştır. 2019 
yılı, 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve başta bakanlıklar olmak üzere 
kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ile beraber finansal teorilerin iktisadi pratikle 
uyuştuğu bir yıl olmuştur. 

Bununla birlikte, yurt dışı piyasalarda bir önceki yıla kıyasla yavaş toparlanan bir yıl geride 
kalırken, yurt içinde, 2018 yılında yaşanan kur dalgalanması, 2019 yılında alınan yapıcı 
önlemlerle durdurulmuştur. Makroekonomik olarak, cari açığın yerini cari fazlaya bırakması 
da kurdaki stabiliteye destek vermiştir. Enflasyondaki düşüşle birlikte,  faizde yaşanan ciddi 
gerilemenin verdiği avantaj ile TL değer kazanmaya başlamıştır. Diğer taraftan, S-400 konusu, 
Halkbank davası ve Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyona karşın Türkiye ekonomisi 2019 
yılında başarılı bir toparlanma gösterdi. Türkiye ekonomisi, yerel seçimlerinin de takip edildiği 
yılın ilk yarısında yaşanan hareketliliğin ardından yılın ikinci yarısında öncü göstergelerde 
toparlanma eğilimi gösterirken, ekonomide  olumlu alındı ve sanayi üretimi Eylül ayı itibariyla 
yıllık %3,8 artış gösterdi. İşsizlik oranı Ağustos ayında açıklanan verilere göre %14 ile ulaştıpı 
zirvenin ardından düşüş eğilimi gösterirken, cari dengede ve enflasyonda iyileşme eğilimi 
devam etmektedir. 2018 yılını %20,30 oranında tamamlayan tüketici enflasyonu 2019 yılında 
%11,84 olarak gerçekleşmiştir. TCMB de faiz indirimlerine devam etmiş ve 2019 yılında politika 
faizini kademeli olarak %24’ten %12’ye kadar düşürmüştür. Faiz indirimleri ve ekonomiye destek 
amaçlı teşvikler ekonominin tamamında etkisini gösterirken, özellikle konut ve otomotiv gibi 
lokomotif sektörlere etkisi çok daha olumlu yansımıştır. 

Yılın ilk çeyreğinde BIST100 endeksi de küresel çaptaki olumlu risk iştahından destek bularak 
emsallerine yakın prim yaparak yüzbin seviyesini aşmış, devamında yaşanan dalgalanmalar 
ile Haziran ayında tekrar 85 bin seviyelerinin altına çekilmiştir.  Yılın son çeyreğinde, ekonomik, 
diplomatik ve askeri  askeri başarıların etkisiyle son 114 bini aşarak son 20 ayın en yüksek 
seviyesinden yılı kapatmıştır. 

Türkiye’nin 2020 – 2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı Eylül ayı sonunda 
açıklanırken, üç yıllık yol haritası niteliğindeki programda 2019 için %0,5 büyüme beklenirken, 
gelecek üç yıl için ortalama %5 büyüme öngörülmüştür. Bununla birlikte cari açığın düşük 
tutulacağı ve dezenflasyon sürecinin devam ederek %5 enflasyon hedefine ulaşılacak bir yol 
haritası planlanmaktadır. Programda enflasyonun 2019 yılını %12 seviyesinden sonlandırması 
öngörülürken, gelecek sene %8,5 ile yılı sonlandırması ve 2021 yılında %5’e inmesi 
öngörülmektedir. 
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Yönetim Değerlendirmesi

Sektörde
Sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak toplanan katkı paylarının yatırıma yönlendirilerek 
hem katılımcıların emeklilik döneminde refah düzeyinin artması, hem de piyasalara uzun vadeli 
kaynak sağlanmasına hizmet eden BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) 31 Aralık 2019 tarihli Emeklilik 
Gözetim Merkezi verilerine göre, bir önceki seneye göre katılımcı sayısında %1 azalış göstererek 
6.871.131 kişiye, fon büyüklüğünde ise %24 artış sağlayarak 101.883.905.352 TL’ye ulaşmıştır. 
Sektör toplamda 17.262.199.771TL devlet katkısı fon tutarına ulaşmıştır ve bir önceki seneye göre 
%34 artış göstermiştir.

2017 yılında başlayan bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılım düzenlemeleri 2018 yılında 
kademeli geçiş takvimi ile devam etmiştir. 45 yaş altı çalışanların otomatik olarak BES’e katılmasını 
sağlayan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. Düzenleme, 1 Ocak 2017 
tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 45 yaş altı ücret karşılığı çalışanların, işverenleri aracılığıyla 
otomatik olarak bir emeklilik planına dahil olmasını içermektedir.

31 Aralık 2019 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre sektör, otomatik katılım 
kapsamında toplamda 8.194.415.973.-TL tutarında  fon tutarına ulaşmış olup, toplam katılımcı 
sertifika sayısı 6.389.681 olarak gerçekleşmiştir.

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerle, insanoğlunun yaşam süresi, yaşam kalitesi, beklentileri 
artıyor ve değişiyor. Bu gerçek; emeklilik ürünlerinin yanı sıra hayat ve ferdi kaza ürünlerine olan 
ihtiyacı da çok daha önemli kılıyor.

Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında ise 2019 yılı itibarıyla 11.359.715.131 TL hayat ve 2.372.741.294 
TL Kaza üretimi gerçekleştirilmiş olup, bir önceki döneme göre Kaza branşında %30,92 büyüme ve 
Hayat branşında ise %64,14 büyüme performansı görülmüştür.
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Aile Olmanın
BEREKETİ
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Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli ortaklarımız, 

Giderek çok boyutlu hale gelen 
ve derinleşen küreselleşme 
süreci, ülkelere büyüme ve 
kalkınma yönünde önemli 
fırsatlar sunduğu gibi, bazı risk 
ve tehditleri de beraberinde 
getirmektedir.
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Risk ve tehditleri için önlemler geliştirebilen, 
potansiyellerini harekete geçirerek büyüme 
ve gelişme imkânlarını azami ölçüde 
değerlendirebilen, bunu bireyleri ve ekonomisi 
için bir olanağa dönüştürebilenler, büyüme 
sürecini başarıyla gerçekleştirip gelecekte 
dünyanın önemli ülkeleri arasında olacaklardır. 
Ülkemiz bu ideal ve hedef doğrultusunda 
adımlarını atarken, bizler de Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin bir parçası olan Bereket 
Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile bu yürüyüşe eşlik 
etmenin gururunu yaşıyoruz

150 yılı aşkın süredir Türkiye’de çiftçinin her 
daim yanında olmuş ve olmaya devam eden 
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin sigorta ve 
emeklilik sektöründeki iştiraki Bereket Emeklilik 
ve Hayat A.Ş. aracılığıyla müşterilerimiz ve 
ortaklarımızla birlikteliğimizi sürdürüyoruz.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile 
yaklaşık iki yıl önce imzalanan Münhasırlık 
Anlaşmasının ardından sahip olduğumuz güçle 
ortaklarımıza özel sigorta ve emeklilik ürünleri 
kurgulanmakta, sektörel bilgilendirmeler 
yapılmakta, iletişim kanalları genişletilmektedir. 
Tarım Kredi Kooperatiflerine ilave olarak 
Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış acente, 
banka ve broker kanallarımız yaygınlaştırılarak; 
bir yandan şirketimiz sektörde üst 
basamaklara ilerlerken diğer taraftan ülkemizin 
önemli ve bilinir bir markası haline gelmektedir.

Sektöre yeni bir soluk kazandırmakta olan 
şirketimizide, ortaklarımız ve müşterilerimizle 
interaktif, sinerjik ve koordinasyona dayalı bir 
yapı oluşturmaktayız. Tarım Kredi olarak; köklü 
geçmişimiz, zengin kültürümüz ve geleneğimiz 
ile bu gücü en verimli şekilde kullanarak 
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş’yi ilklerin arasına 
taşımayı arzuluyoruz. 

2019 yılında sektördeki konumunu 
güçlendiren Bereket Emeklilik’te, ortaklarımız 
ve müşterilerimizle interaktif, sinerjik ve 
koordinasyona dayalı bir yapı oluşturmaktayız. 
Tarım Kredi olarak; köklü geçmişimiz, zengin 

kültürümüz ve geleneğimiz ile bu gücü en 
verimli şekilde kullanarak Bereket Emekliliği 
ilklerin arasına taşımayı arzuluyor bu sebeple 
de 2020 yılında katılım finans ilkelerine uyumlu 
tam tekafül prensibi ile  çalışacak olan Bereket 
Katılım Hayat A.Ş. projemizi hayata geçiriyoruz.  
Yola “Sigortadan Öte” diyerek çıktığımız yeni 
şirketimiz, ülkemiz ve Türk Sigortacılığı adına 
kilometre taşı olacak ve hayat-ferdi kaza 
sigortacılığı alanındaki ürün penetrasyonunu 
çeşitlendirerek sigortalılık oranında iyileşme 
olmasını sağlayacaktır. 

Şirketimiz, bilgi birikimi ile sigorta bilincini geniş 
kitlelere yayarken, potansiyeliyle sektördeki 
büyümesine ivme kazandırmaktadır. Şirketimiz, 
bu inanç ve hedefle yürüttüğü faaliyetlerini 
2019 yılında da başarıyla sürdürecektir.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş olarak ana 
hedefimiz, kârlılık, fon ve prim üretimi 
bileşkesinde sürdürülebilir bir büyüme 
patikasında ilerlerken; ortaklarımız, 
çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak 
üzere tüm paydaşlarımıza en üst düzeyde 
fayda sağlayabilmektir. 

Tüm bu temennilerimizle ‘Bu güce ortak 
ol’ derken, kesintisiz destek ve güvenleriyle 
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ’yi büyüten 
ortaklarımıza ve katılımcılarımıza, güçlü 
işbirliği ile ülkemizin dört bir yanına yayılmış 
dağıtım kanallarımıza, şirketimizin en önemli 
varlığı olan çalışanlarımıza ve diğer tüm 
paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Dr. Fahrettin POYRAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
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Genel Müdür Mesajı

Değerli ortaklarımız, 

2000’li yılların başından itibaren 
kararlılıkla uygulanan ekonomi 
politikaları ve gerçekleştirilen 
yapısal reformlar sonucunda 
sağlanan makroekonomik 
istikrar ile ülkemiz ekonomik ve 
sosyal alanda önemli mesafeler 
kat etmiştir. Bu gelişmeler 
sonucunda satın alma gücü 
paritesine göre kişi başına millî 
gelir, son on yılda yaklaşık iki kat 
artış göstermiştir. 

Türkiye, gerçekleştirdiği reformlar 
sonucunda elde ettiği tek haneli 
enflasyon oranları, düşük faiz, güçlü 
kamu maliyesi ve güçlü finans yapısıyla 
global kriz ortamında birçok ülkeye 
kıyasla avantajlı bir konumda olmuştur. 
Bu durum, ekonomiyi canlandırmak 
için uyguladığı politikalarda esneklik ve 
manevra alanı sağlamıştır. 

Ülke ekonomisi açısından stratejik 
öneme sahip, güçlü finans yapısının 
önemli ayaklarından biri de sigorta ve 
emeklilik sektörüdür. Sektörümüzde 
2019, küresel piyasalarda ve Türkiye’de 
önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl 
olmuş; sigorta ve emeklilik şirketleri, 
teknolojik yönelimler doğrultusunda 
inovasyon ve dijitalizasyon ağrlıklı 
yatırımlarla güncel ihtiyaçları karşılamayı 
amaçlayan kurumlar haline gelmiştir.
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Bu gelişmeler ışığında, 2019 yılında hayata 
geçirmeye başladığımız dijitalizasyon ve 
operasyonel verimliliğe yönelik yatırımları 2020 
yılında da arttırarak devam ettirmeyi, müşteri 
odaklı yaklaşımımızı tamamlayacak yeni ürün 
ve uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Üretim ve kar hedeflerimizin gerçekleştiği 
bir yılı geride bırakırken Bereket Emeklilik 
çatısı altında Türkiye’nin dört bir yanında 
hizmet sağlayan iş ortaklarımızla beraber, 
sigortalılarımıza sunduğumuz hizmetin 
kalitesini en yüksek seviyede tutmak temel 
hedefimiz olmaya devam etmektedir. 
Çalışanları ve iş ortakları ile birlikte müşteri 
beklentilerinin üzerinde hizmet veren ve 
çağın gerektirdiği değişimlere açık, kendini 
yenileyebilen kalıcı bir marka olma hedefinin 
yanısıra etik değerlere önem veren, yenilikçi 
anlayışı ve yaygın hizmet ağı ile sektörün 
güven duyulan öncü şirketi olmayı arzuluyoruz. 
Sürekli gelişmeyi ve büyümeyi ana prensip 
haline getirerek, çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz. Bir taraftan dağıtım kanalı 
ağımızı verimli bir şekilde çeşitlendirip 
büyütürken diğer taraftan Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile gücümüze güç katmaktayız. 

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması, tasarruf 
politikalarının yaygınlaşması, refahın tabana 
yayılması, üretim ve istihdamın devamlılığı 
nedenleriyle emeklilik sektörünü stratejik 
olarak değerlendiriyor, emeklilik, hayat ve ferdi 
kaza branşlarındaki faaliyetlerimizi bu yüksek 
motivasyon ile gerçekleştiriyoruz.

Değişen koşullar, artan riskler karşısında 
çiftçinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi 
için, emeklilik, hayat ve ferdi kaza branşlarında 
üreticinin yanında yer alarak geleceğe ilişkin 
güvence sağlamaktayız.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin yaygın çiftçi ağını 
kullanarak, çiftçilerimizin ihtiyaçlarını bire bir 
karşılayan yeni ürünler geliştirmekteyiz. Buna 
en güzel örneklerden biri 2018 yılında Çiftçi 
Bayramında lansmanını yaptığımız ve 2019 
yılında üretimine devam ettiğimiz “Çiftçi Hayat 
Arkadaşım” ürünüdür. 

Şirketimiz, 2019 yılında yapısal dönüşümünü 
tamamlayarak hızlı büyüme stratejisi ile 

sürdürülebilir karlılığı ana hedef olarak 
belirlemiş ve yüksek büyüme oranı ile sektör 
trendinin oldukça üzerinde bir performans 
gerçekleştirerek büyümede sektör birincisi 
olmuş buna bağlı olarak pazar payını bir önceki 
döneme göre arttırmıştır. 

Bereket Emeklilik olarak 2020 yılında da tüm 
müşterilerimize eksiksiz ve zamanında hizmet 
vererek sektörün öncüsü olmayı ve pazar payını 
geçen sene olduğu gibi arttırmayı hedefliyoruz. 
Başta hayat ve ferdi kaza branşları olmak üzere 
gerçekleştireceğimiz ar-ge ve insan kaynağı 
yatırımlarıyla yine sektörün üzerinde büyümeyi 
planlıyoruz. Planlanan büyüme stratejilerimizin 
yanı sıra bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Sigortacılık Genel Müdürlüğünden ruhsat 
onayı aldığımız, faizssiz finans ilkelerine bağlı, 
tümüyle tekafül prensibi ile çalışacak olan 
yeni şirketimiz “Bereket Katılım Hayat A.Ş.” ile 
de “Sigortadan Öte” diyerek müşterilerimizin 
hassasiyet ve taleplerine daha fazla 
yoğunlaşmayı arzuluyoruz. Kuruluş felsefemize 
sadık, yasal mevzuatı esas alan yeni şirketimiz 
ile pazara değer katmayı ve bu alanda ciddi 
bir entelektüel sermaye birikimi oluşturmayı 
hedefliyoruz.

Güçlü altyapı, yetkin insan kaynağı, donanımlı 
acentelerimiz, yaygın bankasürans ağı ve 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte 
ülkenin her köşesinde sigortalılarımıza 
kesintisiz, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaya, 
bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz. 

Amaç ve hedeflerimize giden bu yolda 
tüm paydaşlarımıza “Çok Biter, Bereket 
Bitmez” derken, güvenli geleceğimizi tesis 
etmek, gelecek nesillerimize huzur, kalite 
ve refah sunabilmek için emin adımlarla 
ilerliyor ve yarına olan inancımıza ortak olan 
sermayedarlarımıza, sigortalılarımıza, satış 
ağımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Mahmut GÜNGÖR
Genel Müdür
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Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., 2019 yılında, reasürör 
sektörünün öncü kuruluşlarından Fransa merkezli ve S&P’s  
AA- Kredi notuna sahip “Scor” şirketi ile imzalanmış olan 
bölüşmeli ve bölüşmesiz anlaşmalar çerçevesinde reasürans 
işlemlerini %100 oranında devam ettirmiştir.

Scor SE Company’nin sermayedarlarının %8,18’ini Groupe 
Covéa, %5,63’ini Allianz Global Investors Europe GmbH, 
%4.19’unu Tweedy, Browne Co. LLC ve %82’sini ise diğer 
kurumsal yatırımcılar oluşturmaktadır.

Çalıştığımız Reasürans Şirketleri

26

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2019 Faaliyet Raporu





Yeni Hizmet ve Faaliyetlere 
Yönelik Araştırma ve Geliştirme 
Çalışmaları

Ana sermayedarımız olan Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin, mevcut ve sonradan anlaşma 
sağlanacak olan diğer dağıtım kanallarının 
ihtiyaçları göz önüne alınarak şirketimiz, 
2018 yılında sigortacılık sistem altyapısında 
değişikliğe gidilmesi için çalışmalar başlatılmş 
2019 yılında geliştirmeler yapılarak devam 
edilmiştir. 01.04.2018 tarihinde sistem 
entegrasyonu geçiş süreci başarılı bir şekilde 
tamamlanmıştır. 

2017 yılında yürürlüğe giren Otomatik Katılım 
Sistemi kapsamında, kademeli geçiş takvimine 
göre 2018 yılında çalışan sayısı 100 kişi altında 
olan kurumlar, Mahalli İdare ve KİT kurumları 
sisteme dâhil edilmiştir. Kurum sayısının 
fazla olması nedeni ile hem kurumların 
hem de şirketimizin satış ve operasyonel 
süreçlerini kolaylaştırmak adına şirketimiz 
web sitesi üzerinden online başvuru yapılması 
sağlanmıştır.

Çiftçilerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak ve 
onların hayatını kolaylaştırmak hedefiyle 
Çiftçi Hayat Arkadaşı, vefat ve istem dışı 
işsizlik durumunda sigortalı ve lehtarlarının 
güvence altına alındığı Bereket Hayat 

Arkadaşı ürünleri hizmete sunuldu. Hizmete 
sunulan ilgili ürünlerin dağıtım kanalları 
ekranlarından satışa açılabilmesi için gerekli 
entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 
Katılım sigortacılığı niteliğine uygun olarak 
hazırlanan ürünler, ayrıca sağladıkları asistans 
hizmetleriyle de öne çıkmaktadır.

2018 yılının son çeyreğinde Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği ile yapılan 
münhasırlık anlaşması kapsamında Hayat ve 
Ferdi Kaza ürünleri için ilgili tüm iş taraflarıyla 
birlikte gerekli altyapı geliştirmelerinin 
tamamlanması bu çerçevede, mevcut ürün 
ve hizmetler üzerinde çalışılarak yeni dağıtım 
kanallarının oluşturulması, yeni ürün ve 
hizmet araştırmaları yapılarak farklı kanallarda 
kullanılmak üzere gerekli çalışmalara 
başlanmış ve 2019 faaliyet döneminde 
geliştirilerek devam etmiştir.
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Yeni Hizmet Faaliyetlerimiz

Tamamlanan Proje Ajandası

Mevzuata İlişkin Projeler

SBM MPLS/VPN Projesi
01.03.2019 da 2019-10041 nolu “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Bilgi Sistemlerine Yapılan 
Erişimlerin Düzenlemesi Hakkında” konulu duyuru ile sigorta şirketleri ve SBM arasındaki altyapı 
iletişimi MPLS yani Özel ve Güvenli hat üzerinden yapılmasına ilişkin duyuru yapmış ve şirketlerin 
30 Haziran 2019 tarihine kadar altyapılarını bu şekilde şekillendirilmesi talebinde bulunmuştur.

Altyapı ekibimiz bu çalışmalar için her iki şirketimiz adına Turkcell ile sözleşme yaparak SBM 
bağlantı ve SBM erişim işlemlerini MPLS hattı üzerine 17 Nisan 2019 tarihinde taşımasını yapmış 
ve  sorunsuz olarak projeyi tamamlamıştır.

Proje Kapsamı ;
  SBM Erişim işlemlerinin Turkcell MPLS/VPN altyapısına taşınması.

SBM Veri Olgunluk Projesi
SBM’nin 2018 yılında çalışmalarına başlamış olduğu  “SBM Veri Olgunluk Projesi” kapsamın 
hedeflenen aşağıdaki gibidir;

  Mutabakat süreçlerinin günlük olarak yürütülmesi.
  Günlük icmal hesaplarıyla sigorta şirketlerindeki veriler ile SBM’deki verilerin otomatik olarak 

karşılaştırılması.
  Veri olgunluğunu, bütünlüğünü bozan verilerin kayıt bazlı tespit edilerek Sigorta Şirketlerine 

iletilmesi.
  Şirket bazında veri olgunluk puanının hesaplanması.
  Şirketlerin Operasyonel yükleri olan mutabakat ve beyan işlemlerini minimuma çekilmesi.

SBM Veri Olgunluk öncesi Sigorta şirketleri ile mutabakatını beyan usulü ile yapmaktaydı, Veri 
Olgunluk Projesi ile beyan usulü süreç içerisinde kaldırılarak tamamen web servis entegrasyonları 
ile bu akışı dijital bir sürece taşımıştır. Proje her iki şirketimiz içinde uygulanmıştır.

Proje Vizyoneks – SBM Entegrasyon projesi olup, Sigorta tarafı için bütün ürünleri kapsarken 
hayat Emeklilik tarafında Ferdi Kaza ürününü kapsamaktadır, yapılan koordineli çalışmalar 
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Yeni Hizmet Faaliyetlerimiz

neticesinde süreç otomatize edilmiştir. Canlı geçişi Şubat 2019 tarihidir. Üretim ve Hasar tarafında 
yapılan beyan çalışmaları yerini günlük mutabakata almıştır.

Proje Kapsamı ;
  Veri olgunluk Servisleri ile Mutabakat sağlanması. (günlük ve aylık)
  Mutabakat sonuçları karne değerlendirilmesi. 

SBM Ortak Veri Modeli Projesi
SBM Ortak Veri Modeli Projesi, Sigorta verilerinin güvenle saklanması, bilgi güvenliği ve 
standartlarının tek modelde toplanması, uygulama geliştirme maliyetlerinin hem SBM, hem de 
Şirketler için azaltılması ve tüm sistemlerin sürekliliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Ortak 
Veri Modeli Projesinde, 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle Yangın Sigortası, Özel Güvenlik Sigortası ve 
Deniz Araçları ürünleri için yeni OVM servislerine geçiş sağlanmıştı.

  Veri olgunluk Servisleri ile Mutabakat sağlanması.(günlük ve aylık)
  Mutabakat sonuçları karne değerlendirilmesi. 

Egm OKS Aktarım Platformu
EGM tarafından 2019 yılı içerisinde OKS aktarımına hak kazanan yükümlü şirketlerin Emeklilik 
şirketleri değişiminde aktarılacak grup sözleşmelerinin EGM web servisleri aracılığı ile 
aktarımlarının gerçekleştirileceği web servis tabanlı bir projedir.

Proje Vizyoneks – EGM Entegrasyon projesi olup, Ekim 2019 tarihinde Bereket Hayat Emeklilik 
tarafında canlıya alınmıştır.

Proje Kapsamı ;
  EGM Aktarım Platformuna Entegrasyonu sağlayacak Ekran ve web Servis geliştirmesi.

OKS İş Veren Takip Sistemi Entegrasyonu
EGM tarafından 2019 yılı içerisinde Otomatik katılım sözleşmelerinin tahsilat takibi için emeklilik 
şirketlerine sağladığı web servis tabanlı bir projedir.

Proje Vizyoneks – EGM Entegrasyon projesi olup, Ekim 2019 tarihinde Bereket Hayat Emeklilik 
tarafında canlıya alınmıştır.
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Proje Kapsamı ;
  EGM İşveren Takip Sistemi altyapısında 

işveren yetkisi tanımlama, güncelleme ve 
silme servislerinin aktif edilmesi.

Devlet Katkısı Değerleme Çalışması
EGM tarafından 2019 yılı içerisinde Otomatik 
katılım kapsamında gelen devlet katkısı 
taahhüt tahsilatlarının değerlenmesi projesi 
lifein üzerinde tamamlanmıştır.

Proje Vizyoneks – EGM Entegrasyon projesi 
olup, Aralık 2019 tarihinde Bereket Hayat 
Emeklilik tarafında canlıya alınmıştır.

Proje Kapsamı ; 
Otomatik katılım kapsamında gelen devlet 
katkısı taahhüt tahsilatlarının değerlenmesi 
projesi lifein uygulamasında ve DB 
tarafındaki objelerde düzenleme yapılarak 
tamamlanmıştır.

Satış Kanalları Entegrasyon Projeleri
2019 yılında Bereket grubu bünyesinde yeni 
satış kanallarına entegrasyonlar ve mevcut 
satış kanallarında online ürün çeşitliliği 
arttırdığımız bir yıl oldu.

Aşağıda bu entegrasyonlara ait proje listesi ve 
detayını bulabilirsiniz. 

Türkiye Finans Bes Entegrasyonu
Proje Acerpro – Vizyoneks LifeIn – Türkiye 
Finans Katılım Bankası entegrasyon projesi 
olup, Nisan 2019 tarihinde Bereket Hayat 
Emeklilik ve Türkiye Finans tarafında canlıya 
alınmıştır. 

Proje, life-In sistemi tarafında iç kaynaklar ile 
yürütülmüştür.

Proje Kapsamı ;
  Acerpro Sigorta Platformu Online Teklif 

Giriş Ekranın hazırlanması.

  Teklif – Sözleşme Tanzim sürecinin 
Bereket Çağrı Merkezi tarafından yürütülmesi.

  Teklif durumu bilgisinin web servis aracılığı 
ile Türkiye Finans’a aktarımı.

  Sözleşme Tanzim sonrası (Sözleşme 
durumu, tahsilat) Sözleşme hareketlerinin 
web servis aracılığı ile banka sistemine 
entegrasyonu.

Dijital Dönüşüm Ve Süreç 
İyileştirme Projeleri

İş Akış Sistemi Projeleri

ANKA – Acente Talep Takip Sistemi
Acente Talep Takip Sistemi, başta Acenteler 
olmak üzere dağıtım kanallarının Teklif ve 
teklif sonrası süreçlerde talep oluşturmaları 
ve takip etmeleri amacıyla geliştirilmiş bir 
süreçtir.  

13 adet servis türünde hizmet verilmekte olup 
Oto, oto-dışı, merkezi teknik müdürlüklerine 
gelen bütün işlemler bu sistem üzerinden 
gelmekte ve değerlendirilmektedir.

Acente kanalı doğrudan bu sistem üzerinden 
talep açmakta, Tarım kredi kanalı talepleri 
Tarım Portföy Müdürlüğü tarafından, Banka 
kanalı talepleri Kurumsal Satış Müdürlüğü 
tarafından, Broker talepleri de Merkezi Teknik 
Müdürlüğü tarafından bu sistemde talep 
oluşturularak takip edilmektedir.

Acente Talep yönetimi için Acente Hızlı Teklif 
portalı içerisinde Taleplerim bölümü altında 
Anka sistemi entegre edilmiş ve Acente 
kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır.

ATYS sistemi Ağustos 2019 tarihinde canlıya 
alınmıştır. Proje yeni özellikleri ile yıl içerisinde 
sürekli geliştirilmekte ve ilerlemektedir.
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Ortalama iş çözüm süreleri ve talep havuzları 
yönetimi için ayrıca iş zekası uygulamamız 
üzerinden analitik verilere ulaşılabilmektedir.

ATYS Sistemi başlıca özellikleri aşağıdaki 
gibidir ;

  ATYS sistemi için ekstra login olunmasına 
gerek yoktur. Acentelerin acente portalına 
girmesi yeterlidir.

  Poliçe numarası girildiğinde Vizyoneks 
sisteminden poliçeye ait bütün bilgiler çekilir. 
Ekstra alan doldurulmasına gerek yoktur.

  Atama kuralları: İstatistik değerlerine, 
teminat limitlerine, teklifin bölgesine, acente 
tipine (broker, captive vd.) , göre içeride 
belirlenmiş organizasyona uygun olarak 
atamalar gerçekleştirilir.

  Aşağıdaki servis türlerinde hizmet 
vermektedir. Her bir servis türü için sistem 
yönlendirme yaparak farklı türde alan ve 
bilgiler ile talep oluşturulmaktadır;

- Teklif Değerlendirme
- Zeyl İşlemleri
- Poliçeleştirme Hatası
- İhale Bilgi Talebi
- Sistem Hatası
- İndirim Talebi
- Tahsilat konu işlemler
- Bes Teklif Talebi

  Her bir servis türü için ayrı bir iş havuzu 
ve ekip tanımlıdır. Açılan iş ilgili ekibin iş 
havuzuna düşmektedir.

Proje ANKA – Vizyoneks – Acente Portalı 
Entegrasyon ve Süreç projesidir.

Proje Kapsamı ;
  Acente dağıtım kanalı taleplerinin sistem 

üzerinden yönetilmesi
  Teknik Müdürlükleri iş havuzlarının 

yönetilmesi

ANKA – Sözleşme Yönetim Süreci
Sözleşme yönetim süreci bereket grubu 
bünyesinde yapılan bütün dış sözleşmelerin 
envanter takibi, sözleşme yenileme ve fesih 
süreçlerinin yönetiminin yapıldığı bir projedir. 

Mevcut süreçte sözleşme yönetimi excel 
üzerinden takip edilmekte ve beraberinde 
bir takım sıkıntılara neden olmakta idi. Bu 
sıkıntıların başında sözleşme bitişine belirli 
bir süre kalan sözleşmelerin otomatik 
yenilenmesi ve takip etmeyen birimlerin 
yenilenmemesi gerektiği halde yenileme 
durumuna düşmesi problemi oluşmaktaydı.

Sözleşme Yönetim Süreci aşağıdaki faydaları 
sağlamıştır ;

  Sözleşme envanterinin birim ve genel 
müdürlük tarafından takip kolaylığı.

  Yenileme dönemi hatırlatıcı, Fesih dönemi 
hatırlatıcı tasklarının otomatik oluşturulması 
ve sistemin yönlendirmesi.

  Mobil ve web üzerinden Sözleşmelere hızlı 
erişim imkanı.

  Yaklaşan Sözleşmeler ve Sözleşme Listesi 
görüntüleme.
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  Tedarikçi, Finansal, Sözleşme Ekleri, Sözleşme tarihsel bilgilerine erişim.

Sözleşme Yönetimi Süreci Temmuz 2019 tarihinde canlıya alınmıştır.

Proje Kapsamı ;
  Sözleşme Takip ve yönetiminin ANKA sistemi üzerinden yapılması.

Sözleşme Yönetimi Liste Ekranı :

Sözleşme Giriş Ekranı :
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ANKA – Müşteri Hizmetleri Süreci
Müşteri hizmetleri süreci 2019 yılı içerisinde sırası ile global bilgi çağrı merkezi personelleri, web ve 
mobil platformları, europ asistance çağrı merkezi entegrasyonları ile kurumun bütün müşteriden 
gelen talep, şikayet ve önerilerinin toplandığı bir sistem haline gelmiştir. Mevcut süreçte bu 
işlemler mail aracılığı ile yapılmakta idi.

Müşteri Hizmetleris Süreci 4 farklı servis türünde hizmet vermektedir, her bir servis türü altında bir 
çok servis kategorisinde işlem ve bu işlemlere bağlı iş kuralları ile yönetilmektedir, bu servis türleri ;

  Emeklilik operasyon İşlemleri
 - Global Bilgi – Müşteri Hizmetleri – Emeklilik operasyon Müdürlüğü arasındaki süreç 
işletilir

  Teklif Talepleri
 - Direkt satış müdürlüğü tarafından işletilmektedir. Web ve mobilden hemen başvur 
işlemleri bu servis türünü beslemektedir.

Müşteri Hizmetleri Süreci aşağıdaki faydaları sağlamıştır ;
  Müşterilerden gelen bütün taleplerin tek bir noktada toplanması.
  Müşteri datası oluşturması sebebiyle Crm altyapısını oluşturması.
  Global bilgi çağrı merkezi hizmetinin verimliliğinin arttırması.
  Europassistance ile Hasar direktörlüğü arasındaki süreci verimliliğini arttırması.
  Müşteri Hizmetlerini yönetimini kolaylaştırması.

Müşteri Hizmetleri Süreci 2019 yılı içerisinde fazlandırılarak canlıya alınmıştır.

Proje, iç kaynaklar ile yapılmıştır.
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Proje Kapsamı ;
ANKA – Müşteri Hizmetleri Talep Giriş Ekranı

ANKA – Müşteri hizmetleri Servis Türü listesi Ekranı
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Müşteri Odaklı Projeler

Web Sitesi Yenileme
Kurumumuz bünyesindeki iki şirketin bir çok 
faaliyetleri tekilleştirilmesine rağmen web 
sitesi iki ayrı site olarak hizmet vermekte 
idi. Bu proje ile bereketemeklilik.com.tr ve 
bereketsigorta.com.tr birleştirilerek tek çatı 
altında bereket.com.tr web sitesi geliştirildi. 

Proje ile birlikte site içerikleri, görseller 
tekrardan revize edilerek modern ve kullanışlı 
hale getirildi.

Web yazılım geliştirme ve tasarım süreçlerini 
Tarım Kredi iştiraki Tarnet ile yürütülmüştür. 
Yapmış olduğumuz sözleşme gereği Web 
sitesi, online bireysel şube, online kurumsal 

şube, SEO (Arama motoru optimizasyonu), 
Sosyal Medya hizmetlerini kapsamaktadır.

Sözleşmede maliyet avantajlarının yanı 
sıra yapılacak bütün geliştirme kaynak 
kodlarının Bereket Sigorta’ya ait olduğu 
maddesi eklenmiş, ileride alınacak kararlar 
ile bu hizmetleri içeride yürütebilme ve 
geliştirebilme hakkı sağlanmıştır. Aynı durum 
mobil uygulama için de geçerlidir.

Web Sitesi Yenileme projesi 21 Ekim 2019 
tarihindecanlıya alınmıştır.

Proje Kapsamı ;
  Bereket.com.tr web sitesinin hazırlanması. 

Acerpro sözleşmesinin kapatılıp Tarnet ile 
sözleşme yapılması.

Bereket.com.tr Web Sitesi Ana Ekranı
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Mobil Bireysel Şube

Web sitesi yenileme işlemi sonrasında 
müşterilerimize her an online hizmet 
verebilmek için mobil bir applikasyon 
geliştirmek üzere Tarnet firması ile birlikte 
mobil bireysel şube projesine başladık. 

Proje ile ilgili öncesinde gerekli kapsam ve ön 
hazırlık çalışmaları yapılıp Tarnet’in hazırlamış 
olduğu tasarımlar gerekli onaylardan 
geçtikten sonra yıl sonu takvimine yetiştirmek 
üzere ek mesai ve çalışma planları yapıldı. İos 
ve android uyumlu mobil bireysel şubemizi 
yılın son haftasında yetiştirerek Google play ve 
App Store ‘dan indirilebilir şekilde marketlere 
yükledik. 

“Bereket Mobil” olarak uygulamamız aranıp 
indirilebilir.

Mobil uygulama 2 şirketin müşterilerine tek 
bir uygulama üzerinden işlem yapma imkanı 
sağladığı için Tekil Müşteri vizyonumuza da 
altyapı oluşturmakta ve hizmet etmektedir.

Proje’de analiz ve test süreçlerinde iş 
birimleri ile koordinasyon sağlanmış 
2019 yılı takviminde hedeflendiği şekilde 
tamamlanmıştır.

Uygulamanın altyapısında yer alan Vizyoneks 
Nareks ve Life-In sistem entegrasyonları 
tamamen iç kaynaklarla geliştirilerek ek bir 
maliyet unsuru ortaya çıkmamıştır.

Mobil uygulamamız aşağıdaki özellikleri ile 
ön plana çıkmaktadır ;

  Tek bir uygulama ve login Hayat Emeklilik 
poliçelerine erişim.

  Poliçe ve zeyl görüntüleme ve basımına 
erişim.

  En yakın acente ve tarım kredi kooperatifine 
erişim.

  Bireysel Emeklilik fon yönetimi, birikim 
takibi

  Katkı payı değişikliği
  Risk getiri profili anketi, fon dağılım 

değişikliği
  Fon değerleme takibi
  İban bildirimi
  İletişim bilgilerini güncelleyebilme.
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Belirtilen özellikleri dışında da bir çok özelliği ve geliştirilebilir yapısı ile önümüzdeki yıllarda hizmet 
ve kapsamı geliştirilerek ödüle layık bir uygulama olması hedefindeyiz.

Mobil Bireysel Şube projesi Aralık 2019 tarihindecanlıya alınmıştır.

Proje, Tarnet ile birlikte geliştirilmiştir.

Proje Kapsamı ;
  Mobil bireysel Şube uygulaması geliştirme.
  Ios ve Android tabanlı ve mobil kodlama (native) olarak geliştirilmesi.
  Her iki şirket altyapısına entegre tek noktadan hizmet verilmesi.

Mobil uygulama ile ilgili bazı görseller ;

Sistem ve Altyapı Projeleri
Sistem ve Altyapı ekibimiz bütün projelerde daimi görev alması ve altyapı erişim, güvenlik, gerekli 
konfigürasyonlarda lisans ihtiyaçlarını karşılaması durumları dışında iç süreçlerinde önemli 
projelere de imza atmıştı. Aşağıda bu projelerde yapılan çalışmaların detayları belirtilmiştir.
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Sunucu ve Donanım Altyapısının 
Yenilenmesi
Dijital dönüşüm sürecinin altyapı bacağını 
oluşturan donanım ve sunucu sistemleri 
ile ilişkili yapmış olduğumuz yüksek bütçeli 
Hyper Conversion sistemleri ile her iki 
şirketimizin bütün sanallaştıma sistemi bu 
sunucular üzerine taşınmıştır.

Mevcut sistemler ise daha az risk olan 
işlemler için kullanılmak üzere muhafaza 
edilmektedir. Bu sistem üzerin 107 adet sanal 
sunucu taşınarak ayrı ayrı kontrolleri yapılmış 
ve aktif hale getirilmiştir. Aynı zamanda 
Vizyoneks kaynak ihtiyaçları da bu proje ile 
karşılanmıştır.

Proje Kapsamı;
  Veri Merkezi donanım sisteminin 

yenilenmesi
  Vizyoneks ve diğer sistemlerin kaynak 

ihtiyaçlarının karşılanması

Bereket Domain Geçişi (İki Şirket Tek 
Çatı)
Çalışmanın yapılabilmesi için öncelikle 
donanım yatırımı yapılmış fiziksel sunucu 
tarafında hyperconversion sistem denilen HP 
Simplivity sistemine geçiş yapılmıştır.

Bereket Domain Geçiş projesi Ocak 2019 
tarihindecanlıya alınmıştır. 

Proje Kapsamı ;
  Donanımların yenilenmesi 

(HyperConversion Sistemlere Geçiş)
  Bereket Active Directory kurulumu
  Sanal sunucu, kullanıcı ve yetkilerin Bereket 

Active Directory’e taşınması

Olağan Üstü Durum Merkezi Taşınması
Disaster Merkezi’nin Superonline’ın veri 
Merkezinden alınıp hem Sigorta hem Emeklilik 
tarafı için Tarım Krediye aktarılması çalışması 

yapılmıştır. Tarım Kredi’ninde Konya’daki 
Disaster Merkezi’ni bizim Veri Merkezi’ne 
taşıması gerçekleştirilmiştir. 

Bu işlemler sonucunda daha güvenli, daha 
esnek, maliyet avantajlı (aylık aşağı yukarı 
10K) sağlanmıştır.

LOG Yönetimi ve Sızma Testi
5651 Sayılı kanun maddesi gereğince internet 
hizmetleri sağlayan firmaların hizmetlerine 
ilişkin gerekli log kayıtlarını tutmaları ve 
bu kayıtları belirli bir zaman damgası 
ile güncellemeye kapatılmış bir şekilde 
gerektiğinde raporlamaları gerekmektedir. Bu 
proje kapsamında 2018 yılında alınan SIEM 
olarak ismi geçen Qradar ürününün bütün 
sunuculara yaygınlaştırılması projesidir.

Sızma testi işlemleri dışarıya açık web 
kanallarındaki güvenlik açıklarını tespit 
edilmesi konusunda yetkin firmalar ile yapmış 
olduğumuz testler neticesinde çıkan bulgular 
kapatılarak gerekli aksiyonlar alınmış ve 
bulgular temizlenmiştir. Aynı şekilde yeni web 
sitemizdeki güvenlik açıkları da kapatılmıştır.

Vizyoneks Altyapı Yenileme
Satış kanallarının genişlemesi kullanıcı 
sayısındaki artışlar ile Vizyoneks Altyapı 
sisteminde iyileştirmeye gidilmesine karar 
verilerek yeni nesil veritabanı donanım ve 
yazılım çözümü Exadata cihaz satın alımı 
gerçekleştirilmiştir.

Exadata projesi Ekim 2019 tarihindecanlıya 
alınmıştır.

Proje, Vizyoneks Veritabanı ekibi ile birlikte 
gerçekleştirilmiştir. 

Proje Kapsamı ;
  Veritabanı Exadata cihazının satın alımı
  Vizyoneks veritabanı sisteminin yeni alt 

cihaza taşınması
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Tekaful Projeleri
Şirketimiz bünyesinde kurulan yeni tekaful 
şirketlerimiz Bereket Katılım Sigorta ve 
Bereket Katılım Hayat şirketleri için 2019 yılı 
son çeyreğinde Teknoloji altyapı çalışmaları 
başlanmış faaliyet izinleri kapsamında Hazine 
ve SBM’den faaliyet izni beklenmektedir. 

Tekaful şirketlerine ilişkin aşağıdaki proje 
başlıklarında çalışmalar yürütülmektedir.

Vizyoneks Sistem Altyapıları

Vizyoneks firması ile Bereket Katılım Sigorta 
ve Bereket Katılım Hayat şirketleri için ayrı 
sözleşme yapılmıştır.

LifeIn platformu clone’larak Tekaful Hayat 
platformu oluşturulmuştur.

Tekaful Web Sitesi
Tekaful web sitesi çalışmaları Aralık ayında 
başlamış olup sitede yer alan içeriklerin ve 
Ana sayfa dışındaki görsellerin değişiklikleri 
tamamlanmış şu an site şirket SBM onayı 
sonrasında www.berekettekaful.com.tr olacak 
şekilde yayına alınacaktır.

Tekaful Mobil Bireysel Şube
Tekaful mobil uygulama çalışmaları ocak 
sonu itibari ile başlanacak olup ilk etapta 
mevcut mobil uygulamanın clone’u alınarak 
görsel ve içeriksel materyaller revize 
edilecek ve online servislerin entegrasyonları 
tekafulsigorta ve tekafulhayat Vizyoneks 
sistemlerine yönlendirilecektir.
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Doğanın
BEREKETİ
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2020 Yılı Yeni ve Devam 
Eden Proje Ajandası

Devam Eden Proje Ajandası

E-Arşiv Sistemi
E-Arşiv projesi, fiziksel olarak saklanan 
evrakların dijital ortamda tanımlanması ve 
dijital ortamda saklanması ayrıca kurumun 
evrak arşivinin düzenlenmesi  amacı ile 
planlanmış bir projedir. 

Proje kapsamında hedeflenen çalışmalar 
aşağıdaki gibidir ;

  Kurum içerisindeki bütün evrakların dijital 
bir ortamda tanımlanması.

  Günlük gelen evrakların birimler tarafından 
taranarak dijitalleştirilmesi ve bir dijital arşiv 
sisteminde indexlenerek aktarılması.

  Genel Müdürlük lokasyonundaki evrakların 
dijital taranması ve ardından fiziksel arşiv 
firmasına gönderilmesi.

  Genel müdürlükte imha edilecek evrakların 
tespiti ve imha süreci.

  Arşiv firmasındaki yasal saklama süresi 
dolmuş evrakların tespiti ve imha süreci.

  Genel müdürlük ve Arşiv firmasındaki 
taranacak evrakların tespiti tarama 
operasyonunun tedarik bir hizmet sağlayıcı 
aracılığı ile yapılması.

Proje 3 başlıktan oluşmaktadır ve bu ana 
başlıklara ait son durumlar aşağıdaki gibidir ;

Yaygınlaştırma ;
  Kuruma gelen yeni evrağın taranarak dijital 

arşivlenmesi.

  47 adet evrak türü Onbase sisteminde 
tutulmaktadır. Toplamda 100 civarında dijital 
ve fiziksel evrak türünde evrak bulunmaktadır. 
Yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Geçmiş evrağın Taranması ;
  Tarama ekibi ile Arşiv firmasındaki evrağın 

taranması.
  500 koli taraması tamamlanmış olup 

taranacak yaklaşık olarak 7000 adet koli 
bulunmaktadır. Tarama çalışmaları devam 
etmektedir.

İmha süreci ;
  Yasal süreleri geçen evrakların birimlerle 

mutabık kalınarak imha edilmesi.
  1058 adet koli direkt imha olarak 

belirlenmiş ve imhası ocak sonu itibari ile 
tamamlanacaktır.

  2500 adet koli detaylı inceleme sonrasında 
imha edilip edilmeyeceği kararlaştırılacaktır. 

SBM OVM Projesi 2. Faz
SBM tarafından hazırlanan ortak veri modeli 
projesinin 2.fazında yer alan ürünlerin entegre 
edilmesi projesidir. Proje ile ilgili 1.faz planı 
Tamamlanan projeler SBM OVM projesi 
altında bahsedilmiştir. 

SBM SGS Entegrasyonu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık 
Gözetim Sistemi projesi adı ile bir teknolojik 
dönüşüm altyapı projesi başlatmıştır. 

Bu proje kapsamı SBM den geldiği şekliyle 
aşağıdaki gibidir ; 

Hazine ve Maliye Bakanlığı SGS sistemi 
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üzerinden toplanan ve SDK – SGM sigortacılık 
analiz raporlarına konu olan verilerin (Tablo10, 
Tablo30, Tablo50 vs.) web servis ile alınmasını 
sağlayacak SGS Web Servis Uygulaması 
22.04.2019 tarihinde Şirket Test ortamda 
devreye almıştır.

Proje kapsamında SBM 2020 yılı 1.çeyrek 
raporlarını hem excel hem de bu servisler 
üzerinden talep etmektedir. 2. çeyrek raporları 
ise sadece web servisler aracılığı ile SBM’ye 
gönderilecektir.

Proje Kapsamı ;
  Excel ile hazırlanan yasal raporların web 

servis ile SBM ye gönderilebilmesi için 
entegrasyonun sağlanması.
 

Yeni Proje Ajandası

Robot Platformu Geliştirme
Operasyonel süreçlerde yoğunlukla 
kullanılmaya başlanan robot yazılımlar 2019 
yılı başından beri İş Geliştirme Müdürlüğünün 
ajandasında olup konu ile ilgili bir çok firma ile 
iletişime geçilmiş ve bilgi edinilmiştir.

Robot yazılımlar günümüzde kullanıcıların 
rutin yapmış oldukları işlemleri tekrarlayan 
ve taklit eden yazılımlardır. Robot yazılımların 
içerisinde önde gelen markalara baktığımızda 
Uipath, BluePrizm, Automation Anywhere 
ürünlerinin ön plana çıktığını tespit ettik. Bu 
ürünlerin her birinin farklı avantajları olduğunu 
ve ihtiyaca göre doğru ürünü konumlandırmak 
için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu 
ürünler dışında yerli robot yazılımları da takip 
edilmekte ve üniversitelerle de bu konuda 
görüşmeler yapılmaktadır.

Robot platformlar konusunda Tarnet firması 
da ortaklık araştırması yapmaktadır. Bu 
kapsamda Tarnet ile firma değerlendirmesi 
ortak bir şekilde sürdürülmektedir. 

Tarnet firması Kronika robot yazılım geliştirme 
firması ile bizleri bir araya getirmiş ve bir 
demo süreci işletme kararı alınmıştır.

16 ocakta Kronika fiması ile bir toplantı 
düzenlenmiş, Tahsilat mutabakat süreci robot 
süreç otomasyonuna entegrasyonu için süreç 
firma ile analiz edilmiştir.

Süreç analizi sonrası firma şubat ayı 2.haftası 
robotu çalışır vaziyete getirecek ve bize demo 
yapacaklardır. 

Robot platformunda karar kılındıktan 
ve Danışmanlık hizmeti için firma 
belirlendikten sonra Robota uygun süreçler 
tekrar analiz edildikten sonra süreç bazlı 
projelendirilecektir.  

Online Satış Projesi
Web kanalı üzerinden Online poliçe satış 
işlemlerini kapsayan proje ajandasıdır. 
Aşağıda geliştirilecek online ürün ajandası 
bulunmaktadır; 

 Bereket ailem ferdi kaza (FE5)
 BES’e destek sigortası 

Mobil Bireysel Şube 2. Faz Geliştirmeleri
Mobil bireysel şube üzerinde canlı sonrası 
yapılacak ek fonksiyonların ajandasıdır. 
Aşağıda listesi bulunmaktadır;

İşlem anında online bildirim yapılması. Push 
notification özelliğinin kullanılması. Aşağıda 
bu bildirim örnekleri verilmiştir.

  Poliçe bitimine 1 ay, 1 hafta, 3 gün ve son 1 
gün kala bildirim.

  Doğum Günü mesajı.
  Hasar Ödemesi yapıldığında bildirim.
  Fon Değişikliği tamamlandığında bildirim.
  Poliçe İptal edildikten sonra bildirim.
  Mobil uygulamayı  son 3 günde 

görüntülemeyen kullanıcılara bildirim.
  Lokasyon Bazlı Bildirim
  Devlet Katkısı Bildirimi
  Asistans Hizmet Bildirimi
  Asistans Hizmet Bildirimi
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  Çapraz Satış
  Kampanya - Avantaj
  Özel Günler Kutlama

Hasar ihbarı giriş ekranının mobile çevrilmesi 
native olması.

Mobil poliçe satış işlemleri Web online satış 
projesi referans alınacaktır.

İş birimlerinden gelecek yönlendirmelere göre 
fonksiyon seti genişletilecektir.

Web Bireysel Şube
Web bireysel online şube’nin tekrar 
geliştirilmesi mevcut şube de sadece hayat 
emeklilik branşı çalışmaktadır. Sigorta branşı 
poliçe görüntüleme işlemleri de yapılması için 
projenin tekrar yazılması işlemidir.

ANKA – ADK Yönetim Süreci
Acente yönetim süreçlerini ANKA platformu 
üzerinden yönetilmesi işlemi için geliştirilecek 
olan süreçtir. Acente açılış süreçlerinden 
başlayarak ADK kararları ve acente fesih 
süreçleri dahil bütün süreçlerin online olarak 
kağıtsız ortamda işletilmesi şeklindedir.

SBM Hayat Veri Olgunluk Projesi
2019 yılında Sigorta ve Ferdi kaza branşında 
yapılan geçişin son adımı olan Hayat 
veri olgunluk entegrasyonu çalışmasını 
kapsamaktadır.

B12 ERP Sistemi Demirbaş, Stok, Sabit 
Kıymet Yönetimi
Tarnet ERP ürünü olan B12 ürünü üzerinde yer 

alan Demirbaş, Stok, Sabit kıymet ve Zimmet 
modüllerinin her iki şirket için kullanılması 
ve tek sistem altında yönetilmesi için yapılan 
implementasyon çalışmalarını kapsamaktadır.

KVKK Uyum Veri Kaybı Engelleme Projesi
KVKK projesi kapsamında bir çok firma 
tarafından değerlendirilen veri kayıplarını 
önlemek için kullanılan DLP (Data Loss 
Prevention) sistemi için 2019 yılında proje 
fizibilite çalışmaları yapılmış 2020 ajandasına 
eklenmiştir. 

Proje kapsamında aşağıdaki faydalar elde 
edilecektir ;

  Mail yolu ile veri kaçakları engellenecek. 
Dışarı atılan mailler belirli kurallar ile 
yönetilebilecek.

  Log yapısı ile iz kayıtlarına erişilebilecek.
  KVKK mevzuatına uygun şekilde çalışma 

sağlanacaktır.
 
Projelerin Tekaful Şirketlerine 
Uyarlanması
Bereket Sigorta ve Bereket Hayat Emeklilik 
tarafında yapılan projelerimizde Tekaful 
şirketlerimiz için gerekli uyarlama 
ve entegrasyonların da yapılması 
gerekebilmektedir. Yukarıda bahsetmiş 
olduğumuz bütün projelerde tekaful altyapı 
sistemleri, satış kanalları, ürünleri farklı 
olduğundan gerekli projelendirme faaliyetleri 
de bir çok kez tekrar edilmesi gerekecektir. 
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Bereket Emeklilik Fonları ve Fon 
Büyüklükleri

Şirketimizin tüm fonları, katılım finans ve katılım sigortacılığı ilkelerine göre yönetilmektedir.

31.12.2019 tarihi itibariyle şirketimizin emeklilik yatırım fonları, kuruluş tarihleri ve fon büyüklükleri 
aşağıdaki gibidir:

Fon 
Büyüklüğü

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş Yatırım 
Fonu’nun Adı 

(AGB) Büyüme Katılım Değişken

Kuruluş 
Tarihi 

(AGG) Grup Katılım Değişken

(AGH) Katılım Hisse Senedi

(AGM) Muhafazakar Katılım

(AGA) Altın Katılım 

(BEF) OK. Dinamik Katılım

AGD) Katılım Standart

(BEI) OKS Katılım Standart

(TKV) Başlangıç Katılım

DK-(AGT) Katılım Katkı

(BEO) OKS. Cagresif Katılım

19.03.2012

19.03.2012

19.03.2012

19.03.2012

5.04.2013

5.04.2013

19.04.2013

29.12.2016

15.06.2017

15.06.2017

30.11.2017

43.087.342

56.101.785

54.059.270

121.344.793

62.863.902

230.339

75.590.740

32.931.990

7.520.102

84.536.455

180.969

8,00

10,42 

10,04 

22,54

11,68 

0,04 

14,04 

6,12 

1,40 

15,70

0,03 

TOPLAM 538.447.687 100,00

Pay (%)
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Yönetim Kurulunun Yıllık Faliyet 
Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi 
Raporu
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İşbu raporda, 2019 yılına ilişkin olarak Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği sektör, 
gerçekleştirdiği işlevler, üstlendiği riskler ve sahip olduğu varlıklar ile hakim şirket ile gerçekleştirdiği 
işlemler; bu işlemlerde uygulanan yöntemler analiz edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 195 no’lu maddesi gereğince, 89,09% 
ortaklık hissesi ile, ana ortak konumunda olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin hakim şirketi konumundadır. Bu itibarla, Bereket Emeklilik ve 
Hayat A.Ş. bir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği grubu şirketidir.

Türk Ticaret Kanunu Madde 199 gereğince, Şirket Yönetim Kurulu, Hakim Şirket Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunun sonuç 
bölümünde şu beyanı vermektedir;

Şirketimiz Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile hakim şirket konumunda olan Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği ve diğer grup şirketleri arasında,

a) Alacak, borç ve mal varlığı aktarımı,
b) Kefalet, garanti veya aval verilmesi gibi sorumluluk yaratıcı hukuki işlem,
c) Kar aktarımı sonucu doğabilecek hukuki işlem

bulunmamaktadır. Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin 2019 yılında hakim ortak Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği  ile gerçekleştirdiği raporda açıklanan ticari işlemler esas faaliyetin 
gerektirdiği işlemler olup, piyasada geçerli olan emsal bedeller üzerinden gerçekleşmiştir. 

Şirketimiz hakim şirket ve diğer bağlı şirketlerle 2019 yılı içerisinde yapılan tüm işlemlerde 
tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirmesiyle hakim şirket ya da ona bağlı 
bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve 2019 yılı içerisinde hakim şirketin ya da ona bağlı bir 
şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2019 yılına 
ilişkin olarak gerçekleşen işlemden dolayı Şirketimizin bu şekilde bir zarara uğramadığını beyan 
ederiz.

Bereket Emeklilik ve Hayat  A.Ş.’nin 2019 faaliyet dönemine ilişkin olarak, dahil olduğu risk grubu 
ile gerçekleşen faaliyetlerin detayı ve açıklamaları, faaliyet raporunda yer alan finansal tablo 
dipnotlarında (45 nolu dipnot) yer almaktadır.

Saygılarımızla,
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu

Bağlılık Raporu
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Yönetim Bilgileri ve 
Kurumsal Yönetim 

Uygulamaları



Yönetim Kurulu Üyeleri

Fahrettin Poyraz, 1968 yılında Kütahya Domaniç’ te doğdu. 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun 
olan Poyraz, Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye 
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde, doktorasını 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi alanında tamamladı. 
Maliye Bakanlığında muhasebe denetmeni, Sayıştay 
Başkanlığında baş denetçi olarak görev yapan Poyraz, 
Yeminli Mali Müşavir olup Uluslararası Bağımsız denetçi 
sertifikasına sahiptir. Poyraz ayrıca, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Parlamenterler Spor 
Kulübü Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürüten 
Poyraz, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu 
üst klasman temsilcisidir. 22, 23 ve 24. Dönem Bilecik 
Milletvekili olarak görev yapan Poyraz, 24. Dönemde Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı görevini de 
yürütmüştür. 05.12.2017 tarihi itibariyle Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin Genel Müdürü olarak 
görevini sürdürmektedir.

Dr. Fahrettin POYRAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
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Dr. Ahmet BAĞCI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1981 yılı Afyon doğumlu olan 
Ahmet Bağcı, 2004 yılında 
Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İktisat 
Bölümünü, 2011 yılında Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde Yüksek Lisansını, 
2017 yılında ise “Tasarruf, 
Finansal Gelişmişlik ve Büyüme 
İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Örneği” 
adlı tez ile doktora derecesini 
aldı. 2004-2007 yılları arasında 
Kültür ve Turizm Bakanlığında 
Uzman Yardımcısı, 2007-2008 
yılları arasında Maliye Bakanlığı 
Mali Suçları Araştırma Uzman 
Yardımcısı olarak görev yaptı. 
2008 yılında Sayıştay’da Meslek 
Mensubu olarak görev aldı. 
Ankara Üniversitesi Avrupa 
Toplulukları Uygulama ve 
Araştırma Merkezinde Avrupa 
Birliği Temel ve Uzmanlık 
Eğitimini tamamladı. 2013-
2014 yıllarında Gençlik ve 
Spor Bakanlığında Danışman 
olarak görev yaptı. 2014-2017 
yıllarında Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğinde çeşitli 
kademelerde görev yapan Bağcı, 
03 Ocak 2018 tarihinde atandığı 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği’nde Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görevini 
sürdürmektedir.

Bilal UÇAR
Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılı Denizli doğumlu olan 
Bilal UÇAR, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunu olup, 
Denizli’ de serbest avukatlık 
yapmıştır. Adalet ve Kalkınma 
Partisinin Denizli kurucuları 
arasında yer aldı ve 2007-2011 
yılları arasında il başkanlığını 
yürüttü. 2011 yılında Adalet ve 
Kalkınma Partisinden 24. ve 
25. Dönem Denizli milletvekili 
olarak seçildi. Daha sonra Adalet 
Bakan Yardımcısı olarak görev 
yapan Uçar, Ak Parti Genel 
Merkez Yerel Yönetimler Başkan 
Yardımcısı olarak görevine devam 
etmektedir.

Ali Rıza AKPINAR
Yönetim Kurulu Üyesi

1984 yılı İzmir doğumlu olan 
Ali Rıza AKPINAR, 2006 yılında 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Maliye 
Bölümünü, 2017 yılında Hukuk 
Fakültesini, 2018 yılında 
ise Üniversity of London 
Bankacılık ve Finans Yüksek 
Lisansını tamamladı. 2006 
yılında Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumunda 
Bankalar Yeminli Murakıbı olarak 
göreve başladı. Birçok banka 
denetimlerinin yanı sıra faktöring, 
leasing ve tüketici finansmanı 
şirketlerinin de denetiminde 
bulundu. Finansal Tüketici İlişkileri 
Dairesinin kuruluşunda yer alarak, 
mevzuat düzenlemelerinde aktif 
rol oynadı ve Türkiye Bankalar 
Birliği bünyesinde kurulmuş 
olan Bireysel Müşteri Hakem 
Heyetinde, heyet başkanı olarak 
görev aldı. 21 Mayıs 2019 tarihli 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile 
Krediler ve Finansman Daire 
Başkanlığı görevine atandı.

Mahmut GÜNGÖR
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

1972 yılı Ankara doğumlu 
olan Mahmut Güngör, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümünden 
1995 yılında mezun oldu. 2006 
yılında Marmara Üniversitesi 
Bankacılık ve Sigortacılık 
Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını 
tamamladı. 1996-2011 yılları 
arasında Ziraat Finansal Kiralama 
A.Ş.’de Uzman, Müdür Yardımcısı, 
Müdür ve Genel Müdür 
Yardımcısı, 2011-2015 yılları 
arasında Vakıf Finansal Kiralama 
A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görev aldı. Ekim 2015 
tarihinden itibaren Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini sürdürdüğü 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği’nin grup şirketleri 
olan Bereket Emeklilik ve Bereket 
Sigorta’nın Genel Müdürlüğü’ne 
04.01.2018 tarihi itibariyle 
atanmıştır.
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Şirket’in Yönetim Organları, Üst Düzey 
Yöneticileri ve Denetçilerinde 2019 yılı 
İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

27.05.2019 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev yapan Yahya ALTINKAYA’nın yerine 
Ali Rıza AKPINAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
atanmıştır.

52

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2019 Faaliyet Raporu



Yönetici ve Denetçilerin Nitelikleri

Şirket yöneticilerinin nitelikleri, 24 Ağustos 2007 tarih ve 26623 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış 
ve yürürlüğe girmiş olan “Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesi hükümlerine göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle hazırlanan 
aşağıdaki tabloda belirtilmektedir;

Şirket yöneticilerinin nitelikleri, 24 Ağustos 2007 tarih ve 26623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 
ve yürürlüğe girmiş olan “Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesi hükümlerine göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle hazırlanan 
aşağıdaki tabloda belirtilmektedir ;

*Şirketimizde, Sn. Dr. Ahmet BAĞCI MASAK uyum Programının yürütülmesinden ,  Sn. Ali Rıza AKPINAR ise 
iç sistemlerden sorumludur.

Şirket Denetçisi
Dönem :

Unvan :

Adres  :

01.01.2019-31.12.2019

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Levent Mah. Meltem Sok. İş Kule Sit. Kule 3 No:14/3 Kat:2,3,4,5,6,9 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Adı Soyadı Şirket Dışı Diğer GörevleriGöreve Başlama 
TarihiGörevi Süre

(Yıl) Alan
Eğitim 

Durumu

Fahrettin Poyraz

1. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 
Müdürü
2. Tarım Kredi Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
3. Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
4. Gübretaş Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
5. TK SERA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

01.12.2017
Yönetim 
Kurulu 

Başkanı
26 DiğerDoktora

Bilal Uçar 1. ANKA Arabuluculuk Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi15.08.2019Yönetim 
Kurulu Üyesi 22 HukukLisans

Mahmut Güngör

Mahmut Güngör

1. Emeklilik ve Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu 
Üyesi

2. Türkiye Sigorta Birliği Hayat Emeklilik Yönetim 
Kurulu Üyesi

11.01.2017

4.01.2018

Yönetim 
Kurulu Üyesi

Genel Müdür

23

23

Diğer

Diğer

Y.Lisans

Y.Lisans

Ali Rıza Akpınar* 1. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Krediler ve 
Finansman Daire Başkanı27.05.2019Yönetim 

Kurulu Üyesi 13 BankacılıkY.Lisans

Ahmet Bağcı* 5.01.2018

Yönetim 
Kurulu 
Başkan 
Vekili

15 Diğer

1. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür 
Yardımcısı

2.  Tarım Kredi Holding A.Ş. Genel Müdür Vekaleten

3. Tarnet İletişim Yönetim Kurulu Başkanı

4. Tarnet Tarım Yönetim Kurulu Başkanı

5. Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

6. UBK Petrokimya Yönetim Kurulu Üyesi

Doktora

Tecrübesi
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İç Sistemler Birimleri

Murat KUTLAR
Koordinatör
İç Denetim Koordinatörlüğü

1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 
bitirdikten sonra iş hayatına Vakıfbank’ın Finansal Kiralama Şirketi’nde Analist olarak başlamış, 2002 
yılından bu yana Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Bereket Grup içerisinde yer alan emeklilik ve sigorta 
şirketlerinde farklı düzeylerde yönetim ve denetim kademelerinde bulunmuş olup halen Bereket 
Emeklilik A.Ş.’de İç Kontrol ve Risk Yönetimi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Türk Sigorta Vakfı’nın ‘Temel Sigortacılık Eğitim Programı’nı (TSEP) bitirmiş ve Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ile Uluslararası Sertifikalı İç Kontrol Uzmanı Sertifikasyonu (CICS) sahibi 
olup, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanında yüksek lisans tez 
aşamasındadır.

Burçin Dayanıklı
Yönetmen
İç Kontrol ve Risk Yönetimi

2001 yılında Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden 
mezun olduktan sonra iş hayatına Sompo Sigorta A.Ş.’de Pazarlama bölümünde işe başladı. 2002-
2011 yılları arasında Sompo Sigorta A.Ş.’de Teknik Aktüerya Müdürlüğü’nde bireysel sigortalar 
için tarife yönetiminde, Hasar Müdürlüğü’nde ise sistem ve proje takibi ile raporlama yönetiminde 
görev aldı. 2011-2018 yılları arasında Güneş Sigorta A.Ş.’de oto sigortaları için tarife yönetimde 
çalışmış müteakiben iş zekâsı projesi kapsamında şirketin raporlama platformunun kurulmasında 
rol oynamıştır. 2018 yılı Nisan ayından itibaren Bereket Sigorta A.Ş. ve Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. 
şirketinde İç Kontrol ve Risk Yönetimi bölümünde görev almaktadır.
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Genel Kurula Sunulan Özet 
Yönetim Kurulu Raporu

Sayın Ortaklarımız,

2019 yılı faaliyetlerinin incelenmesi ve 
karara bağlanması amacıyla toplanan sayın 
ortaklarımızın Genel Kurul’umuza teşriflerinden 
dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., sosyal güvenlik 
sisteminin çok önemli bir parçası olarak 
görülen bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı 
sektörüne hem katılım bankacılığı prensiplerine 
uygun ürünleri müşterilerine sunarak hem de 
faizsiz emeklilik sistemini piyasaya sunarak 
yeni bir kulvar açmaktadır.  

2019 yıl sonuna gelindiğinde, Bireysel Emeklilik 
Sektörü, Devlet Katkısı teşviki ve Otomatik 
Katılım Sistemi ile birlikte fon büyüklüğü olarak 
127 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Toplam sektör fon 
büyüklüğü içinde Bereket Emeklilik ve Hayat 
A.Ş.’nin payı 538 Milyon TL’dir.

Tüm bu göstergeleri tamamlayan bir diğer 
önemli husus ise, 2019 yılında tüm Bireysel 
Emeklilik Sektöründe kurucu olarak ağırlıklı 
ortalama fon getirilerine baktığımızda Bereket 
Emeklilik, katılımcılarına ağırlıklı ortalama 
brüt %33,52’lik getiri sağlayarak, sektörde bu 
kriterin birincisi olmuştur. Öte yandan, Bireysel 
Emeklilik sektörünün toplam ağırlıklı ortalama 
brüt getirisi ise 2019 yılında %29.24 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Tüm bu gelişmeler ışığında 2019 yılı sonu 
itibariyle gerçekleşen mali göstergelerimiz ise 
şu şekildedir;

  2019 yılı sonunda şirketimizin ödenmiş 
sermayesi 30.000.000 TL olup, özsermayesi 
56.300.495 TL olarak gerçekleşmiştir.

  31 Aralık 2019 tarihli EGM verilerine göre 
BES Katılımcı sayımız ise 111.015 kişi olarak 
gerçekleşmiştir.

  Bes Fon büyüklüğümüz 538.447.687 TL’ye 
ulaşmıştır.

  Şirketimizin Hayat ve Ferdi Kaza 
branşlarında toplam net prim üretimi (yazılan 
primlerden reasürans payı düşülmüş olarak) 
131.206.001 TL olarak gerçekleşmiştir.

  2019 yıl sonu gerçekleşen Kar Zarar 
hedefimiz ise bütçe hedefimizden %55 daha 
başarılı bir sonuçla kapanmıştır.

Yukarıda faaliyetlerini özet olarak sunduğumuz 
Şirketimizin 2019 yıl sonu kârı 25.771.104 TL 
olarak gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğumuz 2019 yılının şirketimize, 
sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını 
temenni eder, toplantıya onur veren Sayın 
Kurulumuza en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla, 
Yönetim Kurulu
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Uygunluk Beyanı
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Toprağın
BEREKETİ

Toprağın
BEREKETİ



İnsan Kaynakları Faliyetleri ve Yapısı

Doğru işe doğru çalışan prensibiyle hareket ediyoruz. Adayları yetenekleri ve yetkinlikleri 
doğrultusunda değerlendirip, üretebilecekleri ve mutlu olabilecekleri pozisyonlarda işe alıyoruz.

Kurum kültürümüze uygun ve stratejilerimiz paralelinde hareket edebilecek bir insan kaynağıyla yola 
çıkıyor; çalışanlarımızı kariyer yolculuklarının her adımında desteklemeyi hedefliyoruz.

Çalışan memnuniyetinin aynı zamanda müşteri memnuniyetini de beraberinde getireceğine inanıyor, 
mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sunarak şirketimizin hedeflerine katkıda bulunuyoruz.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

İşe Alım
Takip eden senenin personel ihtiyacı, 
şirketin büyüme ve gelişme potansiyeli 
ve içinde bulunduğu koşullar, şirketin 
mevcut kadrosunun ortaya çıkabilecek 
yeni gereksinimleri karşılayıp 
karşılayamayacağı, ekonomik ve sosyal 
gelişmelerin, şirketlerin teknik, mesleki ve 
idari personel gereksiniminde meydana 
getireceği değişiklikler, gelecek yıllarda 
emeklilik, iş sözleşmesinin feshi, askerlik 
gibi nedenlerle boşalacak kadrolar dikkate 
alınarak takip eden senenin personel 
ihtiyacı belirlenmektedir.

Gelen taleplerin şirket içerisinde 
karşılanması söz konusu değilse, 
şirket dışından uygun adaylarla 
yapılan görüşmeler en kısa zamanda 
sonuçlandırılarak ihtiyaçlar 
karşılanmaktadır. İşe alım sonrasındaki 
süreçte çalışanlarımızın daha verimli ve 
mutlu olması adına diğer İK faaliyetlerinin 
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine 
gayret edilmektedir.

Kariyer
İş Gereği Transfer ve Rotasyon 
Şirket personeli, ihtiyaç duyulması 
durumunda veya personelin eğitim ve 
deneyiminin arttırılması amacı ile farklı 
bölümlerde görevlendirilebileceği gibi, 
aynı işverenin başka işyerlerine de tayin 
edebilir.

Personelin İsteği Üzerine Transfer Ve 
Rotasyon 
Boş bir göreve atama yapılması sırasında, 
personel arasından gerekli nitelikleri 
taşıyan ve bu kadroya transfer olmak 
isteyenlere öncelik tanınır. Sağlık durumu, 
çocuklarının eğitimi veya eşlerden birinin 
ayrı yerde bulunması nedeniyle yapılan 
transfer istekleri öncelikle ele alınır.
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Terfi 
Boş bir üst göreve terfi ettirilerek atama 
yapılması sırasında, mevcut adaylar 
arasından seçim yapılır.

Ataması Yapılacak Personelin;

  Performans değerlendirmeleri sonucu 
mevcut görevinde başarılı olması, 

  Üst pozisyonun gerektirdiği teknik ve 
temel yetkinlik seviyesine sahip olması, 

  Dosyasında, terfi etmesine engel 
olacak herhangi bir disiplin cezasının 
bulunmaması, 

  Üst pozisyonda bir açığın veya üst 
pozisyonun ihdas edilmiş olması, 

  Belirtilmiş olan bekleme süresini 
doldurmuş olması, 

  Sınav açılmış olması halinde geçer 
notun alınmış olması,

  Departman Yöneticisi, İnsan Kaynakları 
Yöneticisi ve üst yönetim tarafından onay 
sürecinin tamamlanmış olması gereklidir.

Sosyal Haklar
Çalışma arkadaşlarımıza her ayın 
son çalışma gününde aylık ücretleri 
ödenmektedir. Ücretlendirmede, mevcut 
iş değerlendirme ve ücret sistemine göre 
belirlenmiş kademe yapıları göz önüne 
alınmaktadır. Bereket Sigorta çalışanlarının 
tamamına limitleri her yıl yenilenen Grup 
Sağlık Sigortası uygulanmaktadır.

Sağlık Sigortası’na ilave olarak, limitleri her 
yıl gözden geçirilen, Yıllık Hayat Sigortası 
yapılmaktadır.

Her çalışma arkadaşımız şirket katkılı 
olarak Bireysel Emeklilik Sistemine, 
şirketin Grup Emeklilik Planı kapsamında 
katılmaktadır.

Genel Müdürlük binamızda katlarda ortak 
mutfak alanlarımız, serbest zamanlar 
için dinlenme alanları, kış bahçemiz ve 
her Cuma geleneksel hale getirdiğimiz 
kahvaltılarımız ile çalışanlarımız keyifli 
vakit geçirebilmektedir.
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İnsan Kaynakları Faliyetleri ve Yapısı

İnsan Kaynakları Yapımız

Çalışan Profili
31 Aralık 2019 itibarıyla mevcut personele ilişkin veriler aşağıdadır;

İşe Alım
2019 yılı içerisinde yaklaşık 61 aday ile mülakat yapılmıştır.

2018’den 2019’a devreden personel sayımız 68’dir.

2019 yılında 10 kişinin işe girişi, 7 kişinin işten çıkışı yapılmıştır.

2019’dan 2020’ye devreden personel sayımız 71’dir.

Çalışanlarımızın Ortalama Yaşı : 36,06

Kadın
Erkek
TOPLAM

Cinsiyet Dağılımı
35
65

100

Oran(%)
25
46
71

Sayı

Ortaöğretim
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
TOPLAM

Eğitim Dağılımı
7
8

74
11

100

Oran(%)
5
6

52
8

71

Sayı
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Eğitim
Yönetim hedeflerini gerçekleştirmek ve 
daha iyi sonuçlar alabilmek amacıyla, 

yöneticilerin ve diğer iş görenlerin, 
organizasyon yapıları içinde sorumlu 

bulundukları görevleri daha bilinçli, 
etkili ve verimli olarak yapabilmeleri 
için ihtiyaç duydukları yönetsel ve 

mesleki konulardaki bilgi ve becerilerini 
gerekli seviyeye getirmek üzere 

yetiştirme; 

Terfi için yeterli yeteneklere sahip olan 
yöneticileri ve diğer görevlileri önceden 

tespit edip, gelecek yıllar için ihtiyaç 
duyulacak daha güç ve üst düzeydeki 

görevleri başarıyla yapabilecekleri 
yönetsel ve teknik bilgi ve becerileri 
kazandırmak amacıyla geliştirme; 

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. 
bünyesindeki acentelerimizi sektör 
ile ilgili yeni gelişmeler konusunda 
bilgilendirmek ve ihtiyaç duydukları 

konulardaki bilgi ve becerilerini 
arttırmak üzere yetiştirme ve geliştirme 

programlarının istenen sonuçları 
verecek biçimde gerçekleştirilmesi 

amacı doğrultusunda her türlü 
eğitim imkânlarının kullanılması 

amaçlanmaktadır.

Performans
Performans değerlendirme sürecinin 

ilk bölümü, yöneticinin çalışan ile 
beraber, organizasyon ve departman 
hedeflerini destekleyen yıllık kişisel 
performans hedeflerinin yukarıdan 

aşağıya doğru belirlenmesi ile 
başlar. Tüm hedeflerin çalışanın 

daimi sorumlulukları ile ilişkili olması 
gerektiğinden çalışanın görev tanımı, 
hedef belirlenme çalışmalarına temel 

teşkil eder. Bu hedefler, organizasyonel 
performans gelişimine katkıda 
bulunan, kişisel gelişime katkı 
sağlayan SMART hedeflerdir.

Performans değerlendirme 
sürecinin ikinci bölümü, yetkinliklerin 

değerlendirilmesi sürecidir. Belirlenmiş 
olan yetkinlikler, kişilerin görevlerini 
yerine getirebilmede sahip olması 

gereken bilgi, beceri ve tutumlardan 
oluşan göstergelerdir. Yetkinliklerin 
daha net bir şekilde algılanabilmesi 

ve değerlendirilebilmesi için her 
bir yetkinlik için belirli davranışsal 

göstergeler tanımlanmıştır.

Unvan Durumu Aralık 2019 Sonu Sayı
Direktör
Koordinatör
Müdür
Yönetmen
Yetkili
Uzman
Servis Görevlisi
Uzman Yrd.
TOPLAM

2
1
8

19
12
14

6
9

71

25
15
15
11
12
12

4
7

12,6

Ortalama İş Tecrübesi Yıl

Unvan Bazında Personel Sayısı ve Ortalama İş Tecrübesi
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Eğitim Faaliyetleri

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. İnsan Kaynakları ve Eğitim birimi tarafından, çalışanların mesleki 
ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. Bu eğitim programları 
tasarlanırken, şirketin vizyon ve stratejisine paralel olması ve çalışanların ihtiyaçları ile örtüşmesine 
dikkat edilir. Karma eğitim yöntemleri ile yasal zorunlu eğitimler, ürün ve satış bilgisi, mesleki sertifika 
ve sınavlara yönelik hazırlık eğitimleri, liderlik ve yetkinlik gelişim eğitimlerinin verilmesi sağlanır.

Bereket Emeklilik: 
  Toplam sınıf içi eğitim saati: 913
  Kişi başına düşen sınıf içi eğitim saati: 12,9
  Toplam e-eğitim saati: 117
  Kişi başına düşen e-eğitim saati: 1,65

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. İnsan Kaynakları ve Eğitim birimi tarafından, çalışanların mesleki 
ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. Bu eğitim programları 
tasarlanırken, şirketin vizyon ve stratejisine paralel olması ve çalışanların ihtiyaçları ile örtüşmesine 
dikkat edilir. Tekafül sigortacılığı, yasal zorunlu eğitimler, ürün ve satış bilgisi, mesleki sertifika ve 
sınavlara yönelik hazırlık eğitimleri, liderlik ve yetkinlik gelişim eğitimleri karma eğitim yöntemleri ile 
planlanmıştır.
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Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan 
duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören 
alanların yeniden ağaçlandırılmasını sağlamak amacı ile düzenlenen, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Orman Genel Müdürlüğü’nün 81 ilimizde, 2023 farklı lokasyonda aynı anda başlatılan ve 3 saatlik 
zamanda 11 milyon fidan dikimini hedeflediği etkinlikte yer alındı.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Fidan dikimine Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizdeki çalışma arkadaşlarımız ile Genel 
Müdürümüz katılmışlardır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık Bölümü öğrencilerini şirketimizde ağırlayarak alanında 
yetkin yöneticilerimiz tarafından sektör ve şirketimiz hakkında bilgiler verildi.
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Türk Kızılayının 150. Yıl etkinlikleri kapsamında, birçok ünlü sanatçı, öğrenci ve hayalini yansıtmak 
isteyen kişilerin tasarladığı ve bizimde arasında yer aldığımız “Hilal-i Ahmer koleksiyonu”

Ataşehir Adıgüzel meslek yüksek okulu bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerini şirketimizde 
ağırlayarak alanında yetkin yöneticilerimiz tarafından sektör ve şirketimiz hakkında bilgiler verildi.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
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Organizasyon Şeması

Uyum Birimi
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Finansal Yapı ve Risk 
Yönetimi



Risk Yönetimi Politikaları ve İç 
Kontrol Faliyetleri

İç kontrol faaliyetlerinin temelini, incelemesi 
gerçekleştirilen konuların günlük, haftalık 
veya aylık olarak düzenli ve sürekli izleme 
anlayışı oluşturmaktadır. Böylece incelemesi 
gerçekleştirilen alanlarda görülen aksaklıkların 
giderilmesi daha etkin şekilde takip edilmiş 
olmaktadır. Bunun yanı sıra düzenli olarak 
kontrol edilme ortamı personelin hatalarının 
tekrarını yapmamasında ve olası riskleri 
tanımasında önemli rol oynamaktadır. 

İç Kontrol incelemelerimize konu alanlarda 
şirket içi kural koyucu dokümanlar ile kanun 
ve ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol 
noktaları oluşturulmakta ve kontrollerin etkin 
ve verimliliği test edilmektedir.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin İç Denetim 
faaliyetleri, İç Denetim Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 2019 yıl sonu itibarıyla 
İç Denetim Müdürlüğünde, 2 personel görev 
yapmaktadır. 

2002 yılında kurulan İç Denetim Müdürlüğü, 
Hazine Müsteşarlığınca 21.06.2008 tarih 
ve 26913 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 

Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” 
doğrultusunda Yönetim Kuruluna bağlı olarak 
faaliyet göstermektedir. 

Şirket faaliyetlerinin sigortacılık Kanunu 
ve ilgili diğer mevzuat ile şirket içi strateji, 
politika, ilke ve hedefler doğrultusunda 
gerçekleştirildiği hususunda Yönetim 
Kuruluna güvence verme amacı ile denetim 
faaliyetleri yapılmaktadır.

İç Denetim Müdürlüğü’ne ilişkin çalışma 
esasları, görev, yetki ve sorumluluklar 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 
kabul edilen “İç Denetim Yönetmeliği”nde 
belirtilmiştir. Bu yönetmelik doğrultusunda 
İç Denetim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
yıllık denetim planı Yönetim Kurulu’nun 
onayına sunulmakta ve onaylanan yıllık plana 
bağlı olarak gerçekleştirilen denetimlere 
ilişkin sonuçlar, yine Yönetim Kurulu’na 
raporlanmaktadır. Yıllık plan kapsamındaki 
denetimlerin haricinde; anılan Yönetmelik 
çerçevesinde personelin ya da üçüncü kişilerin 
usulsüz ve mevzuata aykırı işlemlerine ilişkin 
inceleme faaliyetleri de İç Denetim Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

İç Denetim Faaliyetleri

2019 faaliyet dönemi içerisinde uygulanan Risk 
Yönetim Politikaları ve İç Kontrol faaliyetlerine ilişkin 
bilgiler aşağıdaki gibidir: 
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Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Risk Yönetimi Faaliyetleri, 21.06.2008 tarih ve 26913 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine 
İlişkin Yönetmelik”te tanımlanan esaslar doğrultusunda yerine getirilmektedir. 

Faaliyetler nihai sorumluluk Yönetim Kurulu’nda olmak üzere Genel Müdür’e bağlı olarak 
sürdürülmektedir. Risk yönetimi, Şirket’in maruz kaldığı tüm risklerin tanımlanması, ölçülmesi, 
izlenmesi ve kontrol altında tutulması amacıyla oluşturulmuştur. Risk Yönetimi, her birimin 
sahip olduğu risklerin ilgili birimlerle birlikte yönetilmesini koordine etmektedir.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin karşı karşıya olduğu olası riskler “Şirket Risk Kategorileri” 
kapsamında sınıflandırılmıştır. Risk Yönetimi Politikası, karşılaşılabilecek risk türlerini, 
tanımlamalarını, sınıflandırılmasını, risklerin ölçülmesini, izlenmesini, kontrolünü ve risklere 
karşı alınan önlemleri içeren temel belge niteliğinde olup, değişen koşullar, ekonomik 
konjonktür ve gerçekleşen olaylar paralelinde güncellenir.

Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetim Politikaları

İç Denetim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İç Denetim Raporları” Yönetim Kurulu gündemine 
alınmakta ve rapor sonuçlarına göre yapılacak işlemler karara bağlanmaktadır. Gerçekleştirilen 
denetimler, şirket faaliyetlerinin Sigortacılık Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket içi strateji, 
politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütülmesi hususunda güvence sağlamaya yöneliktir.

İç Kontrol faaliyetlerimizin amacı, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine 
İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri gereğince şirket bünyesinde etkin ve verimli bir iç kontrol sistemi 
tesis edilmesini sağlayacak iç kontrol mekanizmalarının tasarlanması ve sürekli izleme faaliyetleri 
ile etkin yönetilmesini sağlamaktır. Şirket Bünyesinde her seviyedeki personelde İç Denetim 
kültürü ile eksikliklerin doğuracağı risklere yönelik farkındalık ve bilinç oluşturulması İç Denetim 
birimimizin en öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
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Risk Yönetimi Politikaları ve İç 
Kontrol Faliyetleri

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin kabul etmiş olduğu sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan 
sigortacılığın yapısı gereği ortaya çıkan risklerdir.   

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin iş kabulünde karşı karşıya bulunduğu riskleri asgari düzeye 
indirmek üzere gerekli tedbirleri alır ve uygulamaları takip eder. Bir işleme girilmeden önce risklerin 
anlaşılması ve yeterli değerlendirmenin yapılmasını sağlamak üzere her yıl yürürlüğe konulan 
“Riziko Kabul Yönetmeliği” ile iş kabulünde uyulacak kurallar, iş kabul limitleri, genel ve branşlar 
bazında üstlenilecek risk seviyesi ve bunlara ilişkin uygulama esasları belirlenerek takip edilir. 
Belirlenen riskler ve kısaca açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

Kur Riski
Kurlardaki dalgalanmalardan dolayı döviz yükümlülükleri ile döviz varlık ve alacaklarının değerinde 
meydana gelen değişikliklerden dolayı kayba uğrama ihtimalidir.

Kredi Riski
Şirketle maddi ilişkisi bulunan karşı tarafın sözleşme gereklerine uymayarak, şirkete ödeme 
yükümlülüğünü zamanında, kısmen veya tamamen yerine getirememesinden kaynaklanan olası 
kayıpları ifade eden kredi riski içerisinde reasürans işlemleri ile acentelerden kaynaklanan prim 
alacakları yer almaktadır.

Likidite Riski
Likidite riski şirketin nakit ihtiyacının ortaya çıkması durumunda aktiflerin yeterli miktarda likide 
çevrilme imkânına sahip olmaması nedeniyle yükümlülüklerin zamanında karşılanamama ihtimali 
olarak ortaya çıkmaktadır. Finansal borçlar karşılığında yeterli likit varlığa sahip olmama durumunu 
ifade eder. Likidite oranları şirketin likidite riskini değerlendirmek için kullanılır.

Sigortacılık Riskleri

70

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2019 Faaliyet Raporu



Operasyonel riskler, kredi veya piyasa riskleri altında sınıflandırılamayan diğer riskler olarak 
tanımlanabilmektedir. Ayrıca söz konusu kavram, yetersiz ve başarısız içsel süreçlerden, personel 
ve sistemlerden ya da dışsal olaylardan kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı zarar riskini de ifade 
etmektedir.  Bir diğer anlatımla, operasyonel riskler, şirket içi kontrollerdeki aksamalar sonucu 
hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, şirket yönetimi ve personeli tarafından zaman 
ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, şirket yönetimindeki hatalardan, bilgi teknolojisi 
sistemlerindeki hata ve aksamalardan kaynaklanabilecek kayıplara ya da zarara uğrama ihtimalini 
içerir.

Operasyonel Riskler

Şirketin kontrolü dışında gelişen ve işletmeye oldukça negatif etkisi olan bir olaydan kaynaklanan 
risktir. Katastrofik riskler, teknik olmayan ve şirketin kontrol edemediği olumsuz gelişmelerin 
olması ihtimalini içerir. Bu kategori içinde, bir doğal afet sonucu sigorta şirketinin işini 
sürdürememesi ve şirketin faaliyet sistemi üzerinde olumsuz etkide bulunma riski yer alır.

Katastrofik Riskler

Şirketin kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek 
yapısal riskler olarak nitelendirilebilecek stratejik riskler, planlama, iş modeli, iş portföyü, 
kurumsal yönetim ve pazar analizi gibi alanlardan kaynaklanan riskleri içermektedir. Diğer bir 
ifadeyle, stratejik risk, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine engel olabilecek tehditlerden 
kaynaklanan risklerdir.

Stratejik Riskler
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Risk Grubuna İlişkin Bilgiler ve Risk 
Grubu ile Gerçekleştirilen İşlemler

Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşu 1863 
yılına, Mithat Paşa’nın Niş Valisi iken kurmuş 
olduğu “Memleket Sandıkları” na dayanır. Türk 
milletinin tarih boyunca başarı ile yaşatmış 
olduğu “İmece” ve “Ahilik” gibi yardımlaşma 
ve dayanışma esaslı organizasyonlar, 
kooperatifçilik özellikle de Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile daha ileri noktalara taşınır.

Cumhuriyet öncesinde; “Memleket Sandıkları” 
ve 1883 de “Menafi Sandıkları” ile devam 
eden Türk Kooperatifçilik Hareketi Cumhuriyet 
döneminde ise;

1924 yılında 498 sayılı “İtibari Zirai Birlikler 
Kanunu”,

1929 yılında 1470 sayılı “ Zirai Kredi 
Kooperatifleri Kanunu” ile gelişmesini 
devam ettirirken; 1935 yılında çıkarılan 2836 
sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu” 
ile bugünkü ad ve anlamda “Tarım Kredi 
Kooperatifleri”nin kuruluşu gerçekleştirilmiş 
ve yeni çağdaş gelişmeler bu kanundan sonra 
meydana gelmiştir.

1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı “Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu” ile; Bölge 
Birlikleri ve Merkez Birliğinin kurulmasına 
imkan tanınarak Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
dikey teşkilatlanmasına zemin hazırlandı. 
Tarım Kredi Kooperatifleri, T.C. Ziraat Bankası 
bünyesinde faaliyet gösterirken 17 Mayıs 
1977 yılında Merkez Birliği’nin kurulmasıyla 
tamamen bağımsız bir çiftçi kuruluşu olmuş, 

T.C. Ziraat Bankası’nın idari yükümlülükleri 
sona ererken, finansman bankası olarak 
bugün de görevine devam etmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, kendi ortakları 
arasından seçilerek oluşan Yönetim Kurulları 
ile yönetilmeye ve demokratik kooperatifçilik 
alanında önemli adımlar bu noktadan sonra 
atılmaya başladı.

1984 yılında çıkarılan 237 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile, 1581 sayılı 
kanunda, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 
idari ve mali yapısında önemli değişiklikler 
gerçekleştirildi.

Bu KHK, daha sonra 1985 yılında 3223 sayılı 
kanun olmuş, bu değişiklikle; Tarım Kredi 
Kooperatifleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
ilgili kuruluşu haline gelirken; denetimi de yine 
bu bakanlığa verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Merkez 
Birliğinde Genel Müdürün, Bölge Birliklerinde 
ise Bölge Müdürünün şahsında birleştirilmesi 
esası getirilirken, ortaya çıkan yönetim 
sıkıntıları nedeniyle; 1995 yılında 553 sayılı 
KHK ile, idari yapıda önemli değişikliklere 
gidilirken 1581 sayılı kanunda öngörülen 
yapıya tekrar dönülmüştür.

12 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 5330 sayılı 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanununda Değişiklik yapılmasına ve Tarım 

Risk Grubuna ilişkin Bilgiler

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Şirketimizin dahil olduğu risk grubu 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve grubudur.
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Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda 
Değişiklik yapılması hakkındaki 553 sayılı 
Kanun Hükmünde kararnamenin değiştirilerek 
kabulüne dair kanun ile Kurumun yasal 
düzenlemesine son hali verilirken; bu yeni 
düzenleme ile;

1. Kooperatifler daha demokratik hale 
getirilmiş,

2. Kooperatifler arası dayanışma ilkesi, 
ülkemizde ilk kez yasal düzenleme altına 
alınmış, 

3. Çiftçimize uygun şartlarda tarımsal kredi 
temin edilebilmesinin yolu açılmış,

4. Kooperatiflerimiz sigortacılık işlemlerinde 
tam yetkili acentelik hakkına sahip olmuş,

5. Çiftçilerimize ucuz akaryakıt temin 
edilebilmesinin önü açılmıştır.

Merkez Birliği’ne bağlı 17 adet bölge birliği, 
170 adet hizmet bürosu, 1.818 kooperatif 
ve 4.950 çalışanıyla birlikte, bir milyonun 
üzerindeki çiftçi ortaklarının tarımsal 
faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü 
ihtiyaçlarını sağlayarak üretimlerine katkıda 
bulunmayı, kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde 
dayanışmayı ve Türk tarımı ile ekonomisine 
hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Merkez Birliği 
bünyesindeki iştirakler şöyledir;

2019 yılında Şirketimizin dahil olduğu risk grubu kapsamında olan Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği ile, üçüncü taraflar için geçerli olan koşul ve şartlar dahilinde 
çalışmıştır. Grup şirketi ile genel olarak sigorta faaliyeti konularında çalışılmıştır.

ADRES SERMAYE 
TL ORANI (%) VERGİ 

DAİRESİ VERGİ NOŞİRKETİN ADI

Sögütözü Mah.2176. cad.Platin Tower İş Merkezi 
No:7 Kat :4 Çankaya Ankara 100.000.000,00 100,0000 MALTEPE 8240538505TARIM KREDİ HOLDİNG AŞ2

Kazakistan Cad. (4.cad.) No:136/10-11-13 Emek/
Ankara 111.000.000,00 99,3277 MALTEPE 4740066258TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.3

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Ata Plaza 
No:100/ 51-60 Çankaya/Ankara 125.000.000,00 100,0000 MALTEPE 8240303517

TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ 
HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT 
İHTALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Ata Plaza 
No:100/ 54-55 Çankaya/Ankara 30.000.000,00 99,9986 MALTEPE 8230039430TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ-GEREÇ İTHALAT 

İHRACAT VE TİCARET A.Ş.5

Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cd. No.10 34768 
Ümraniye / İSTANBUL 30.000.000,00 89,0900 ALEMDAĞ 0-910513746BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.6

Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Saray Mah. B Blok 
No:8/1-2 ÜMRANİYE/İSTANBUL 100.000.000,00 81,8265 BÜYÜK 

MÜKELLEFLER 4670058442BEREKET SİGORTA A.Ş.7

Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 6.Cadde No:18 
Antalya 55.806.533,00 100,0000 KURUMLAR 4740022474İMECE PLASTİK TARIM İNŞAAT TAAHHÜT 

PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.8

Bahçelievler Mah. 320.sok. No:3/B Gazi Üni. Gölbaşı 
Yerleşkesi Teknoplaza Binası C Blok Kat 1No:118 
Gölbaşı-ANKARA

9.500.000,00 84,2227 GÖLBAŞI 8240043994TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM 
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.9

Anıttepe Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:149/5 
Çankaya/ANKARA 3.500.000,00 100,0000 MALTEPE 8450568639TK SERA A.Ş14

Turgutlu Yolu 9.km. Manisa 16.000.000,00 60,0000 MESİR 8240301067TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.10

Boyalık Mah. Boyalık Küme Evleri No:219 Gölbaşı  
Gölbaşı, Ankara 3.050.000,00 100,0000 GÖLBAŞI 1790599677

SELAMOĞLU HAYVANCILIK VE BESİCİLİK GIDA 
İNŞAAT TURİZM MÜHENDİSLİK MAKİNA ÜRETİM 
VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞTİ.

15

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Ata Plaza 
No:100/ 54-55 Çankaya/Ankara 50.000.000,00 72,6000 MALTEPE 1440400863TAREKS HAYVANCILIK A.Ş.11

Yeni Mahalle Orta Cadde no:11 Şabanözü/ÇANKIRI 2.159.841,74 51,000000 ŞABANÖZÜ 2290402669ÇANKIRI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK 
SAN.TİC. A.Ş.16

Kazakistan Cad. (4.cad.) No:136/12 Emek/Ankara 50.000.000,00 100,0000 MALTEPE 8450336382TK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş12

Kazakistan Cad. (4.cad.) No:136/8 Emek/Ankara 20.000.000,00 100,0000 MALTEPE 8450339342TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.13

BABAESKİ YOLU 10 KM. 55400/KAVAKLI KIRKLARELİ 390.000.000,00 99,9216 KIRKLARELİ 5580080579TARIM KREDİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.17

Stara zagora, ul. Hacı Dimitır Asenov No:87 Biznes 
Centar “Ramini” K:6 Ofis  6 BULGARİSTAN 1.166.219,37 59,9816 STARA 

ZAGORA BG 200601693TRAKYA DIŞ TİCARET A.Ş.18

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. 
Bora Sk. No: 1 Kat: 12-30-31 34732 Kadıköy/İstanbul 334.000.000,00 75,9535 BÜYÜK 

MÜKELLEFLER 4120004477GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.1
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Risk Grubuna İlişkin Bilgiler ve Risk 
Grubu ile Gerçekleştirilen İşlemler

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile 2019 yılında Tarım Kredi Gazetesi Reklam 
bedeli olarak 40.592-TL, Gider yansıtma bedeli olarak 4.656-TL, Personel gider yansıtma bedeli 
olarakta 108.616-TL olarak  toplam da 153.863-TL hizmet alım işlemi gerçekleşmiştir. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğin’den 2019 yılında 6 adet araç satın alınmış olup 
toplam 330.00,00-TL ödeme gerçekleşmiştir. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile 2019 yılında yapılmış acentelik sözleşmesi 
bulunmaktadır. Sözleşme gereği 174.186.536 TL prim üretimi gerçekleşmiştir. Bu sebeple 
komisyon alacağı  oluşmuştur. Komisyon alacağı tutarı 31.12.2019 tarihi itibariyle 32.037.283 TL’ 
dir.

Hakim Şirket Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri 
olan işlemlerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu firmalar ile genel olarak, esas faaliyet 
çerçevesinde sigorta poliçesi düzenlenmesi, hasar ödemesi yapılması, personel grup emeklilik 
sigortası yapılması, faaliyet giderleri kapsamında mal ve hizmet alınması konularında çalışılmış 
olup, rakam ve açıklamaları Şirketin 31 Aralık 2019  tarihli mali tablolarına ait dipnotlarında (45 
nolu dipnot) ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Risk Grubu ile Gerçekleştirilen İşlemler

İlişkili Taraf Açıklamaları 2019 
İlişkili Taraflardan Alınan Primler

Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş.

Gübre Fabrikaları A.Ş

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Bereket Sigorta A.Ş

29.462 

51.230

174.186.536 

457.151

İlişkili Taraflara Ödenen Komisyon

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 32.037.283

İlişkili Taraflara Devredilen Primler

Bereket Sigorta A.Ş. 37.180.653
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İlişkili Taraflara Ödenen Hasarlar

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Gübre Fabrikaları T.A.Ş

38.305.480

100.000

İlişkili Taraflara Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alım Satımı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş

330.000

3.135.176

İlişkili taraflara Ödenen Diğer Giderler

Tarnet Tarım Kredi Bilş. ve İletişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş (Dış kaynak Personel giderleri)

Tarnet Tarım Kredi Bilş. ve İletişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş (Bilgi işlem giderleri)

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Dış kaynak Personel giderleri)

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Diğer)

Bereket Sigorta A.Ş (Gider Yansıtmaları)

Tarım Kredi Birlik A.Ş (Diğer)

Tarım Kredi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (Araç Kiralama)

TK Taşımacılık ve Lojistik A.Ş (Araç Kiralama)

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği (Diğer)

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği (Diğer)

Tarım Kredi Holding A.Ş (Diğer)

183.638

803.998

108.616

45.247

7.461.891

14.625

9.745

154.890

539

8.815

60.699

İlişkili Taraflardan Alınan Komisyon

Bereket Sigorta A.Ş. 14.873.457

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Giderler

Bereket Sigorta A.Ş.(Gider Yansıtmaları) 2.434.173

İlişkili Taraflardan Alınan Hasar Payı

Bereket Sigorta A.Ş. 1.842.400

İlişkili Taraflara Ödenen Primler

Bereket Sigorta A.Ş. 19.615
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BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Katılım (Tekâfül) Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası

Uygulamasına İlişkin Fıkıh Uzmanı Görüşü

12 Ocak 2018
Prof. Dr. Servet BAYINDIR

Katılım (Tekafül) Hayat ve Ferdi Kaza Sigortacılığı alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin aşağıda 
belirtilen ilkeler çerçevesinde Tekâfüle dayalı Katılım Hayat ve Ferdi Kaza Sigortacılığı faaliyetinde bulunması;
1. Katılım Sigortacılığı ilkelerine uygun faaliyette bulunmak üzere, ilgili mevzuatça şartları belirlenen, Hayat Sigortası Şirketi kurup, vekil ve/veya Mudarib 
sıfatıyla yönetmek üzere Hayat Sigortası fonu oluşturması,
2. Fona, karşılıklı dayanışma ilkesi temelinde Hayat Sigortası sistemine üye olmak isteyenlerden yatırdığının havuzdaki toplam meblağa karşılık gelen 
orandaki paya ortak olmak üzere hayat sigortası katkı primi toplaması ve toplanan katkı primlerinden Risk Havuzu ve Yatırım Havuzu oluşturması,
3. Dönem içerisinde ortaya çıkacak hasarları risk havuzundan ödemesi,
4. Yatırım havuzunda toplanan sermayeyi makul, adil ve faaliyetin piyasa şartları çerçevesinde sürdürebilmesine imkân sağlar nitelikte –miktar ve/veya 
oranı sözleşmede belirtilen- komisyon karşılığı vekâlet yahut kâr oranı karşılığı mudarebe veya her iki yöntemi birlikte kullanarak faizsiz finans esaslarına 
göre yatırımlara yönlendirmesi,
5. Yatırım havuzlarındaki sermayeyi aşağıdaki yöntemlerden biri ile değerlendirmesi;
    a. Katılım bankalarında açılacak Katılma hesaplarına ve/veya Katılım endeksine uygun hisse senetlerine yatırarak,
    b. Fiziki karşılığı olan altın ve benzeri kıymetli madenlere dayalı kurulmuş ortaklık fonlarına yatırarak,
    c. Risk ve getiri paylaşımı temelli olarak ihraç edilmiş ve Katılım finansı ilkeleriyle örtüşüyor olması şartıyla Sukuk, Kira Sertifikası, Gayri Menkul Yatırım  
        Sertifikası vb. yatırım araçlarına yatırarak, 
    d. Gelecekte çıkacak İslami ilkelere uygun araçlara yatırarak.
6. Katkı primleri ve işletilmesinden elde edilen gelirlerden,  toplam fona göre oranı, miktarı ve tasfiye durumunda harcanacağı alanı sözleşmelerde açıkça 
belirtilmek ve sahiplerinin onayını almak şartıyla makul orandaki bir meblağ ile yedek akçe niteliğinde İhtiyat Havuzları oluşturması,
7. Havuzda nakit ihtiyacının ortaya çıkması halinde, şartlar düzeldiğinde, enflasyon kaybı hariç, verilen miktarın aynısı ile geri alınmak üzere Şirket öz 
kaynaklarından risk havuzuna karz verilmesi,
8. Fonların işletilmesinden elde edilen gelirden, Şirketin yönetim hakkı olan komisyon yahut anlaşılan orandaki kâr tahsil edilip fonların işletim sürecinde 
katlanılan masraflar ve ihtiyat akçesi olarak ayrılan miktar düşüldükten sonra kalan bakiyenin sözleşmede belirlenen usül ve ilgili yönetmelikler 
çerçevesinde hak sahiplerine payları oranında dağıtılması yahut bir sonraki ödenecek katkı priminden düşülmek üzere fona aktarılması,
9. Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin bu faaliyetleri sürdürürken öncelikle katılım sigortacılığı ilkelerine uygun hizmet veren Retekaful(Reasürans) 
şirketlerinin koruma ve hizmetlerinden yararlanması, ihtiyaç durumunda ise diğer reasürans şirketlerinden istifade etmesi,
Fıkhın konuya ilişkin esaslarına uygundur.
Sonuç olarak; yasal mevzuatlar gereği zorunlu olarak yapmak durumunda kaldığı bir kısım işlemler müstesna olmak kaydıyla, Bereket Emeklilik ve Hayat 
A.Ş.’nin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Hayat ve Ferdi Kaza Sigortacılığı faaliyeti yapması fıkhi açıdan bir mahzur içermemektedir.

Katılım Sigortacılığı Fıkıh Uzmanı 
Görüşü
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Katılım Sigortacılığı Faaliyetleri ve 
Danışma Kurulu Görüşü

Şirketimiz, 2017 yılı itibarıyla Katılım Sigortacılığı esaslarına uygun hayat dışı sigorta ürünleri ile 
hizmet vermeye başlamıştır. Danışma Kurulu tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde Risk 
Fonu kurulması, buna ait hesabın işletilmesi ve tazminat ödemeleri dahil diğer süreçlere ilişkin 
usuller hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Şirketimiz, 20.09.2017 Tarih ve 20186 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katılım Sigortacılığının 
Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince katılım sigortacılığı prensiplerine 
hassasiyetle uygulamakta, faaliyet gösterdiği branşlardaki operasyonel ve finansal işlemlerde 
katılım finans ve katılım sigortacılığı ilkelerine bağlı kalarak faaliyet göstermektedir.

2019 Yılı Katılım Sigortacılığı Faaliyetleri

2019 Yılı Katılım Sigortacılığı Danışma Kurulu Görüşü

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., 20.09.2017 Tarih ve 20186 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince 

katılım finans ve katılım sigortacılığı ilkelerine göre faaliyet gerçekleştirmeyi benimsemiştir. 

Ürün, hizmet ve süreçlerini katılım finans ve katılım sigortacılığı ilkelerine uyarlama 

çalışmalarına üstün gayretle devam etmektedir.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin 2019 faaliyet yılında ürün ve hizmetlerinin sunumunu ve 

fon işletim dâhil sigortacılık ve emeklilik hizmetlerini katılım finans ve katılım sigortacılığı 

ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirdiğini, bu işlemlerin murakabesinin de tarafımızca 

sağlandığını beyan ederiz.

2019 YILI DANIŞMA KURULU GÖRÜŞÜ

Doç.Dr. Yusuf DİNÇ
Danışma Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Servet BAYINDIR
Danışma Kurulu Başkanı
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Finansal Durum

Faaliyeterine başladığı Mayıs 2012 döneminde başlayan ve sektörün ilk faizsiz emeklilik şirketi 
olan Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., BES Katılımcılarının toplam fon tutarı 538 Milyon TL’ye 
çıkarırken katılımcı sayısında da 2019 yılını ise 31 Aralık 20019 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi 
verilerine göre 111.015 kişiyle kapatmıştır.

Şirketimiz, bağımsız denetimden geçmiş 2019 yıl sonu mali tablolarına göre 724.491.808 TL aktif 
büyüklüğe ulaşırken özsermayesini ise 56.300.495 TL olarak netleştirmiştir.

Şirketimizin yine bağımsız denetimden geçmiş gelir tablolarına göre, 2019 yıl sonu kârı ise 
25.771.104 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketimizin finansal yapısının güçlülüğünün sürdürülebilmesi için her hangi bir önlem alınması 
gerekmemektedir.
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Rapor Dönemi Dahil Son 5 Yıllık 
Döneme İlişkin Özet Finansal 

Göstergeler

BES Fon Büyüklüğü *

BES Fon Büyüklüğü Artış Oranı

Hayat - FK Prim Üretimi (Net)

Hayat - FK Prim Üretim Artış Oranı

538.447.687 

26,47%

131.206.001

364,32%

425.743.184

6,64%

28.257.454

933722,00%

399.246.851

(4,42%)

3.026

102,38%

417.744.267

(58%)

(126.879)

(103,28%)

721.757.164

47%

3.870.976

49,70%

31.12.2019Kalemler 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Ödenmiş Sermaye

Özsermaye

Toplam Aktifler

30.000.000

56.300.495

723.917.974

30.000.000

30.599.426

499.759.738

30.000.000

30.230.145

439.988.674

30.000.000

33.257.867

459.571.650

30.000.000

18.486.488

765.293.758

BES Teknik Kâr / Zarar

Hayat Teknik Kâr / Zarar

Hayat Dışı Teknik Kâr / Zarar

Teknik Dışı Gelir Gider Dengesi

Net Kâr/Zarar

(6.334.693)

32.971.108

3.962.523

(4.827.834)

25.771.104

(3.168.150)

(730.147)

542.194

3.963.706

607.603

(3.092.766)

(778.396)

(646.684)

1.523.999

(2.993.847)

17.159.230

(90.721)

(150.392)

(1.337.570)

15.199.901

(2.420.826)

1.839.074

26

(2.513.562)

(3.095.288)

*2013 yılından itibaren Devlet Katkısı dahil rakamlarr.
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Bağımsız Denetim 
Raporu
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Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

1

VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2019

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem
31 Aralık 2018

A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 29.147.891 9.807.520
1- Kasa - -
2- Alınan Çekler - -
3- Bankalar 14 26.898.443 7.507.730
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - -
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 2.249.448 2.299.790
6-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - -
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal 

Yatırımlar 11 441.653 17.474.530
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 441.653 441.653
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 - 17.032.877
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - -
4- Krediler - -
5- Krediler Karşılığı - -
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - -
7- Şirket Hissesi - -
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - -
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 101.998.513 29.794.383
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 98.963.625 28.541.972
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1.575.618 11.000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - -
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12,18 1.459.270 1.241.411
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 341.255 329.022
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (341.255) (329.022)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 54.081 99
1- Ortaklardan Alacaklar - -
2- İştiraklerden Alacaklar - -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 54.000 -
5- Personelden Alacaklar 81 99
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - -
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - -
E- Diğer Alacaklar 4.2,12 384.717 137.520
1- Finansal Kiralama Alacakları - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar - -
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 4.2,12 384.717 137.520
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - -
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 17 34.643.729 12.560.968
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 33.535.818 10.752.764
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - -
3- Gelir Tahakkukları - -
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 17 1.107.911 1.808.204
G- Diğer Cari Varlıklar - 213.426
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - -
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 12,19 - 207.511
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -
4- İş Avansları - 3.000
5- Personele Verilen Avanslar - -
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - -
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - 2.915
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - -
I- Cari Varlıklar Toplamı 166.670.584 69.988.446

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

2

VARLIKLAR

II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2019

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem
31 Aralık 2018

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 538.447.687 425.743.183
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - -
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 538.447.687 425.743.183
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - -
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
1- Ortaklardan Alacaklar - -
2- İştiraklerden Alacaklar - -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -
5- Personelden Alacaklar - -
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - -
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - -
C- Diğer Alacaklar 4.2,12 5.760 5.160
1- Finansal Kiralama Alacakları - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.2,12 5.760 5.160
4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - -
D- Finansal Varlıklar 9 10.000.000 -
1- Bağlı Menkul Kıymetler - -
2- İştirakler - -
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri - -
4- Bağlı Ortaklıklar 9 10.000.000 -
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri - -
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri - -
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - -
9- Diğer Finansal Varlıklar - -
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - -
E- Maddi Varlıklar 6 6.385.112 1.744.238
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - -
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - -
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - -
4- Makine ve Teçhizatlar - -
5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 5.631.127 3.249.592
6- Motorlu Taşıtlar 6 330.000 -
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 340.797 358.889
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 3.496.125 -
9- Birikmiş Amortismanlar 6 (3.412.937) (1.864.243)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - -
F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1.586.982 1.521.980
1- Haklar 8 8.966.632 8.101.177
2- Şerefiye - -
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - -
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - -
7- Birikmiş İtfalar 8 (7.379.650) (6.579.197)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - -
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları - -
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler - -
2- Gelir Tahakkukları - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - -
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 821.849 756.733
1- Efektif Yabancı Para Hesapları - -
2- Döviz Hesapları - -
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - -
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 821.849 756.733
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı - -
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - -
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 557.247.390 429.771.294
Varlıklar Toplamı 723.917.974 499.759.740

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

3

YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2019

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem
31 Aralık 2018

A- Finansal Borçlar 20 1.074.958 -
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 1.342.966 -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 20 (268.008) -
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - -
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - -
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 18, 19 41.260.499 10.843.788
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 37.610.145 7.094.521
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18,19 3.639.476 3.686.749
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 10.878 62.518
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - -
C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 2.444.332 23.370
1- Ortaklara Borçlar - -
2- İştiraklere Borçlar - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 2.279.552 -
5- Personele Borçlar 19 164.780 23.370
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -
D- Diğer Borçlar 19 601.417 456.322
1- Alınan Depozito ve Teminatlar - -
2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 601.417 456.322
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 58.621.434 25.954.299
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 17 48.745.873 24.563.895
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net - -
3- Hayat Matematik Karşılığı – Net 4.2, 17 2.674.983 2.407
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı – Net 4.2, 17 7.200.578 1.387.997
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net - -
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin
Ayrılan Karşılık – Net - -
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net - -
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle 

Karşılıkları 19 4.201.114 857.573
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 19 780.691 683.542
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19 244.230 174.031
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler - -
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - -
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 7.183.629 -
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 35 (4.007.436) -
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - -
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 1.548.768 3.162.887
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -
3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 1.548.768 3.162.887
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 12.590.133 323.865
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 19 12.580.506 323.865
2- Gider Tahakkukları 9.627 -
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - -
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 34.920 322.964
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - -
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - -
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 34.920 322.964
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 122.377.575 41.945.068

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

4

YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2019

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem
31 Aralık 2018

A- Finansal Borçlar 20 1.473.566 -
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 1.620.797 -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 20 (147.231) -
4- Çıkarılmış Tahviller - -
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - -
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 18,19 538.447.687 425.743.183
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18,19 538.447.687 425.743.183
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - -
C- İlişkili Taraflara Borçlar - -
1- Ortaklara Borçlar - -
2- İştiraklere Borçlar - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar - -
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -
D- Diğer Borçlar 19 65.194 44.721
1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 65.194 44.721
2- Diğer Çeşitli Borçlar - -
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 4.818.522 1.169.671
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - -
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net - -
3- Hayat Matematik Karşılığı – Net 4.2,17 2.478.157 569.681
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı – Net - -
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net - -
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin
Ayrılan Karşılık – Net - -
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net 17 2.340.365 599.990
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - -
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler - -
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - -
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 434.935 257.669
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 434.935 257.669
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - -
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler - -
2- Gider Tahakkukları - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - -
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - -
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 545.239.904 427.215.244

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

5

ÖZSERMAYE

V- Özsermaye Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2019

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem
31 Aralık 2018

A- Ödenmiş Sermaye 30.000.000 30.000.000
1- (Nominal) Sermaye 2.13, 15 30.000.000 30.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye - -
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları - -
B- Sermaye Yedekleri - -
1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -
2- Hisse Senedi İptal Karları - -
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -
4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -
5- Diğer Sermaye Yedekleri - -
C- Kar Yedekleri 15 2.915.635 (707.429)
1- Yasal Yedekler 15 184.656 -
2- Statü Yedekleri - -
3- Olağanüstü Yedekler 15 3.508.445 -
4- Özel Fonlar (Yedekler) - -
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi - -
6- Diğer Kar Yedekleri 15 (777.466) (707.429)
D- Geçmiş Yıllar Karları 607.604 15.199.901
1- Geçmiş Yıllar Karları 607.604 15.199.901
E- Geçmiş Yıllar Zararları (2.993.848) (14.500.648)
1- Geçmiş Yıllar Zararları (2.993.848) (14.500.648)
F- Dönem Net Karı 25.771.104 607.604
1- Dönem Net Karı 25.771.104 607.604
2- Dönem Net Zararı - -
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - -
V- Özsermaye Toplamı 56.300.495 30.599.428
Yükümlülükler Toplamı 723.917.974 499.759.740

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

6

I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

1 Ocak –
31 Aralık 2019

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

1 Ocak –
31 Aralık 2018

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 9.906.690 858.259
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 9.906.690 858.259
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (49.608) 10.770.337
1.1.1- Brüt Yazılan Primler 17,24 41.046.143 11.564.046
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 17,24 (41.095.751) (793.709)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 

Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 9.956.298 (9.946.461)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (16.964.439) (10.586.937)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10,17 26.920.737 640.476
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 

Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 - 34.383
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 17 - 34.440
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 10,17 - (57)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri - -
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler - -
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı - -
B- Hayat Dışı Teknik Gider (5.944.167) (316.067)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (2.683.495) (156.451)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 29 (1.659.160) (25.000)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 29 (4.651.560) (25.000)
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 2.992.400 -

1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 
Düşülmüş Olarak) 17, 29 (1.024.335) (131.451)

1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 17 (4.791.503) (275.854)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 10,17 3.767.168 144.403
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 

Kısım Düşülmüş Olarak) - -
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - -
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı - -
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 

Düşülmüş Olarak) 17,29 6.492 (242.082)
4- Faaliyet Giderleri 32 (3.267.164) 82.466
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B) 3.962.523 542.192
D- Hayat Teknik Gelir 97.117.333 2.989.907
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 97.117.333 2.989.907
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 17 131.255.609 17.487.116
1.1.1- Brüt Yazılan Primler 17,24 140.843.500 18.074.779
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 17,24 (9.587.891) (587.663)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 

Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (34.138.276) (14.497.209)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (37.733.341) (14.793.852)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10,17 3.595.065 296.643
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 

Kısım Düşülmüş Olarak) - -
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı - -
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı - -
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri - -
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - -
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Gelir Tablosu

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

7

I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

1 Ocak –
31 Aralık 2019

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

1 Ocak –
31 Aralık 2018

E- Hayat Teknik Gider (64.146.225) (3.720.055)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (36.585.244) (778.631)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (31.796.998) (130.955)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 17 (35.638.481) (172.955)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 10, 17 3.841.483 42.000
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 

Düşülmüş Olarak) 17,29 (4.788.246) (647.676)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı 17 (5.647.616) (1.088.574)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 10,17 859.370 440.898
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 

Düşülmüş Olarak) - -
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - -
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı - -
3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 

Düşülmüş Olarak) 17,29 (4.581.052) (485.903)
3.1- Hayat Matematik Karşılığı 17 (6.291.680) (574.632)
3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 10,17 1.710.628 88.729
4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan 

Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) - -
4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan 

Karşılıklar - -
4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan 

Karşılıklarda Reasürör Payı - -
5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş 

Olarak) 17,29 (1.746.867) (232.385)
6- Faaliyet Giderleri 32 (21.233.062) (2.223.136)
7- Yatırım Giderleri - -
8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar - -
9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri - -
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) 32.971.108 (730.148)
G- Emeklilik Teknik Gelir 25 8.020.710 8.973.246
1- Fon İşletim Gelirleri 25 7.183.408 6.786.303
2- Yönetim Gideri Kesintisi 25 50.065 93.084
3- Giriş Aidatı Gelirleri 25 488.198 1.622.617
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 25 299.039 471.242
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - -
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - -
7- Diğer Teknik Gelirler - -
H- Emeklilik Teknik Gideri (14.355.403) (12.141.396)
1- Fon İşletim Giderleri (600.911) (604.895)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri - -
3- Faaliyet Giderleri 32 (13.742.750) (11.503.777)
4- Diğer Teknik Giderler (1.205) (11.976)
5-Ceza Ödemeleri (10.537) (20.748)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) (6.334.693) (3.168.150)

31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

8

I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

1 Ocak –
31 Aralık 2019

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

1 Ocak –
31 Aralık 2018

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 3.962.523 542.192
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 32.971.108 (730.148)
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (6.334.693) (3.168.150)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 30.598.938 (3.356.106)
K- Yatırım Gelirleri 4.442.958 4.124.988
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 4.2 4.226.210 2.846.993
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - -
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 4.2 160.930 1.264.507
4- Kambiyo Karları 4.2 55.818 13.488
5- İştiraklerden Gelirler - -
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden 

Gelirler - -
7- Arazi. Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - -
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - -
9- Diğer Yatırımlar - -
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - -
L- Yatırım Giderleri (3.110.807) (1.472.023)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil 4,2 (278.557) (173.197)
2- Yatırımlar Değer Azalışları - -
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar - -
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri - -
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar - -
6- Kambiyo Zararları 4.2 (139.292) (17.397)
7- Amortisman Giderleri 6,8 (2.692.958) (1.281.429)
8- Diğer Yatırım Giderleri - -
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve 

Karlar ile Gider ve Zararlar 1.023.644 1.310.745
1- Karşılıklar Hesabı 47 1.502.540 978.517
2- Reeskont Hesabı (404.051) -
3- Özellikli Sigortalar Hesabı - -
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı - -
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 47.607 -
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 35 - (139.555)
7- Diğer Gelir ve Karlar 41.791 615.850
8- Diğer Gider ve Zararlar (164.243) (144.067)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - -
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları - -
N- Dönem Net Karı veya Zararı 25.771.104 607.604
1- Dönem Karı ve Zararı 32.954.733 607.604
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19,35 (7.183.629) -
3- Dönem Net Kar veya Zararı 25.771.104 607.604
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Gelir Tablosu

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Kar Dağıtım Tablosu 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

9

Dipnot

Bağımsız 
Denetimden  Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2019

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2018

I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1.  DÖNEM KARI / (ZARARI) (*) 25.723.497 747.159
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 35 47.607 (139.555)
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) - -
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi - -
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 35 47.607 (139.555)
A. NET DÖNEM KARI / (ZARARI) (1.1 – 1.2) 25.771.104 607.604
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) (2.993.848) (14.500.648)
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE - -
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU 

YASAL FONLAR (-) - -

B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ] 22.777.256 (13.893.044)
1.6.  ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - -
1.6.1.  Hisse Senedi Sahiplerine - -

1.6.2.  İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.6.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - -
1.6.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine - -
1.6.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) - -
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-) - -
1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) - -
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - -
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -

1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - -
1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine - -
1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -
1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - -
1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-) - -
1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - -
1.13. DİĞER YEDEKLER - -
1.14. ÖZEL FONLAR - -

II. YEDEKLERDEN DAĞITIM - -
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER - -
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) - -
2.3. ORTAKLARA PAY (-) - -

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Nakit Akış Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Nakit Akış Tablosu 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

10

Dipnot

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2019

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2018

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 186.112.274 37.427.548
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - -
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 120.725.214 35.469.578
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (140.512.045) (32.570.111)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (1.564.618) (11.000)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (127.325.039) (39.830.188)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 37.435.786 485.827
8. Faiz ödemeleri - -
9. Gelir vergisi ödemeleri 19 (4.007.436) (207.511)
10. Diğer nakit girişleri 231.237 3.702.707
11. Diğer nakit çıkışları (24.594.685) (11.063.359)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 9.064.902 (7.082.336)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Maddi varlıkların satışı 6,8 525.690 -
2. Maddi varlıkların iktisabı 6,8 (4.084.588) (2.556.645)
3. Mali varlık iktisabı 11 (10.000.000) (16.000.000)
4. Mali varlıkların satışı 11 17.032.877 16.500.000
5. Alınan faizler 4.387.140 4.111.500
6. Alınan temettüler - -
7. Diğer nakit girişleri 55.818 -
8. Diğer nakit çıkışları (2.022.244) (2.042.042)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 5.894.693 12.813

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Hisse senedi ihracı - -
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - -
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (2.548.524) -
4. Ödenen temettüler - -
5. Diğer nakit girişleri - -
6. Diğer nakit çıkışları - -
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (2.548.524) -

D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ

E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 12.411.071 (7.069.523)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 5.575.890 12.645.413
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 17.986.961 5.575.890

31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Özkaynak Değişim Tablosu

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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Genel bilgiler
1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi

Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi (Eski unvanı ile Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi)
(“Şirket”), 1 Temmuz 2011 tarihinde Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi adı altında kurulmuştur.
Şirket’in ana sözleşmesi İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nca 1 Temmuz 2011 tarihinde 27229 numara ile 
tescil edilerek Ticaret Sicil Gazetesi’nin 7 Temmuz 2011 ve 7853 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

17 Ocak 2017 tarihinde 176 numaralı Yönetim Kurulu Kararı’yla Şirket’in unvanının Bereket Emeklilik ve 
Hayat Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Şirket isim değişikliği tescili için İstanbul 
Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurmuş, isim değişikliği 13 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan 
sermaye grubu %89,09 pay ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’dir.

1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi 
(veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer)
Şirket, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde faaliyet 
göstermekte olup, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. 
Şirket, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda 
belirlenen esaslara göre Türkiye’de emeklilik, emeklilik yatırım fonlarının kuruluşu ve işleyişi ile hayat ve
ferdi kaza sigortacılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur.

1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu
Şirket, bireysel emeklilik, sigortacılık ve sermaye piyasası ile ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve öngöreceği 
sınırlamalar çerçevesinde her türlü bireysel emeklilik, hayat ile ferdi kaza sigortaları ve reasürans işlemlerinin 
yapılması ve Şirket’in faaliyet sahasına giren her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerin yerine getirilmesi 
amacıyla kurulmuştur. Şirket, emeklilik faaliyetlerini 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu’nda belirlenen esaslara göre, hayat branşı faaliyetlerini ise 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yürütmektedir.

Şirket, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bireysel emeklilik sistemi faaliyetlerinde bulunabilme ruhsatı için 
16 Eylül 2011 tarihinde başvuruda bulunmuş olup, başvurusu 23 Ocak 2012 tarihinde onaylanmış ve 9 Şubat 
2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Şirket, sigortacılık faaliyetlerinde bulunabilmek için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 31 Aralık 2011 
tarihinde başvuruda bulunmuştur. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 17 Mayıs 2012 tarih ve 8368 sayılı 
yazısında belirtilen gerekli koşullar sağlanmış olduğundan hayat, evlilik, doğum, yatırım fonlu, sermaye itfa 
ve kaza sigortaları branşlarında faaliyet ruhsatı verilmesi uygun görülmüştür.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in katılımcılara sunduğu 11 adet (31 Aralık 2018: 11 adet ) Bireysel 
Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması
Faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanunu (“Sigortacılık Kanunu”) ile 7 Nisan 2001 tarih ve 4366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 
2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6327 sayılı kanun ile değişik 4632 sayılı Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (“Bireysel Emeklilik Kanunu”) ve yürürlükte bulunan diğer yönetmelik 
ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olan Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hayat, ferdi kaza ve 
emeklilik branşlarında poliçe/sözleşme imzalamaktadır.
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1 Genel bilgiler (devamı)
1.5 Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı

Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Üst kademe yöneticiler 2 2
Yönetici 27 27
Uzman 42 39
Toplam 71 68

1.6 Üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatler
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde, yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel 
müdür yardımcıları gibi üst kademe yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam 
tutarı 693.925 TL’dir (31 Aralık 2018: 734.248 TL).

1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma
geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) 
dağıtımında kullanılan anahtarlar
Şirketlerce hazırlanacak olan finansal tablolarda kullanılan anahtara ilişkin usul ve esaslar, T.C. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından 4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 sayılı “Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde 
Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”si 
çerçevesinde belirlenmiştir.

Söz konusu genelge uyarınca şirketler, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından önerilen yöntem veya T.C. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan onay alınması şartı ile kendi belirleyecekleri bir yöntem ile teknik bölüm 
faaliyet giderlerini, sigorta bölümlerine dağıtabilirler. Bu çerçevede hayat dışı, hayat veya bireysel emeklilik 
branşları için yapıldığı kesin olarak belgelenen ve bu branşlara ait olduğu konusunda tereddüt olmayan 
giderler, direkt ilgili branşa aktarılmaktadır. Bu giderlerin dışında kalan teknik bölüm faaliyet giderleri ise, 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlanan 9 
Ağustos 2010 tarih ve 2010/9 sayılı ‘Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan 
Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Genelge’si çerçevesinde belirlenmiştir.

1.8 Finansal tabloların tek bir şirket mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği
İlişikteki finansal tablolar, sadece Şirket’in finansal bilgilerini içermekte olup, 2.2 – Konsolidasyon notunda 
daha detaylı anlatıldığı üzere 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolar hazırlanmamıştır.

1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki raporlama 
döneminden sonra olan değişiklikler
Şirket’in Ticaret Unvanı : Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

Şirket’in Genel Müdürlüğü’nün Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No: 8
34768 Ümraniye, İstanbul 

Şirket’in elektronik site adresi : www.bereketemeklilik.com.tr

Yukarıda sunulan bilgilerde önceki raporlama dönemi sonundan itibaren herhangi bir değişiklik olmamıştır.

1.10 Raporlama döneminden sonraki olaylar
Raporlama döneminden sonraki olaylara ilişkin açıklamalar Not 46 – Raporlama döneminden sonra ortaya 
çıkan olaylar notunda detaylı olarak sunulmuştur.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti 
2.1 Hazırlık esasları
2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla 

ilgili bilgiler

Şirket finansal tablolarını, Sigortacılık Kanunu’nun 18’inci maddesine dayanılarak T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları 
Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde ve T.C. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, 
açıklama ve genelgeler ile bunlarla düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(“TFRS”) (tümü “Raporlama Standartları”)’na uygun olarak hazırlamaktadır.

Şirket 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını, 5684 Sayılı Sigortacılık 
Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 30 
Eylül 2010 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan değişikler sonrası “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” ve ilgili 
diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır.

18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında 
Tebliğ” ile finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını 
teminen, şirketlerin hazırlayacakları finansal tabloların şekil ve içeriği düzenlenmiştir.

Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançosu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait 
gelir tablosu, 13 Mart 2020 tarihinde Şirket Yönetimi tarafından onaylanmıştır. İlişikteki finansal tabloları 
değiştirme yetkisine, Şirket’in Genel Kurulu ve/veya yasal otoriteler sahiptir.

2.1.2 Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları

Hiperenflasyonist ülkelerde muhasebeleştirme

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla TMS 29 – Yüksek 
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama’ya uygun olarak, TL’nin genel satın alım gücündeki 
değişmeler nedeniyle yapılan düzeltmeleri yansıtacak şekilde ifade edilmiştir. TMS 29, yüksek enflasyonlu 
ekonomilerin para birimi ile hazırlanan finansal tabloların raporlama dönemindeki ölçüm biriminden 
gösterilmesini ve önceki dönemlere ait bakiyelerin de aynı birimden gösterilmesini öngörmektedir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaralı yazısına istinaden 2005 yılı 
başından itibaren finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulaması sona ermiştir. 

Diğer muhasebe politikaları

Diğer muhasebe politikalarına ilişkin bilgiler, yukarıda 2.1.1 – Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan 
temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler kısmında ve bu raporun müteakip 
bölümlerinde her biri kendi başlığı altında açıklanmıştır.

2.1.3 Geçerli olan ve raporlama para birimi

İlişikteki finansal tablolar, Şirket’in geçerli ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. 

2.1.4 Finansal tablolarda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi

TL olarak verilen finansal bilgiler, en yakın tam TL değerine yuvarlanarak gösterilmiştir.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.1 Hazırlık esasları (devamı)
2.1.5 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temeli

Finansal tablolar, güvenilir ölçümü mümkün olması durumunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen 
Şirket’in kendi portföyündeki alım satım amaçlı finansal varlıklar hariç yüksek enflasyon döneminin sona 
erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon muhasebesinin etkilerine göre düzeltilmiş 
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır.

2.1.6 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar

Cari dönemde muhasebe politikalarında yapılan herhangi bir değişiklik veya tespit edilmiş hata
bulunmamaktadır.

Muhasebe tahminlerine ilişkin açıklamalar 3- Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri notunda verilmiştir.

2.1.7 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler ve hatalar

Aşağıda yapılan açıklamalar dışında, bu ara dönem finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe 
politikaları, en son yıllık finansal tablolarda esas alınan muhasebe politikaları ile aynıdır.

Şirket, ilk olarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren TFRS 16 Kiralamalar (“TFRS 16”) standardını uygulamaya 
başlamıştır. Bunun yanı sıra, 1 Ocak 2019’dan itibaren diğer bazı standart değişiklikleri de yürürlüğe girmiştir. 
Bu değişikliklerin Şirket finansal tabloları üzerindeki etkisi aşağıda açıklanmıştır;

TFRS 16, kiracılar için tek bir kiralama muhasebesi modelini getirmiştir. Şirket, bir kiracı olarak, dayanak 
varlığı kullanım hakkını temsil eden kullanım hakkı varlığı ve ödemekle yükümlüğü olduğu kira ödemelerini 
temsil eden kiralama borçlarını finansal tablolarına almıştır. Kiraya veren açısından muhasebeleştirme, önceki 
muhasebe politikalarına benzer şekildedir.

Şirket, TFRS 16’ya ilk geçişte tüm kolaylaştırıcı hükümlerden yararlandığından kullanım hakkı varlığı ve 
kiralama borcunun eşit tutarda çıkmasıyla sonuçlanan kısmi geriye dönük yaklaşımı uygulamıştır. Muhasebe 
politikalarındaki değişikliklerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

a-) Kiralama Tanımı

Daha önce, Şirket tarafından sözleşmenin başlangıcında bir sözleşmenin kiralama işlemi içerip içermediğine 
TFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi ”ne göre karar verilmekte 
iken Şirket artık, bir sözleşmenin kiralama işlemi içerip içermediğini yeni kiralama tanımına dayanarak 
değerlendirmektedir. TFRS 16 uyarınca bir sözleşme uyarınca tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme 
hakkının belirli bir süre için devredilmesi durumunda, bu sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da bir 
kiralama işlemini içermektedir.
TFRS 16'ya geçişte, Şirket, hangi işlemlerin kiralama olarak sınıflandırılmasıyla ilgili olarak; eski haliyle 
kiralama olarak tanımlanan sözleşmeleri kolaylaştırıcı uygulamayı kullanarak kiralama tanımını karşılayıp 
karşılamadığını yeniden değerlendirilmeksizin uygulamayı seçmiştir. Dolayısıyla, TFRS 16'yı sadece daha 
önce kira sözleşmeleri olarak tanımlanan sözleşmelere uygulamıştır. TMS 17 ve TFRS Yorum 4’e göre 
kiralama içermeyen sözleşmelerin, bir kiralama işlemi içerip içermediği yeniden değerlendirilmemiştir. Bu 
nedenle, TFRS 16 kapsamındaki kiralama tanımı yalnızca 1 Ocak 2019'da veya sonrasında yapılan veya 
değişikliğe uğrayan sözleşmelere uygulanmıştır.
Şirket, bir kiralama bileşenini içeren bir sözleşmenin yeniden değerlendirilmesinde veya sözleşme 
başlangıcında, her bir kiralama sözleşmesi ve kiralama dışı bileşene, nispi tek başına fiyatına dayanarak 
dağıtmıştır. Bununla birlikte, kiracı olduğu mülkler için, Şirket kiralama dışı bileşenleri ayırmamayı ve 
kiralama olmayan ve kiralama niteliği taşımayan bileşenleri tek bir kiralama bileşeni olarak 
muhasebeleştirmeyi seçmiştir.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.1 Hazırlık esasları (devamı)
2.1.7     Muhasebe politikalarındaki değişiklikler ve hatalar (devamı)

b-) Kiracı olarak
Şirket gayrimenkul ve taşıt kiralamasında bulunmaktadır.
Kiracı olarak, Şirket daha önce kiralama işleminin, varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve 
faydaların tamamının devredilip devredilmediğinin değerlendirilmesine dayalı olarak faaliyet veya finansal 
kiralama olarak sınıflandırılmış olmasına karşın artık Şirket TFRS 16 uyarınca, çoğu kiralaması için kullanım 
hakkı varlıklarını ve kiralama borçlarını finansal tablolarına almıştır diğer bir ifadeyle, bu kiralama işlemleri 
finansal durum tablosunda sunulmaktadır.

Şirket, içsel değerlendirmeler sonucunda faaliyet kiralaması yoluyla edinilen bazı kiralama işlemlerini
tutarlarını önemlilik seviyesi altında kalması nedeniyle TFRS 16 kapsamı dışında değerlendirerek ilgili kira 
ödemelerini diğer faaliyet giderleri altında muhasebeleştirmektedir.
Kullanım hakkı varlıklarının defter değerleri aşağıdaki gibidir;

Maddi duran varlıklar
TL Gayrimenkul ve Taşıt
1 Ocak 2019 itibarıyla bakiye 3.496.125
31 Aralık 2019 itibarıyla bakiye 2.368.748

Şirket, kira yükümlülüklerini “Finansal borçlar (Not 20) ” içerisinde olacak şekilde finansal durum tablosunda 
sunmuştur.

i. Önemli Muhasebe Politikaları
Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte kullanım hakkı varlığını ve kira yükümlülüğünü finansal tablolarına 
alır. Kullanım hakkı varlığı, başlangıçta maliyet değeri üzerinden ölçülür ve sonradan birikmiş amortisman ve 
birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş 
maliyeti üzerinden ölçer. Bir kullanım hakkı varlığı yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşıladığında, 
yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sunulur. Kullanım hakkı varlığı başlangıçta maliyet değerinden ölçülmüş 
ve kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Şirket’in muhasebe politikalarına uygun olarak gerçeğe uygun 
değeri üzerinden ölçülür.

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü 
değeri üzerinden ölçülür. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi 
durumunda, bu oran, kolaylıkla belirlenememesi durumunda, Şirket’in alternatif borçlanma faiz oranını 
kullanılarak iskonto edilir. Genel olarak, Şirket iskonto oranı olarak alternatif borçlanma faiz oranını 
kullanmıştır. Şirketin, 1 Ocak 2019 itibarıyla finansal durum tablosuna yansıttığı TL kira yükümlülüklerine 
uyguladığı alternatif borçlanma faiz oranlarının ağırlıklı ortalaması %13’dir.

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra kiracı, kira yükümlülüğünün defter değerini, kira 
yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır ve defter değerini, yapılan kira ödemelerini yansıtacak 
şekilde azaltır. Kiralama süresinde ve varlığı satın alma opsiyonuna ilişkin yapılan değerlendirmede değişiklik 
olması durumunda ve kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi beklenen tutarlarda bir değişiklik olması 
ve endeks veya oranda meydana gelen bir değişiklik sonucunda bu ödemelerde bir değişiklik olması 
durumlarında yeniden ölçülür.

Şirket, yenileme opsiyonlarını içeren bazı kira sözleşmeleri için kira süresini belirlemek için kendi yargısını 
kullanmıştır. Şirket’in bu tür opsiyonları uygulamak için makul ölçüde emin olup olmadığının 
değerlendirilmesi, kiralama süresini etkiler; dolayısıyla bu husus muhasebeleştirilen kiralama borçlarının ve 
kullanım hakkı varlıklarının tutarlarını önemli ölçüde etkilemektedir.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.1 Hazırlık esasları (devamı)
2.1.7     Muhasebe politikalarındaki değişiklikler ve hatalar (devamı)

ii. Geçiş

Daha önce, Şirket, gayrimenkullerini TMS 17 uyarınca faaliyet kiralaması olarak sınıflandırmıştır. Bazı 
kiralamalar, yerel fiyat endekslerindeki değişikliklere dayanan ek kira ödemeleri içermektedir.

Geçiş sırasında, TMS 17 kapsamında faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılan kiralamalar için, kira 
yükümlülüğü, geri kalan kira ödemelerinin kiracının ilk uygulama tarihindeki alternatif borçlanma faiz oranı 
kullanılarak iskonto edilmiş bugünkü değeri üzerinden ölçülmüştür. Kullanım hakkı varlıkları her bir kiralama 
bazında aşağıdakilerden birine göre ölçmüştür:
- İlk uygulama tarihinden hemen önce finansal durum tablosuna yansıtılan, ön ödemesi yapılmış veya tahakkuk 
etmiş tüm kira ödemelerinin tutarına göre düzeltilmiş olan kira yükümlülüğüne eşit bir tutar üzerinden.
Şirket, daha önce TMS 17 kapsamında faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılan kiralamalar için TFRS 16'yı 
uygularken aşağıdaki kolaylaştırıcı uygulamaları kullanmıştır;
– 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla sözleşmenin bitmesine 12 aydan daha az kiralama süresi olan kiralamalar için 
kullanım hakkı varlıklarını ve borçlarını muhasebeleştirmek için kısa vadeli kiralamalar muafiyetini 
uygulamıştır.
– İlk uygulama tarihinde kullanım hakkı varlığını ölçerken başlangıçtaki doğrudan maliyetleri dahil 
edilmemiştir.
– Sözleşmenin, sözleşmeyi uzatma veya sonlandırma seçenekleri içermesi durumunda, kiralama süresi 
belirlenirken bunlara ilişkin yönetimin yeni değerlendirmeleri kullanılmıştır.

c-) Finansal tablolara etkileri

i. Geçiş etkisi

TFRS 16'ya geçiş etkisi aşağıda özetlenmiştir.
TL 31 Aralık 2019
Maddi duran varlıklarda sunulan kullanım hakkı varlıkları 3.496.125
Kira yükümlülüğü 2.548.524

ii. Cari dönem etkisi
Başlangıçta TFRS 16'nın bir sonucu olarak, daha önce faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılan kiralamalar ile 
ilgili olarak Şirket, 31 Aralık 2019 itibarıyla 2.368.743 TL kullanım hakkı ve 2.548.524 TL kiralama
yükümlülüğü muhasebeleştirmiştir.

Ayrıca, TFRS 16 kapsamındaki kira sözleşmeleriyle ilgili olarak, Şirket faaliyet kiralaması gideri yerine
amortisman ve faiz giderleri muhasebeleştirmiştir. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren on iki ay boyunca, Şirket 
bu kiralamalardan 1.127.382 TL değerinde amortisman gideri ve 415.239 TL faiz gideri muhasebeleştirmiştir.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.2 Konsolidasyon

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine 
İlişkin Tebliğ” (“Konsolidasyon Tebliği”) ile sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin; 31 Mart 2009 
tarihinden itibaren konsolide finansal tablo yayımlaması istenmektedir.

Şirket’in konsolidasyona tabi olması gereken bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.

Şirket’in 2019 yılı içinde kurucu ortak olarak sermayesinde hakim olduğu Bereket Katılım Hayat A.Ş. 31 
Aralık 2019 tarihi itibarıyla sigortacılık faaliyetine başlamamıştır.

2.3 Bölüm raporlaması
Bir faaliyet bölümü, Şirket’in faaliyet gösterdiği iş alanlarının, diğer faaliyet bölümleri ile yapılan işlemlerden 
doğan hasılat ve harcamalar dahil, hasılat elde eden ve harcama yapabilen ve Yönetim Kurulu (karar almaya 
yetkili mercii olarak) tarafından faaliyet sonuçları düzenli bir şekilde gözden geçirilen, performansı ölçülen 
ve finansal bilgileri ayırt edilebilen bir parçasıdır. Şirket’in faaliyet gösterdiği ana coğrafi alan Türkiye olduğu 
için coğrafi bölümlere göre raporlama sunulmamış, faaliyet alanı bölümlerine göre raporlama 5- Bölüm 
bilgileri notunda sunulmuştur.

2.4 Yabancı para karşılıkları
İşlemler, Şirket’in geçerli para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden 
gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmektedir. 
Raporlama dönemi sonu itibarıyla, yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler, raporlama 
dönemi sonundaki kurlardan TL’ye çevrilmekte ve çevrim sonucu oluşan çevrim farkları satılmaya hazır 
finansal varlıkların gerçeğe uygun değer değişimleri üzerinden oluşan kur farkları hariç, sonucun pozitif veya 
negatif olmasına göre ilişikteki finansal tablolarda kambiyo karları ve kambiyo zararları hesaplarına 
yansıtılmaktadır.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.5 Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar, maliyetlerinden birikmiş amortisman düşülerek finansal tablolara yansıtılmıştır.

Maddi duran varlıklar, maliyetlerinden varsa kur farkı ve finansman giderleri gibi tutarlar düşüldükten sonra 
kalan değerleriyle kayıtlara yansıtılmaktadır.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar net elden çıkarma hasılatı ile ilgili 
maddi duran varlığın net defter değerinin arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve ilgili dönemin gelir 
tablosuna yansıtılmaktadır.

Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir. 
Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması 
beklenen değişiklik bulunmamaktadır.

Maddi duran varlıklar için ilgili amortisman payları faydalı ömürleri esas alınarak kayıtlı değerleri üzerinden 
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır. Maddi duran varlıkların amortismanında 
kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler aşağıdaki gibidir:

Maddi duran varlıklar
Tahmini ekonomik

ömür (Yıl)

Demirbaş ve tesisatlar 3-15
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 5
Kullanım hakkı varlıkları 2-5

2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Şirket’in elinde bulundurduğu yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.

2.7 Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgisayar yazılımlarını içermektedir. 

Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilmektedir ve elde edildikleri tarihten 
sonra tahmini faydalı ömürleri (3-5 yıl) üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile kıst amortismana tabi 
tutulmaktadır. 

Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir 
değerine getirilmektedir.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.8 Finansal varlıklar

Finansal varlıklar; nakit mevcudunu, sözleşmeden doğan ve karşı taraftan nakit veya başka bir finansal varlık 
edinme veya karşılıklı olarak finansal araçları değiştirme hakkını ya da karşı tarafın sermaye aracı işlemlerini 
ifade eder. 

Finansal varlıklar, alım-satım amaçlı finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar,
satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak dört grupta sınıflandırılabilir.

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerlerin üzerinden ölçülmekte ve bu ölçüm sonucu 
oluşan kazanç ya da kayıplar kar veya zarara yansıtılmaktadır. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin elde 
tutulması süresince kazanılan faiz gelirleri ile elde etme maliyeti ile ilgili menkul değerlerin gerçeğe uygun 
değerleri arasındaki fark, gelir tablosunda faiz gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu finansal 
varlıkların vadesinden önce elden çıkarılması sonucunda oluşan kar veya zarar ticari gelir/gider olarak 
muhasebeleştirilmektedir. Şirket’in, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla alım-satım amaçlı finansal varlıkları 
yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

Kredi ve alacaklar, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen 
ve borçluya para, mal ve hizmet sağlama yoluyla yaratılan türev olmayan finansal varlıklardır. Söz konusu 
krediler ve alacaklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine işlem 
maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben maliyet bedellerinden varsa değer 
düşüklüğü için karşılık ayrılarak takip edilmektedir. İlgili alacakların teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin 
ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına 
yansıtılmaktadır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar; kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ve alım-
satım amaçlılar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır.

Satılmaya hazır finansal varlıkların ilk kayda alınmaları maliyet bedelleri üzerinden olup, müteakip 
dönemlerde değerlemesi ilgili finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri üzerinden yapılmaktadır. Aktif bir 
piyasada işlem görmeyen yatırımlar için ilgili finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri, değer belirleme 
yöntemleri kullanılarak hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli 
piyasalarda işlem gören benzer menkul değerlerin piyasa fiyatları baz alınarak gerçeğe uygun değer tespiti 
yapılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan 
ve menkullerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri ile gerçeğe uygun değerleri 
arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kar veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Finansal 
Varlıkların Değerlemesi” hesabında gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların elden çıkarılması 
durumunda gerçeğe uygun değer uygulaması sonucunda özkaynak hesaplarında oluşan değer, kar veya zarara 
yansıtılmaktadır. Bütün normal finansal varlık alım ve satımları işlem tarihinde, yani Şirket’in varlığı almayı 
veya satmayı taahhüt ettiği tarihte kayıtlara yansıtılmaktadır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada 
oluşan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimi içerisinde finansal varlığın teslimini gerektiren 
alım satımlardır. Şirket’in, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 441.653 TL tutarında satılmaya hazır finansal varlığı 
bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 441.653 TL).

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama 
kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, 
sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar dışında kalan finansal 
varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk kayda alımlarını takiben, var ise 
değer düşüklüğü için ayrılan karşılık tutarı düşülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet 
bedelleri üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Şirket’in, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla vadeye kadar elde 
tutulacak finansal varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: 17.032.877 TL ).

İkrazlar, Şirket’in tasdikli hayat sigortası tarifelerine ilişkin olarak teknik esaslarda belirtilen süre boyunca 
prim ödemesi yapan hayat sigortalılarıyla ilgili tarifenin iştira tablosundaki tutarların belirli bir oranı dahilinde 
hayat sigorta poliçesinin iadesi karşılığında verdikleri ödünç para tutarlarını ifade etmektedir. Şirket’in, 31
Aralık 2019 tarihi itibarıyla sigortalılara kullandırdığı krediler yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.8 Finansal varlıklar (devamı)

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar, Şirket tarafından hayat poliçesi sahipleri adına yatırıma 
yönlendirilen tutarlar üzerinden iktisap edilen finansal varlıklardan oluşmaktadır. Riski hayat poliçesi 
sahiplerine ait finansal yatırımlar, sigortalıların hak ve menfaatleri aleyhine bir durum yaratmaması kaydıyla,
her biri kendi içinde; alım-satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 
olarak sınıflandırılabilmekte ve yukarıdaki esaslar dahilinde değerlemeye tabi tutulmaktadır. Şirket’in 31 
Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımları 
bulunmamaktadır.

Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye avansları, fonlardan fon 
işletim kesintisi alacakları, emeklilik sistemine giriş aidatları ve saklayıcı şirketten alacaklardan oluşmaktadır. 

Şirket, fonlardan fon işletim kesintisi alacakları hesabı altında, fonların yönetiminden kaynaklanan ve aynı gün 
içerisinde tahsil edilemeyen fon işletim gideri kesintisi alacaklarını takip etmektedir. 

Şirket tarafından kurulan emeklilik yatırım fonlarına tahsis edilen avanslar, emeklilik yatırım fonlarına yapılan 
sermaye avansları hesabında takip edilmektedir. 

Katılımcılar adına saklayıcı şirketten fon bazında alacaklar, saklayıcı şirketten alacaklar kalemi altında 
sınıflandırılmaktadır. Bu tutar aynı zamanda bireysel emeklilik sistemi borçları kalemi altında satışı 
gerçekleşen fonlar için katılımcılara borçlar olarak gösterilmektedir.

Bağlı ortaklıklar, Şirket'in bireysel finansal tablolannda, varsa deger düşüklüğü ile ilgili karşılık düşüldükten
sonra, maliyet bedelleri ile bireysel finansal tablolara yansıtılmaktadır.

Kayıtlardan çıkarma

Şirket, finansal varlık veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde 
bilançosuna yansıtmaktadır. Şirket finansal varlığın tamamını veya bir kısmını, sadece söz konusu varlıkların 
konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan çıkarmaktadır. Şirket 
finansal yükümlülükleri ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman 
aşımına uğrar ise kayıttan çıkarmaktadır.

2.9 Varlıklarda değer düşüklüğü
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü

Şirket her raporlama döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne 
uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Bir finansal 
varlık ya da finansal varlık grubu, sadece ve sadece ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya 
birden fazla zarar/kayıp olayının meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının ilgili finansal varlığın veya 
varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi 
sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer 
düşüklüğüne uğradığı varsayılır ve değer düşüklüğü zararı oluşur.

Alacaklar, tahsil edilememe riskine karşı özel karşılıkları düşüldükten sonraki net tutarlarıyla gösterilmiştir. 
Kredi ve alacaklar tutarlarının tahsil edilemeyecek olduğunu düzenli incelemeler neticesinde gösteren bir 
durumun söz konusu olması halinde alacaklar için tahsil edilebileceği tutara kadar özel karşılık ayrılır.

Sermaye araçlarının geri kazanılabilir tutarı o aracın gerçeğe uygun değeridir. Gerçeğe uygun değerleriyle 
ölçülen borçlanma araçlarının geri kazanılabilir tutarı tahmini gelecekteki nakit akımlarının piyasadaki faiz 
oranları ile bugünkü değere indirgenmiş halini ifade eder.

Değer düşüklüğü kayıtlara alındıktan sonra oluşan bir olay eğer değer düşüklüğünün geri çevrilmesini nesnel 
olarak sağlıyorsa değer düşüklüğü geri çevrilir. İtfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal varlıklar ile satılmaya 
hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış borçlanma senetlerindeki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi gelir 
tablosundan yapılır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış sermaye araçlarından oluşan 
finansal varlıklardaki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi ise doğrudan özkaynaklardan yapılır.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.9 Varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)

Duran varlıklarda değer düşüklüğü

Şirket, her raporlama döneminde varlıklarının değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair herhangi bir 
belirtinin bulunup bulunmadığını değerlendirmektedir. Böyle bir belirtinin mevcut olması durumunda ilgili 
varlığın geri kazanılabilir tutarını TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazanılabilir tutarın ilgili varlığın defter değerinin altında 
olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır.

Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 47 – Diğer notunda detaylı olarak sunulmuştur.

2.10 Türev finansal araçlar
Şirket türev işlemlerini, TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebe ve Ölçme standardı hükümleri uyarınca alım-
satım amaçlı işlemler olarak sınıflandırmaktadır.

Türev işlemler bilançoya gerçeğe uygun değerleriyle yansıtılmaktadır. Türev işlemlerden doğan yükümlülük 
ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir.

Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmekte ve
gerçeğe uygun değerin pozitif veya negatif olmasına göre “Alım-satım amaçlı finansal varlıklar” veya “Diğer 
finansal borçlar” hesaplarında bilanço içerisinde gösterilmektedir. Yapılan ölçüm sonucu ilgili türev finansal 
araçların gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişimler, gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in türev finansal araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2018:
Bulunmamaktadır).

2.11 Finansal varlıkların netleştirilmesi
Finansal varlıklar ve borçlar, Şirket’in netleştirmeye yönelik bir hakka veya yaptırım gücüne sahip olması ve 
ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya ilgili finansal 
varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net tutarları 
üzerinden gösterilmektedir.

Gelir ve giderler, sadece raporlama standartlarınca izin verildiği sürece veya Şirket’in alım satım işlemleri gibi 
benzer işlemler sonucu oluşan kar ve zararlar için net olarak gösterilmektedir.

2.12 Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “nakit ve nakit benzerleri”; Şirket’in serbest kullanımında 
olan veya bloke olarak tutulmayan kasa, alınan çekler, diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar ve vadesiz banka 
mevduatları ile orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalardaki vadeli mevduat ile menkul kıymetlere yapılan 
yatırımlar olarak tanımlanmaktadır.

2.13 Sermaye
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan 
sermaye grubu %89,09 pay ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’dir.

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı

        31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Pay tutarı 

(TL)
Pay oranı 

(%)
Pay tutarı 

(TL)
Pay oranı 

(%)

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26.727.000 89,090 26.727.000 89,090
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal 
Yardım Vakfı 2.970.000 9,900 2.970.000 9,900
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 303.000 1,010 - -
İrfan Hacıosmanoğlu - - 300.000 1,000
Zafer Ertan - - 1.500 0,005
Ahmet Akar - - 1.500 0,005
Ödenmiş sermaye 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.13 Sermaye (devamı)

Şirket, 30.000.000 adet hisseden müteşekkil mevcut 29.397.000 adet hissenin tamamını 14 Kasım 2016 
tarihinde ihaleyle satışa sunmuştur. İhale sonucunda Şirket sermayesinin %97,99’una tekabül eden hisselerinin 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne satışı TMSF fon kurulunca onaylanmıştır. T.C. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nın 28 Aralık 2016 tarihli yazısı ile Şirket hisselerinin %97,99’una tekabül eden hissenin 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne devri onaylanmıştır.

Buna ilave olarak; 12 Ocak 2017 tarihinde Mehmet Sinan Berksan’a ait 300.000 adet hissenin tamamını, 174 
numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne devretmiştir. 
Böylece, Şirket hisselerinin % 98,99’u Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne ait olmuştur.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli 
Sosyal Yardım Vakfı arasında imzalanan 29 Mayıs 2017 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği mülkiyetinde bulunan Şirket’in 2.970.000 adet hissesi Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı’na devredilmiştir. Böylece, Şirket’in sermayesinde 
doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu %89,09 pay ile Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği olmuştur.

Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları

Yoktur.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar

Yoktur.

Şirket’te kayıtlı sermaye sistemi 

Yoktur. 

Şirket’in geri satın alınan kendi hisseleri

Yoktur.

2.14 Sigorta ve yatırım sözleşmeleri – sınıflandırma
Poliçe sahibinin olumsuz etkilenmesine neden olan, önceden tanımlanmış gelecekteki belirsiz bir olayın 
(sigorta ile teminat altına alınan olay) gerçekleşmesi durumunda, Şirket’in poliçe sahibinin zararını tazmin 
etmeyi kabul etmek suretiyle önemli bir sigorta riskini kabullendiği sözleşmeler sigorta sözleşmesi olarak 
sınıflandırılmaktadır. Sigorta riski, finansal risk dışında kalan riskleri kapsamaktadır. Sigorta sözleşmeleri 
kapsamında alınmış olan bütün primler yazılan primler hesabı altında gelir olarak muhasebeleştirilmektedir.

Değişkeni sözleşmenin taraflarından birine özgü olmayan, finansal olmayan bir değişken durumunu hesaba 
katan, belirli bir faiz oranı, finansal araç fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru, faiz veya fiyat endeksleri, kredi notu ya 
da kredi endeksi veya diğer değişkenlerin bir veya daha fazlasındaki yalnızca değişikliklere dayanan ödemeyi 
yapmayı öngören sözleşmeler yatırım sözleşmeleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Şirket tarafından üretilen ana sözleşmeler; ferdi kaza, risk ve birikimli poliçeleri içeren hayat sözleşmeleri ile 
bireysel emeklilik sözleşmeleridir.

Reasürans sözleşmeleri

Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili 
oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen ve sigorta 
sözleşmeleri olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli şartları karşılayan sözleşmelerdir.

Şirket 2019 yılı için bir şirket ile reasürans anlaşması imzalamıştır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Scor Global 
Life SE ile çalışılmaktadır.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.14 Sigorta ve yatırım sözleşmeleri – sınıflandırma (devamı)

Reasürans sözleşmeleri
Reasürör şirket Derecesi Değerlendiren kuruluş Tarih
Scor Global Life SE A+ (Superior) AM Best 25.09.2019

2.15 Sigorta ve yatırım sözleşmelerinde isteğe bağlı katılım özellikleri
Sigorta ve yatırım sözleşmelerindeki isteğe bağlı katılım özelliği, garanti edilen faydalara ilaveten, aşağıda yer 
alan ek faydalara sahip olmaya yönelik sözleşmeye dayalı bir haktır:

(i) Sözleşmeye dayalı toplam faydaların önemli bir kısmını teşkil etmeye namzet;

(ii) Tutarı ve zamanlaması sözleşme gereği ihraç edenin takdirinde olan; ve 

(iii) Sözleşme gereği aşağıdakilere dayalı olan:

(1) Belirli bir sözleşmeler havuzunun veya belirli bir sözleşme türünün performansına;

(2) İhraç eden tarafından elde tutulan belirli bir varlık havuzunun gerçeklemiş ve/veya 
gerçekleşmemiş yatırım gelirlerine veya

(3) Sözleşme ihraç eden şirketin, fonun veya başka bir işletmenin kar veya zararına,

Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla, isteğe bağlı katılım özelliği olan sigorta veya yatırım sözleşmesi 
bulunmamaktadır.

2.16 İsteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmeleri
31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket’in yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırılan 
ürünlerinde isteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmesi bulunmamaktadır.

2.17 Borçlar
Finansal yükümlülükler; başka bir işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verilmesini gerektirecek 
işlemler sonucunda oluşan yükümlülükleri ifade etmektedir. Şirket’in finansal tablolarında finansal 
yükümlülükler, etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Bir 
finansal yükümlülük ödendiğinde kayıtlardan çıkarılmaktadır.

Emeklilik faaliyetlerinden borçlar, katılımcılara borçlar hesabı, katılımcılar geçici hesabı ve bireysel emeklilik 
aracılarına borçlardan oluşmaktadır. Katılımcılara borçlar hesabı, bireysel emeklilik sözleşmesi sahipleri adına 
yatırıma yönlendirilen katkı payları tutarları ile bu yatırımlardan elde edilen gelirlerin takip edildiği hesap 
olup, raporlama dönemi itibarıyla bireysel emeklilik sözleşmesi sahiplerine olan borçları ifade etmektedir.
Katılımcılar geçici hesabı, katılımcılar adına henüz yatırıma yönlendirilmemiş katkı payları ile katılımcıların 
sistemden ayrılması veya birikimlerini başka bir şirkete aktarması durumunda, katılımcıya ait fon paylarının 
satışı sonrası, söz konusu satış işleminden elde edilen bedelden varsa giriş aidatı borçları ve benzeri kesintilerin 
yapılarak katılımcılara ödenecek veya diğer bir şirkete aktarım yapılacak tutarın izlendiği hesap kalemidir. 
Bireysel emeklilik aracılarına borçlar hesabı, Şirket’in bireysel emeklilik sözleşmesi üretimine aracılık eden 
acente ve kuruluşlara sağladıkları hizmet karşılığı oluşan Şirket’in yükümlülüklerini ifade etmektedir.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.18 Vergiler 

Kurumlar vergisi

Türkiye’de 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurum kazançları %20 oranında kurumlar 
vergisine tabi iken; 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ile getirilen düzenleme uyarınca bu oran;  2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum 
kazançlarına uygulanmak üzere %22 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu söz konusu %22 oranını 
%20'ye kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik 
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunlar dışındaki kurumlara yapılan temettü 
ödemeleri üzerinde %15 oranında stopaj uygulanır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar 
dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulanmasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında 
yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj 
uygulanmaz.

Geçici vergiler o yıl kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi oranında hesaplanarak ödenir. Yıl içinde 
ödenen geçici vergiler, o yılın yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine 
mahsup edilebilmektedir.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem 
kurum kazancından indirilebilirler. Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararı 
bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: 1.975.611 TL).

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 
25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine 
yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek 
vergi miktarları değişebilir.

Ertelenmiş vergi

Ertelenmiş vergi borcu veya varlığı, TMS 12 – Gelir Vergileri standardı uyarınca varlıkların ve borçların 
finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki 
“geçici farklar” üzerinden vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Vergi mevzuatına göre
varlıkların ya da borçların iktisap tarihinde oluşan mali ya da ticari karı etkilemeyen farklar bu hesaplamanın 
dışında tutulmaktadır.

Hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ile ertelenmiş vergi yükümlülükleri, finansal tablolarda, sadece ve 
sadece işletmelerin cari vergi varlıklarını, cari vergi yükümlülükleri ile netleştirmek için yasal bir hakkı varsa 
ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüğü aynı vergilendirilebilir işletmenin gelir vergisi ile ilişkili ise net 
olarak gösterilebilmektedir.

Varlıkların değerlemesi sonucu oluşan değerleme farkları gelir tablosunda muhasebeleştirilmişse, bunlara 
ilişkin cari dönem kurumlar vergisi ile ertelenmiş vergi geliri veya gideri de gelir tablosunda 
muhasebeleştirilmektedir. İlgili varlıkların değerlemesi sonucu oluşan değerleme farkları doğrudan doğruya 
özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili vergi etkileri de doğrudan özkaynak hesaplarında 
muhasebeleştirilmektedir.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.18 Vergiler (devamı)

Transfer fiyatlandırması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı” 
başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmekte olup; 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan “Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”i bu konu hakkında uygulamadaki 
detayları belirlemiştir.

İlgili tebliğe göre, eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi 
çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, ilgili karlar transfer 
fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 
kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir.

2.19 Çalışanlara sağlanan faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden 
Şirket’le ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden 
personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı 
kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, hükümet tarafından belirlenen 6.380 TL (31 Aralık 2018:
5.434 TL ) ile sınırlandırılmıştır. TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı kıdem tazminatı karşılığı 
hesaplamasında aktüeryal metotların kullanılmasını gerektirmektedir. 31 Aralık ve 31 Aralık 2018 tarihleri 
itibarıyla kullanılan aktüeryal tahminler şöyledir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

İskonto oranı %3,89 %4,69
Beklenen maaş/Tavan artış oranı %7,00 %7,00
Kıdem tazminatına hak kazanma oranı %9,09 %10,67

Yukarıda belirtilen beklenen maaş/tavan artış oranı TCMB’nin yıllık enflasyon tahminlerine göre 
belirlenmiştir.

Çalışanlara sağlanan diğer faydalar

Şirket, çalışanlarının bir hesap dönemi boyunca sunduğu hizmetler karşılığında ödenmesi beklenen iskonto 
edilmemiş, çalışanlara sağlanan diğer faydalar için finansal tablolarında TMS 19 kapsamında karşılık 
ayırmaktadır.

2.20 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin 
muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda söz konusu karşılık 
muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar, raporlama dönemi sonu itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
yapılacak harcamanın Şirket yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli 
olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek suretiyle iskonto edilir. Tutarın yeterince güvenilir olarak 
ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Şirket’ten kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı 
durumlarda söz konusu yükümlülük “koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.

Koşullu varlıklar geçmiş olaylardan kaynaklanan ve Şirket’in tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir 
veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan 
varlıklardır. Şirket koşullu varlıkları finansal tablolara yansıtmamaktadır ancak ilgili gelişmelerin finansal 
tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen koşullu varlıklarını sürekli olarak değerlendirmeye tabi 
tutmaktadır. Ekonomik faydanın Şirket’e girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve 
buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına dahil edilmekte, ekonomik fayda girişinin 
muhtemel hale gelmesi durumunda ise söz konusu koşullu varlık finansal tablo dipnotlarında gösterilmektedir.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.21 Gelirlerin muhasebeleştirilmesi

Yazılan primler

Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen poliçe 
primlerinden iptaller, vergiler ve reasürörlere devredilen primler düşüldükten sonra kalan tutarı temsil 
etmektedir. Yazılan brüt primler üzerinden reasürör firmalara devredilen primler kar/zarar hesaplarında 
“reasüröre devredilen primler” içerisinde gösterilmek suretiyle muhasebeleştirilmektedir.

Tazminatlar ödendikçe gider yazılmaktadır. Dönem sonunda rapor edilip henüz fiilen ödenmemiş hasarlar ile 
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar, muallak hasar ve tazminatlar karşılığı ayrılmak suretiyle 
giderleştirilmektedir. Muallak ve ödenen tazminatlardaki reasürör payları ilgili hesaplar içerisinde net 
gösterilmek suretiyle muhasebeleştirilmektedir.

Alınan ve ödenen komisyonlar

Sigorta poliçelerinin üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyon giderleri ile devredilen primler karşılığında 
reasürörlerden alınan komisyon gelirleri aşağıda 2.24 – Kazanılmamış primler karşılığı notunda daha detaylı 
anlatıldığı üzere; 1 Ocak 2008 tarihinden önce üretilen poliçeler için kazanılmamış primler karşılığı 
hesaplamasında, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra üretilen poliçeler için ise sırasıyla ertelenmiş komisyon 
giderleri ve ertelenmiş komisyon gelirleri hesaplarında dikkate alınmak suretiyle poliçenin ömrü boyunca 
faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır.

Hayat dışı branşlarda acente komisyon karşılığı tahakkuk ettirilmezken, hayat branşında tahsil edilmemiş 
alacaklar üzerinden tahsil edilmesi halinde ödenmesi gereken komisyon tutarı poliçe bazında 
hesaplanmaktadır.

Reasürans komisyonları ise, reasürörler ile yapılan sözleşmeler uyarınca muhasebeleştirilmektedir. T.C. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı genelge uyarınca 
10 Ocak 2008 tarihinden itibaren reasürörlerden alınan komisyonların gelecek dönemlere isabet eden kısmı 
bilançoda “Gelecek aylara ait gelirler” hesabında muhasebeleştirilmektedir.

Faiz gelir ve giderleri

Faiz gelir ve giderleri, tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Etkin 
faiz, finansal varlık ya da yükümlülüğün ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve akımlarını defter 
değerine iskontolayan orandır. Etkin faiz oranı bir finansal varlık ya da yükümlülüğün kayıtlara alınmasıyla 
hesaplanmakta ve müteakip olarak değiştirilmemektedir.

Etkin faiz oranı hesaplaması, etkin faizin ayrılmaz bir parçası olan iskonto ve primleri, ödenen ya da alınan 
ücret ve komisyonları ve işlem maliyetlerini kapsamaktadır. İşlem maliyetleri, finansal bir varlık ya da 
yükümlülüğün iktisap edilmesi, ihraç edilmesi ya da elden çıkarılması ile direkt ilişkili olan ek maliyetlerdir.

Ticari gelir/gider

Ticari gelir/gider, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ile satılmaya hazır 
finansal varlıkların elden çıkarılması sonucu ortaya çıkan kazanç ve kayıpları içermektedir. Ticari gelir ve 
ticari gider, ilişikteki finansal tablolarda sırasıyla “Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen 
karlar” ve “Yatırımların nakde çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar” hesapları içerisinde gösterilmiştir.

Temettü

Temettü gelirleri, ilgili temettüyü elde etme hakkının ortaya çıkması ile muhasebeleştirilmektedir.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.21 Gelirlerin muhasebeleştirilmesi (devamı)

Emeklilik faaliyetlerinden gelirler

Fonların yönetim ve temsili ile fonlara tahsis edilen donanım, personel ve muhasebe hizmetleri karşılığı olan 
fon işletim gideri kesintisi, Şirket hesaplarında gelir olarak kaydedilmekte ve Şirket ile Yönetici arasında,
anlaşma dahilindeki oranlar çerçevesinde paylaştırılmaktadır. Söz konusu ücretlerin tamamı Şirket’in teknik 
gelirleri içerisinde fon işletim gider kesintisi olarak “Fon işletim gelirleri” hesabında, yöneticiye ait olan kısmı 
ise Şirket'in teknik giderleri içerisinde fon işletim karşılığında ödenen tutar olarak “Fon işletim giderleri” 
hesabında gösterilmektedir.

Katılımcıların bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami yüzde sekiz oranını aşmamak 
kaydıyla alınan gider kesintileri, “Yönetim gideri kesintisi” hesabı altında takip edilmektedir. 

Giriş aidatı gelirleri hesabında, katılımcıların bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında veya yeni 
bir bireysel emeklilik hesabı açtırması durumunda emeklilik sözleşmesinin imzalandığı tarihte geçerli olan 
asgari ücretin aylık tutarının yarısını aşmamak kaydıyla katılımcılardan tahakkuk eden tutarlar izlenmektedir. 
Şirket’in mevcut bireysel emeklilik planları çerçevesinde üretilen bireysel emeklilik sözleşmelerinin büyük bir 
kısmında giriş aidatları çıkışa ertelenmiş olup, çıkışa ertelenen ve koşula bağlı giriş aidatları gelir olarak 
muhasebeleştirilmemektedir.

1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca kesinti tutarları ve tahsilat süreçlerinde değişikliğe gidilmiştir. 1 Ocak 
2016 tarihi öncesi yürürlüğe girmiş sözleşmeler için, 

-Yürürlük tarihinden itibaren 5 yılını dolduran sözleşmelerden tanımlı olsa dahi bu tarihten itibaren herhangi 
bir kesinti yapılmayacaktır.

-Yürürlük tarihinden itibaren 5 yılını doldurmamış sözleşmeler için ise, yıllık üst sınırın üzerinde kesinti varsa 
yıl dönümüne kadar başka kesinti yapılmayacak, 5 yıllık üst sınırın üzerinde kesinti varsa bu tarih itibarıyla 
başka herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra yürürlüğe girmiş sözleşmeler için, katılımcıların bireysel emeklilik hesabına 
yaptıkları katkı payları ya da birikimleri üzerinden giriş aidatı adı altında kesinti yapılmamaktadır. 

Katılımcıların bireysel emeklilik hesabına yaptıkları katkı payları ya da birikimleri üzerinden, ilgili 
sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl boyunca her yıl için ilgili yılın ilk altı ayında geçerli Aylık Brüt 
Asgari Ücret tutarının yüzde sekiz buçuğu oranını aşmamak kaydıyla yönetim gideri kesintisi alınmakta ve 
yönetim gideri kesintisi hesabı altında takip edilmektedir. 5 yıldan önce sözleşmenin sistemden çıkması ya da 
başka şirkete aktarılması halinde, ilgili sözleşmenin 5’inci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve 
ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan yönetim gideri kesintisi tutarları çıkış ya da aktarım 
anında sözleşmenin birikiminden alınmaktadır.

Emeklilik yatırım fonlarına ilişkin fon portföyünün oluşturulduğu tarih ile fon paylarının satıldığı tarih 
arasında oluşan portföy değer değişimleri sermaye avans tahsisi faiz gelirleri olarak gelir tablosunda 
kaydedilmektedir.

2.22 Kiralama işlemleri
Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi azami 5 yıldır. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran 
varlıklar Şirket’in aktifinde varlık, pasifinde ise finansal kiralama işlemlerinden borçlar olarak 
kaydedilmektedir. Bilançoda varlık ve borç olarak yer alan tutarların tespitinde, varlıkların gerçeğe uygun 
değerleri ile kira ödemelerinin bugünkü değerlerinden küçük olanı esas alınarak, kiralamadan doğan 
finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde dönemlere 
yayılmaktadır.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.22 Kiralama işlemleri (devamı)

Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların değerinde meydana gelmiş düşüş ve varlıklardan gelecekte 
beklenen yarar, varlığın defter değerinden düşükse, kiralanan varlıklar net gerçekleşebilir değeri ile 
değerlenmektedir. Finansal kiralama yoluyla alınan varlıklara, maddi duran varlıklar için uygulanan esaslara 
göre amortisman hesaplanmaktadır.

Kira yükümlülüğü TFRS 16 uyarınca kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin 
bugünkü değeri üzerinden ölçülmektedir. Kira ödemeleri, alternatif borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto 
edilmektedir

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra, kira yükümlülüğünün defter değeri; kira yükümlülüğündeki faizi 
yansıtacak şekilde arttırılarak, yapılan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltılarak, tüm yeniden 
değerlendirmeleri ve kiralamada yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde ya da revize edilmiş özü itibarıyla 
sabit kira ödemelerini yansıtacak şekilde yeniden ölçülmektedir.

Kiralama süresindeki her bir döneme ait kira yükümlülüğüne ilişkin faiz, kira yükümlülüğünün kalan
bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanarak bulunan tutardır.

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra, kira yükümlülüğü, kira ödemelerindeki değişiklikleri yansıtacak 
şekilde yeniden ölçülmektedir. Kira yükümlülüğünün yeniden ölçülmüş tutarı, kullanım hakkı varlığında 
düzeltme olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır.

İlk kiralama süresinde veya satın alma seçeneğinin kullanılmasıyla ilgili bir değişiklik olması durumunda faiz 
oranındaki değişiklikleri yansıtan revize edilmiş bir iskonto oranı kullanılmaktadır. Ancak, gelecekteki kira 
ödemelerinin belirlenmesinde kullanılan bir endeksteki değişiklikten kaynaklanan kiralama 
yükümlülüklerinde veya kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi beklenen tutarlarda değişiklik olması 
durumunda değiştirilmemiş iskonto oranı kullanılır.

Ayrı bir kiralama olarak muhasebeleştirilmeyen bir değişikliğe ilişkin olarak, değişikliğin uygulanma tarihinde 
revize edilmiş kira ödemelerini revize edilmiş bir iskonto oranıyla indirgeyerek kira yükümlülüğü yeniden 
ölçülmektedir. Revize edilmiş iskonto oranı değişikliğin uygulanma tarihindeki alternatif borçlanma faiz oranı 
olarak belirlenmektedir. Kiralamanın kapsamını daraltan değişiklikler için, kullanım hakkı varlığının defter 
değeri kiralamanın kısmen veya tamamen sonlandırılmasını yansıtacak şekilde azaltılmaktadır. Kiralamanın 
kısmen veya tamamen sonlandırılmasıyla ilgili kazanç veya kayıplar kâr veya zararda 
muhasebeleştirilmektedir. Diğer tüm değişiklikler için kullanım hakkı varlığı üzerinde düzeltme 
yapılmaktadır.

Şirket, içsel değerlendirmeler sonucunda faaliyet kiralaması yoluyla edinilen taşıt, makine kiralamaları, BT 
ekipmanı ve diğer kiralama işlemleri tutarlarını önemlilik seviyesi altında kalması nedeniyle TFRS 16 
kapsamı dışında değerlendirerek ilgili kira ödemelerini diğer faaliyet giderleri altında 
muhasebeleştirmektedir.

2.23 Kar payı dağıtımı
29 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda 
2018 yılı karı olağanüstü yedek akçelere transfer edilmiştir.

2.24 Kazanılmamış primler karşılığı
7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe 
giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı 
Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) uyarınca, 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 oluşmaktadır.

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

114



Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

30

2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.24 Kazanılmamış primler karşılığı (devamı)

Yürürlükte bulunan ferdi kaza, yıllık hayat sigortaları ile süresi bir yılı aşan birikim priminin de alındığı hayat 
sigortalarında yazılan brüt primlerden varsa birikime ayrılan kısım düşüldükten sonra kalan tutarın takip eden 
dönem veya dönemlere sarkan kısımları için kazanılmamış primler karşılığı hesaplanmaktadır. Ölüm, yaşama 
ve her ikisinin kapsandığı hem ölüm hem de yaşama ihtimallerine bağlı teminatlar ile bu teminatlara ek olarak 
verilen teminatlara ilişkin sözleşmeler hayat sigortası sözleşmesi sayılır ve bunlara ait primler hayat sigortası 
primi olarak kabul edilmektedir.

28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren teknik karşılıkları konu alan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik 
Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” uyarınca, kazanılmamış primler karşılığının hesaplanması sırasında, sigorta teminatının başladığı 
gün ile bitiş günü yarım gün olarak dikkate alınmaktadır.

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, dövize endeksli sigorta sözleşmelerine ilişkin kazanılmamış primler 
karşılığının hesabı sırasında, sigorta sözleşmesinde ayrıca bir kur belirtilmemişse ilgili primin tahakkuk 
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Resmî Gazete’de ilan ettiği döviz satış kurları dikkate 
alınmaktadır.

Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal tablolarında 48.745.873 TL (31 Aralık 2018: 24.563.895 TL)
net kazanılmamış primler karşılığı ayırmıştır.

2.25 Devam eden riskler karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında şirketler, kazanılmamış primler karşılığını ayırırken yürürlükte 
bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek hasar ve 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. Kazanılmış primlerin hesaplamasında; devreden 
kazanılmamış primler karşılığı ile ilgili dönemin kazanılmamış primler karşılığı içinde net olarak gösterilen 
aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlerden alınan komisyonların ertelenen kısımları dikkate alınmaz.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2012/15 sayılı genelgesi uyarınca; önceki dönemlerde her bir alt branş 
için yapılan hesaplamalar 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ana branş bazında yapılmaya başlanmıştır. Bu 
hesaplamaya göre beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net 
kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar ilgili ana branşın kazanılmamış primler 
karşılığına ilave edilir. İlgili test sonucu, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in ayırması gereken devam 
eden riskler karşılığı çıkmamıştır (31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır).
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.26 Muallak tazminat karşılığı

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 ayrılmaktadır. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20 Eylül 2010 ve 18 Eylül 2010 tarih ve 2010/14 ve 2010/16 sayılı 
genelgeleri uyarınca, Şirket hayat branşı için gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin 
hesaplanmasında sadece azalan teminatlı kredi hayat, değişken teminatlı yıllık hayat, eğitim sigortaları vb. 
teminat bedellerinin yıl içinde değişken olabildiği ürün tiplerinde yıllık ortalama teminat tutarının, diğer 
ürünlerde ise ilgili yıla ait sigortalılara verilen toplam vefat ve ek teminat tutarlarının kullanılması uygun 
görülmüştür. Yıllık ortalama teminat tutarının kullanıldığı hesaplamalarda ek teminat tutarlarının yıllık 
ortalama teminat ne şekilde katılacağı Şirket aktüeri tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede Şirket, 31 
Aralık 2019 tarihi itibarıyla, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri ile ilgili olarak finansal 
tablolarında 7.200.578 TL (31 Aralık 2018: 1.387.997 TL ) tutarında net muallak tazminat karşılığı ayırmıştır.
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, Şirket bedellerle 
ilgili olarak son beş yıllık sonuçları dikkate almalıdır. Şirket hayat branşında sigortacılık faaliyetlerine 1 Ocak 
2013 tarihinde başlamış olup gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri hesaplamasında 
kullanabileceği istatistiki verisi sınırlıdır. Bu nedenle Şirket, 2016 yılı Ekim ayı sonuna kadar, aktüerinin 
görüşü doğrultusunda, hesaplama yapılırken sektör ortalamasını esas almıştır. Sektör verisi olarak Türkiye 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin 8 Aralık 2011 ve 2011/608 sayılı sirküleri ile yayımlanan sektör 
gerçekleşmiş ancak henüz rapor edilmemiş hasar tazminat karşılığı ortalamaları kullanılmıştır. Ancak Şirket’in 
yazılan primlerinin yetersiz olması nedeniyle gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri 
hesaplaması 2016 yılı Kasım ayı itibarıyla gelecek dönemlerdeki hasar dalgalanmalarına karşı yetersiz 
kalınmaması için Kimlik Paylaşımı Sistemi sorgusu ile elde edilen veriye istinaden Şirket portföyünde bulunan 
müşterilerden poliçe süresi içerisinde hasarı gerçekleşmiş olan ve bildirimi henüz resmi olarak Şirket’e 
ulaşmayan sigortalılara ait teminat tutarları gerçekleşmiş ancak henüz rapor edilmemiş hasar tazminat karşılığı 
olarak ayrılmıştır. 

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, ilgili hesap dönemi muallak tazminat karşılığı tutarı, Bakanlıkça
belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile bulunan tutardan düşük olamaz. Şirket’in, 31 Aralık 2019
tarihi itibarıyla, aktüeryal zincirleme merdiven metodu uyarınca muallak tazminat karşılığı yeterlilik farkı 
hesaplaması sonucu ayırması gereken ilave muallak tazminat karşılığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2018:
Bulunmamaktadır).

2.27 Matematik karşılıklar
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, 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 ayırmak 
zorundadır. Matematik karşılıklar, aktüeryal matematik karşılıkları ve kar payı karşılıklarından oluşmaktadır.

Aktüeryal matematik karşılıklar, bir yıldan uzun süreli hayat sigortaları için tarifelerin onaylı teknik 
esaslarında belirtilen formül ve esaslara göre; Şirket’in ileride yerine getireceği yükümlülüklerinin peşin değeri 
ile sigorta ettiren tarafından ileride ödenecek primlerin bugünkü değeri arasındaki farkın bulunması şeklinde 
(prospektif yöntem) hesaplanmaktadır. Birikim priminin de alındığı hayat sigortalarında aktüeryal matematik 
karşılık, primlerin birikimine kalan kısımlarının toplamından oluşmaktadır.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.27 Matematik karşılıklar (devamı)

Kar payı karşılıkları, Şirket’in kar payı vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeler için sigorta ettirenler ile lehdarlara 
olan yükümlülüklerine istinaden ayırdığı karşılıkların yatırıldıkları varlıkların gelirlerinden, onaylı kar payı 
teknik esaslarında belirtilen kar payı dağıtım sistemine göre hesaplanan teknik faiz geliri ile sınırlı olmak 
kaydıyla garanti edilen kısmın da dahil olduğu miktar ile önceki yıllara ait birikmiş kar payı karşılıklarından 
oluşmaktadır.

Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemi, Şirket’in lehdarlara 
olan yükümlülüklerine istinaden ayırdığı karşılıkların yatırıldıkları varlıkların finansal tablolarda yukarıda 2.8 
– Finansal varlıklar notunda belirtilen esaslar çerçevesinde dahil edildikleri portföye ilişkin değerleme esasları 
ile aynıdır.

2.28 Dengeleme karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ile birlikte şirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek 
tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem 
teminatları için dengeleme karşılığı ayırması gerekmektedir. 

Ayrıca 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. 
Birden fazla branşı kapsayan bölüşmesiz reasürans anlaşmalarında devredilen prim tutarının deprem ve kredi 
branşlarına isabet eden kısmı, şirket tarafından başka bir hesaplama yöntemi öngörülmemişse, bu branşların 
toplam prim tutarı içerisindeki ağırlıkları dikkate alınarak belirlenir. Karşılık ayrılmasına son beş finansal yılda 
yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150’sine ulaşılıncaya kadar devam edilir. Beşinci yılın geçmesini 
müteakiben prim üretimi rakamına bağlı olarak karşılık rakamının bir önceki yılki bilançoda yer alan karşılık 
tutarına göre daha düşük çıkması durumunda aradaki fark özsermaye altında diğer kar yedekleri içerisinde 
gösterilir. Özsermayeye aktarılan bu tutar yedek olarak tutulabileceği gibi sermaye artırımına konu olabilir 
veya tazminat ödemelerinde kullanılabilir. Vefat teminatının verildiği hayat sigortalarında dengeleme 
karşılığının hesabı sırasında şirketler kendi istatistik verilerini kullanacaklardır. Gerekli hesaplamayı 
yapabilecek veri seti bulunmayan şirketler vefat net priminin %11’ini deprem primi kabul edecek ve bu 
tutarların %12’si oranında karşılık ayıracaklardır. Depremin meydana gelmesi veya kredi branşında ilgili 
finansal yılda teknik zarar gerçekleşmesi durumunda, kredi ve deprem teminatları için ayrılan karşılıklar 
tazminat ödemelerinde kullanılabilir. Hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar 
ile sözleşmede belirtilen muafiyet limitinin altında kalan miktarlar dengeleme karşılıklarından indirilemez. 

2010/1 nolu Dengeleme Karşılığının Kullanılması ile Bazı Genelgelere İlişkin İlave Açıklamalar Hakkında 
Genelge’ye göre, deprem tazminatları için ayrılan dengeleme karşılığının, deprem nedeniyle yapılan tazminat 
ödemelerinde kullanılması mümkündür. Ayrıca, eksper raporu veya afet durumunda resmi kurumlardan temin 
edilecek belgeler gibi kanıtlara dayanılarak ayrılan muallak tazminat karşılığının da dengeleme karşılığından 
indirilmesi mümkündür. Ancak, söz konusu indirim cari yıl için ayrılan dengeleme karşılığından yapılamaz. 
Ayrıca, gerçekleşen deprem hasar tutarlarının, gelir tablosunda ilgili teknik gider hesaplarına kaydedilmesi, 
dengeleme karşılığından karşılanacak kısmın ise dengeleme karşılığı bilanço hesabına borç, diğer teknik 
karşılıklarda değişim hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, gerçekleşmiş ancak rapor 
edilmemiş muallak tazminatlar hesaplamasına konu dönemlerdeki deprem hasarlarının dengeleme 
karşılığından ödenen kısımlarının gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminatlar hesaplamasına 
dahil edilmemesi mümkündür.

Dengeleme karşılıkları, ilişikteki finansal tablolarda uzun vadeli yükümlülükler altında “diğer teknik 
karşılıklar” hesabı içerisinde gösterilmiştir. Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla net 2.340.365 TL tutarında 
dengeleme karşılığı ayırmıştır (31 Aralık 2018: 599.990 TL) (Not 17).
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.29 İkramiye ve indirimler karşılığı

İkramiye ve indirimler karşılığı, cari dönemde yaşayan poliçelere ilişkin olarak sigortalıya müteakip 
dönemlerde yenilemeye bağlı olmaksızın bir ikramiye veya indirim taahhüdünde bulunulduğu takdirde 
ayrılması gereken karşılıktır. Şirket’in ikramiye ve indirim uygulamasına gitmesi durumunda, cari yılın teknik 
sonuçlarına göre sigortalılar ve lehdarlar için ayrılan ikramiye ve indirim tutarlarından oluşur. İkramiyeler ve 
indirimler cari hesap dönemi içinde lehdar veya sigortalının lehine tahakkuk etmiş ve ödenmiş ya da ödenecek 
tüm tutarları kapsar. Bu ödeme sigortalının ilerideki primlerinden indirim yapılması veya sigortacılık teknik 
karşılıklarında artırım yapılması şeklinde gerçekleştirilir. Şirket, taahhütte bulundukları ikramiye ve indirim 
tutarlarını sözleşmede belirtmek zorundadır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hesaplanan ikramiye ve indirimler 
karşılığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Yoktur).

2.30 İlişkili taraflar 
Finansal tabloların amacı doğrultusunda aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında taraf, Şirket ile ilişkili sayılır:

(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:

• İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında 
bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);

• Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya

• Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;

(b) Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;

(c) Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;

(d) Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;

(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;

(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen 
herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması;

(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında 
sağlanan fayda planları olması.

İlişkili taraflarla yapılan işlem ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir 
bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.

Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş ilişkilerine girilebilir.

2.31 Hisse başına kazanç 
TMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler hisse 
başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden dolayı, ekli 
finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.

2.32 Raporlama döneminden sonraki olaylar 
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla finansal pozisyonu hakkında ilave bilgi sağlayan raporlama dönemi 
sonrası olaylar (raporlama döneminden sonra ortaya çıkan ve düzeltme kaydı gerektiren olaylar) finansal 
tablolara yansıtılır. Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan ve düzeltme kaydı gerektirmeyen önemli 
olaylar ise dipnotlarda belirtilir.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.33 Henüz uygulanmayan yeni standart ve yorumlar

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmayan 
değişiklikler 

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin 
verilmekle birlikte Şirket tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler 
aşağıdaki gibidir. 

Kavramsal Çerçeve (güncellenmiş)

Güncellenen Kavramsal Çerçeve KGK tarafından 27 Ekim 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Kavramsal 
Çerçeve; KGK’ya yeni TFRS’leri geliştirirken finansal raporlamalarına rehberlik sağlayacak olan temel 
çerçeveyi ortaya koymaktadır. Kavramsal Çerçeve; standartların kavramsal olarak tutarlı olmasını ve benzer 
işlemlerin aynı şekilde ele alınmasını sağlamaya yardımcı olmakta ve böylece yatırımcılar, borç verenler ve 
kredi veren diğer taraflar için faydalı bilgiler sağlamaktadır. Kavramsal Çerçeve, şirketlere, belirli bir işlem 
için herhangi bir TFRS’nin uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe politikaları geliştirmelerine ve daha 
geniş bir biçimde, paydaşların bu standartları anlamalarına ve yorumlamalarına yardımcı olmaktadır. 
Güncellenen Kavramsal Çerçeve ise önceki versiyonundan daha kapsamlı olup, KGK’ya standartların 
oluşturulmasında gerekli olan tüm araçların sağlanmasını amaçlamaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve 
finansal raporlamanın amacından başlayarak sunum ve açıklamalara kadar standart oluşturulmasının tüm 
yönlerini kapsamaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve, belirli bir işlem için herhangi bir TFRS’nin 
uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe politikalarını geliştirmek için Kavramsal Çerçeve'yi kullanan 
şirketler için, erken uygulamaya izin verilmekle birlikte, 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemlerinden itibaren geçerli olacaktır.

TFRS 4’deki değişiklikler- TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri ile TFRS 9’un uygulanmasına ilişkin değişiklik 

TFRS 4, yeni sigorta sözleşmeleri standardı ve TFRS 9'un farklı yürürlük tarihlerinin etkilerini azaltmak
amacıyla KGK tarafından değiştirilmiştir. TFRS 4'de yapılan değişiklikler sigorta şirketleri için uygulamalarla 
ilgili endişeleri azaltmak için iki isteğe bağlı çözüm sunmaktadır: i) TFRS 9 uygulanırken Sigortacılar 
tarafından finansal varlıklarına sigorta şirketinin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir ile TFRS 9 uyarınca 
kar veya zararda muhasebeleştirilen tutarlar ile TMS 39 uyarınca raporlananlar arasındaki farkı yeniden 
sınıflandırmasına izin verilecek; veya ii) 1 Ocak 2022 tarihinden önce faaliyetleri ağırlıklı olarak sigortaya 
bağlı olan şirketler için TFRS 9'u uygulamaya ilişkin isteğe bağlı geçici bir muafiyet. Bu şirketlerin TMS 39'da 
finansal araçlar için mevcut gereksinimleri uygulamaya devam etmelerine izin verilecektir.

Şirket, TFRS 4 değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir.

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 

16 Şubat 2019'da, KGK tarafından TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri standardı yayımlanmıştır. Sigorta 
sözleşmeleri için uluslararası geçerlilikte ilk standart olan TFRS 17, yatırımcıların ve ilgili diğer kişilerin 
sigortacıların maruz kaldığı riskleri, kârlılıklarını ve finansal durumunu daha iyi anlamalarını 
kolaylaştıracaktır. TFRS 17, geçici bir standart olarak getirilen TFRS 4'ün yerini almıştır. TFRS 4, şirketlerin 
yerel muhasebe standartlarını kullanarak sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirmelerine izin verdiğinden 
uygulamalarda çok çeşitli muhasebe yaklaşımlarının kullanılmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, 
yatırımcıların benzer şirketlerin finansal performanslarını karşılaştırmaları güçleşmiştir. TFRS 17, tüm sigorta 
sözleşmelerinin tutarlı bir şekilde muhasebeleştirilmesini ve hem yatırımcılar hem de sigorta şirketleri 
açısından TFRS 4’ün yol açtığı karşılaştırılabilirlik sorununu çözmektedir. Yeni standarda göre, sigorta 
yükümlülükleri tarihi maliyet yerine güncel değerler kullanılarak muhasebeleştirilecektir. Bu bilgiler düzenli 
olarak güncelleneceğinden finansal tablo kullanıcılarına daha yararlı bilgiler sağlayacaktır. TFRS 17’nin 
yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken 
uygulanmasına izin verilmektedir.
Şirket, TFRS 17’nin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.33 Henüz uygulanmayan yeni standart ve yorumlar (devamı)

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya 
konulmayan standartlar (devamı)
Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler (devamı)

TFRS 9 Finansal Araçlar (2017 versiyonu)

KGK tarafından Ocak 2017’de son versiyonu yayımlanan TFRS 9 “Finansal Araçlar” Standardı, TMS 39 
“Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmekle birlikte, 
TMS 39’da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi, sınıflandırılması, ölçümü ve bilanço dışı 
bırakılması ile ilgili uygulamalar artık TFRS 9’a taşınmaktadır. TFRS 9’un son versiyonu finansal 
varlıklardaki değer düşüklüğünün hesaplanması için yeni bir beklenen kredi zarar modelinin yanı sıra yeni 
genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, 
aşamalı olarak yayımlanan TFRS 9’un önceki versiyonlarında yayımlanan yönlendirmeleri de içermektedir. 
Şirket, TFRS 9’u uygulaması durumunda yukarıda belirtilen finansal varlıkları ve yükümlülükler ile ilgili ön 
değerlendirmelerini yapmış olup, finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklememektedir. 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu TFRS 9’un TFRS 17 ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 
geçerli olması kararını almıştır. Şirket, TFRS 9 değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki 
muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

KGK tarafından Eylül 2016’da yayımlanan yeni hasılat standardı, mevcut TFRS’lerde yer alan rehberliği 
değiştirerek müşterilerle yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getirmektedir. Bu yeni Standart, 
hasılatın muhasebeleştirilmesinde sözleşmede yer alan mal ve hizmetlere ilişkin performans 
yükümlülüklerinin ayrıştırılması ve hasılatın zamana yayılarak muhasebeleştirilmesi konularında yeni 
yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin gerçeğe uygun değerden ziyade, Şirket’in hak etmeyi beklediği 
bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. Türkiye Sigorta Birliği’nin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 
sunduğu 7 Mayıs 2018 tarihli 2018 – 354 sayılı yazıya istinaden TFRS 15’in uygulama tarihinin TFRS 17 ve 
TFRS 9 geçişi ile paralel olmasına ilişkin erteleme talebi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından olumlu 
değerlendirilmiş ve konu ile ilgili duyurunun resmi onayın ardından genelge ile yapılacağı belirtilmiştir. Şirket, 
TFRS 15’in uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.

Gösterge Faiz Oranı Reformu (TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’de Yapılan Değişiklikler)

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından Eylül 2019'da yayınlanan UFRS 9, UMS 39 
ve UFRS 7'yi değiştiren Gösterge Faiz Oranı Reformu, KGK tarafından da 14 Aralık 2019 tarihinde 
yayımlanmıştır. UMSK 2018 yılında, uluslararası gösterge faiz oranlarının değiştirilmesinden önce ve sonra 
ele alınacak hususları ayrı olarak belirlemiş ve bunları değişiklik öncesi ve değişikliğe ilişkin hususlar olarak 
sınıflandırmıştır.

Bu değişiklikler sonucunda TFRS 9 ve TMS 39’da yer alan finansal riskten korunma muhasebesi 
hükümlerinde dört temel konuda istisna sağlanmıştır. Bu konular:

• İşlemlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olmasına ilişkin hüküm,

• İleriye yönelik değerlendirmeler,

• Geriye dönük değerlendirmeler ve

• Ayrı olarak tanımlanabilir risk bileşenleridir.

Riskten korunma muhasebesine ilişkin diğer hükümlerde bir değişiklik olmamıştır.Şirket, yukarıda belirtilen 
istisnaları, Gösterge Faiz Oranı Reformundan doğrudan etkilenen tüm korunma ilişkilerine uygulayacaktır.

Bu değişikliklerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri lmakla 
birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir.
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3 Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri
Bu bölümde verilen notlar, 4.1 – Sigorta riskinin yönetimi ve 4.2 – Finansal Riskin Yönetimi’ne ilişkin verilen 
açıklamalara ilave olarak sağlanmıştır.

Finansal tabloların hazırlanması, raporlama dönemi itibarıyla varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta 
bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin 
tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılması gerekmektedir. Muhasebe değerlendirme, 
tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında 
makul beklentiler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme ve tahminler, yönetimin mevcut olaylar 
ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlarından farklılık 
gösterebilir. 

Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerden doğacak olan hasar 
ödemelerine ilişkin nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili yükümlülüklerin 
tahmin edilmesi, doğası itibarıyla çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini içerir.

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe 
tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden 
etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.

Özellikle, ilişikteki finansal tablolarda sunulan tutarlar üzerinde en fazla etkisi olan, önemli tahminlerdeki 
belirsizliklere ve kritik olan yorumlara ait bilgiler aşağıdaki notlarda açıklanmıştır:

Not 2.26 – Muallak tazminat karşılığı

Not 2.27 – Matematik karşılıklar

Not 4.1 – Sigorta riskinin yönetimi

Not 4.2 – Finansal riskin yönetimi

Not 10 – Reasürans varlıkları/borçları

Not 11 – Finansal varlıklar

Not 12 – Kredi ve alacaklar

Not 17 – Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları

Not 18 – Yatırım anlaşması yükümlülükleri

Not 19 – Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler

Not 21 – Ertelenmiş vergiler
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi
4.1 Sigorta riskinin yönetimi

Sigorta riski

Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak 
olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu riskin oluşumu 
rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez. 

Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde, Şirket’in 
sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, uğranılan tazminatların sigortacılık karşılıklarının 
kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Şirket’in poliçe üretim stratejisi, üstlenilen riskin; riskin türüne,
büyüklüğüne, göre en doğru şekilde dağıtılmasına dayanmaktadır. Şirket poliçe yazma stratejisini, kabul edilen 
sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre belirlemektedir. 

Şirket söz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma stratejisi ve bütün branşlarda tarafı olduğu 
reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir. Şirket, deprem gibi doğal afetlerde, terör veya büyük boyutlu 
kazalarda oluşabilecek büyük çaplı riskleri, katastrofik hasar fazlası anlaşmalarıyla reasürörle paylaşmaktadır.

Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında risk kabul politikasında aşağıdaki unsurlar dikkate alınmaktadır:

Medikal risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesinin ilk adımı olup, hayat sigortası teminat tutarlarına göre belirlenmiş olunan koşullarda 
müşterilerin check-up yaptırmaları talep edilmekte ve bu şekilde müşterilerin sağlık durumları hakkında bilgi 
edinilmektedir. Bu kapsamda ilk değerlendirme Şirket doktoru ve tıbbi değerlendirme yolu ile yapılmaktadır. 
Reasürörlerle mutabık kalınan sonuçlara göre işlem yapılmakta olup tıbbi anlamda risk içeren başvurular 
reddedilmektedir.

Moral risk değerlendirmesi

İkinci adımda, müşterilerden cinsiyet, yaşam koşulları, yaşam yeri ve yaptığı meslek gibi bilgiler elde 
edilmektedir. Bu süreç içinde satış ekiplerinden şüpheli görülen hususlarda destek isteyip şüpheli durumların 
yeniden gözlemlenmesi istenmektedir.

Finansal risk değerlendirmesi

Üçüncü adımda, müşterilerin talep etmiş olduğu hayat sigortası teminat tutarı ile yıllık geliri ve/veya kredi 
tutarının birbirleri ile uyumlu olmasının gerekliliği araştırılmaktadır. Şirket portföyünün %95’i banka 
ürünlerinden kaynaklanan risklerden oluşması nedeniyle verilen teminat tutarlarının banka riskleri ile 
örtüşmesi yapılmaktadır. Kredi sigortalarında ilk finansal analiz banka tarafında yapılıyor olması ve kredinin 
verilebiliyor olması Şirket açısından önemli bir analizin tamamlanmasını sağlamaktadır.

Şirket’in faaliyet gösterdiği hayat branşında verilen sigorta teminatları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Teminat 

tutarı (TL) Adet
Teminat 

tutarı (TL) Adet

Hayat 14.881.399.712 2.603.816 3.085.031.135 419.310
Ferdi Kaza 57.656.541.220 1.700.992 17.778.604.100 449.719

72.537.940.932 4.304.808 20.863.635.235 869.029
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.1 Sigorta riskinin yönetimi (devamı)

Sigorta riski (devamı)

Şirket’in risk teminatı bazında toplam riskin reasürörlere devredilen kısmı aşağıda açıklanmıştır:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Ecelen vefat 1.218.514.099 370.635.204
Kazaen vefat 27.076.350.000 2.905.790.000
Kazaen maluliyet 27.165.606.906 3.005.428.704
İşsizlik 3.735.000 23.826.000
Kaza sonucu kırık 1.700.800.600 -
Kaza sonucu yanık 1.700.985.000 -
Acil şifalar 102.045.620 -

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla “hasar/prim oranları” aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Net %42 %28
Brüt %43 %51

Şirket risk analizlerini; sigorta konusu rizikonun kümülatif risk ihtimallerini, hasar sonuçlarını değerlendirerek 
mevcut risklerin cinsi, mahiyeti ve coğrafi konumu ile optimum hasar sonuçlarının elde edilebilmesi için risk 
grupları itibarıyla büyük adetler kanununu da dikkate alarak yapmaktadır. 

Şirket, hayat sigortası ve ferdi kaza branşlarında sigorta sözleşmesi yapmaktadır. Buna göre, düzenlenen 
sigorta sözleşmelerinde, sigortalanın mahiyetine göre sigorta riski yoğunlaşması brüt ve net olarak aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Branş

Toplam brüt 
risk 

yükümlülüğü

Toplam risk 
yükümlülüğünde 

reasürör payı

Şirket'in net 
risk 

yükümlülüğü

Toplam brüt 
risk 

yükümlülüğü

Toplam risk 
yükümlülüğünd
e reasürör payı

Şirket'in net
risk 

yükümlülüğü

Hayat 14.881.399.712 1.311.546.005 13.569.853.708 3.085.031.135 500.645.430 2.590.931.227
Ferdi kaza 57.656.541.220 57.656.491.220 50.000 17.778.604.100 5.820.860.000 11.967.024.100
Toplam (1) 72.537.940.932 58.968.037.225 13.569.903.708 20.863.635.235 6.321.505.430 14.557.955.327

(1) Toplam risk yükümlülüğü, yürürlükte olan tüm poliçelerin vefat ve ek teminat tutarlarını içermektedir.

Düzenlenen sigorta sözleşmelerinin, para birimine göre hasar yükümlülüğü yoğunlaşması brüt ve net 
(reasürans sonrası) olarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Brüt toplam 

hasar 
yükümlülüğü

Toplam hasar 
yükümlülüğü 
reasürör payı

Net toplam 
hasar 

yükümlülüğü

Brüt toplam 
hasar 

yükümlülüğü

Toplam hasar 
yükümlülüğü 
reasürör payı

Net toplam 
hasar 

yükümlülüğü

TL 40.290.041 6.833.883 33.456.158 197.955 42.000 155.955
Toplam(1) 40.290.041 6.833.883 33.456.158 197.955 42.000 155.955

(1) Toplam hasar yükümlülüğü, fiilen gerçekleşmiş tahmini tazminat bedellerini içermektedir.
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2 Finansal riskin yönetimi

Giriş ve genel açıklamalar

Bu not, aşağıda belirtilenlerin her biri için Şirket’in maruz kaldığı riskleri, Şirket’in bu doğrultuda risklerini 
yönetmek ve ölçmek için uyguladığı politika, prosedür ve amaçları ile sermaye yönetimi ile ilgili bilgileri 
göstermektedir. Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden 
dolayı finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan sağlanan 
gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz kalmasıdır. 
Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı 
riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal 
piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket’in finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin 
asgari seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Şirket, herhangi bir türev finansal enstrüman 
kullanmamaktadır. Risk yönetimi, Şirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller 
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Şirket’in risk yönetim politikaları; Şirket’in karşılaştığı riskleri tanımlamak ve analiz etmek, risk limitlerini ve 
kontrolleri belirlemek, riskleri ve belirlenen limitlere uyumu izlemek için tesis edilmiştir. Risk yönetim 
politikaları ve sistemleri, piyasa koşullarındaki ve sunulan ürün ve hizmetlerdeki değişikleri yansıtacak şekilde 
düzenli bir şekilde gözden geçirilir. Şirket, eğitim ve yönetim standartları ve prosedürleri ile bütün 
çalışanlarının kendi görev ve sorumluluklarını anladığı, disipline edilmiş ve yapıcı bir kontrol çevresi 
geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kredi riski

Kredi riski, en basit şekilde karşı tarafın üzerinde mutabık kalınan sözleşme şartlarına uygun olarak 
yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığı olarak tanımlanır. Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı başlıca 
bilanço kalemleri aşağıdaki gibidir:

• bankalar
• satılmaya hazır finansal varlıklar
• alım satım amaçlı finansal varlıklar
• sigortalılardan prim alacakları
• acentelerden alacaklar
• reasürörlerden komisyon ve ödenen hasarlarla ilgili alacaklar
• sigorta yükümlülüklerinden kaynaklanan reasürans payları
• ilişkili taraflardan alacaklar
• diğer alacaklar

Sigorta riskini yönetmede en yaygın yöntem reasürans sözleşmesi yapmaktır. Fakat reasürans sözleşmesi 
yoluyla sigorta riskinin devredilmesi, ilk sigorta yapan olarak Şirket’in yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmamaktadır. Eğer reasürans şirketi hasarı ödemezse, Şirket’in poliçe sahibine karşı olan sorumluluğu 
devam eder. Şirket, reasürans şirketinin güvenilirliğini, yıllık yapılan sözleşme öncesi söz konusu şirketin 
finansal durumunu inceleyerek değerlendirir.
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı)

Kredi riski (devamı)

Kredi riskine maruz varlıkların defter değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Nakit ve nakit benzeri varlıklar (Not 14) 29.147.891 9.807.520
Finansal varlıklar (Not 11) (1) - 17.032.877
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12) 640.446.200 455.537.566
Diğer çeşitli alacaklar (Not 12) 390.477 142.680
Peşin ödenen vergiler ve fonlar (Not 12) 573.834 207.511
Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 10), (Not 17) 5.442.985 816.447
Toplam 676.001.387 483.544.601

(1) 441.653 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir (31 Aralık 2018: 441.653 TL).

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden alacakların yaşlandırması aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Brüt tutar Ayrılan karşılık Brüt tutar Ayrılan karşılık

Vadesi gelmemiş alacaklar(1) 640.438.095 - 427.378.216 -
Vadesi 0-30 gün gecikmiş alacaklar 10.333 - 237.995 -
Vadesi 31-60 gün gecikmiş alacaklar 194 - 13.805.513 -
Vadesi 61-180 gün gecikmiş alacaklar (2.422) - 14.227.390 (111.548)
Vadesi 181-365 gün gecikmiş alacaklar 341.255 (341.255) 217.474 (217.474)
Toplam 640.787.455 (341.255) 455.866.588 (329.022)

(1) 538.447.687 TL tutarındaki emeklilik faaliyetlerinden alacaklar vadesi gelmemiş alacaklar içerisine sınıflandırılmıştır (31 Aralık 
2018: 425.743.183 TL).

Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başı esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı 329.022 972.509
Dönem içinde ayrılan şüpheli alacaklar karşılığı (Not 47) 341.255 329.022
Dönem içinde kapanan karşılıklar (Not 47) (329.022) (972.509)
Dönem sonu esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı 341.255 329.022
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı)

Likidite riski

Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme olasılığıdır.

Likidite riskinin yönetimi

Likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması 
gözetilmekte, ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler 
muhafaza edilmektedir.

Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları: 
31 Aralık 2019 Defter değeri 3 aya kadar 3 ay – 1 yıl 1 yıl – 5 yıl 5 yıldan uzun Dağıtılamayan

Nakit ve nakit benzeri varlıklar 29.147.891 29.147.891 - - - -
Finansal varlıklar 441.653 441.653 - - - -
Esas faaliyetlerden alacaklar 640.446.200 101.998.513 - - - 538.447.687
Diğer alacaklar 390.477 384.717 - 5.760 - -
Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tahakkukları 34.643.729 - 34.643.729 - - -
Diğer varlıklar 573.834 573.834 - - - -
Toplam parasal varlıklar 705.643.784 132.546.608 34.643.729 5.760 - 538.447.687

Esas faaliyetlerden borçlar 579.708.186 41.260.499 - - - 538.447.687
İlişkili taraflara borçlar 2.444.332 2.444.332 - - - -
Sigortacılık teknik karşılıkları(1) 7.200.578 - 7.200.578 - - -
Hayat matematik karşılıkları 5.153.140 - 2.674.983 2.478.157 - -
Ödenecek vergi ve benzeri diğer yük. 4.774.948 4.774.948 - - - -
Diğer risklere ilişkin karşılıklar 1.983.703 - 1.548.768 434.935 - -
Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 12.590.133 12.590.133 - - - -
Finansal borçlar - - 1.074.958 1.473.566 - -
Toplam parasal yükümlülükler 613.855.020 61.069.912 12.499.287 4.386.658 - 538.447.687

31 Aralık 2018 Defter değeri 3 aya kadar 3 ay – 1 yıl 1 yıl – 5 yıl 5 yıldan uzun Dağıtılamayan

Nakit ve nakit benzeri varlıklar 9.807.520 9.807.520 - - - -
Finansal varlıklar 17.032.877 17.032.877 - - - -
Esas faaliyetlerden alacaklar 455.537.566 29.794.383 - - - 425.743.183
Diğer alacaklar 142.680 137.520 - 5.160 - -
Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tahakkukları 12.560.968 - 12.560.968 - - -
Diğer varlıklar 213.426 213.426 - - - -
Toplam parasal varlıklar 495.295.037 56.985.726 12.560.968 5.160 - 425.743.183

Esas faaliyetlerden borçlar 436.586.971 10.843.788 - - - 425.743.183
İlişkili taraflara borçlar 23.370 23.370 - - - -
Sigortacılık teknik karşılıkları(1) 1.387.997 - 1.387.997 - - -
Hayat matematik karşılıkları 572.088 - 2.407 569.681 - -
Ödenecek vergi ve benzeri diğer yük. 857.573 857.573 - - - -
Diğer risklere ilişkin karşılıklar 3.420.556 - 3.162.887 257.669 - -
Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 323.865 323.865 - - - -
Toplam parasal yükümlülükler 443.172.420 12.048.596 4.553.291 827.350 - 425.743.183
(1) Muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir.
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı)

Piyasa riski

Piyasa riski, Şirket portföyünde yer alan enstrümanların; piyasadaki faiz oranları, hisse senedi fiyatları, emtia 
fiyatları ve döviz kurlarında meydana gelebilecek değişikliklerden etkilenmesi sonucu ortaya çıkabilecek olası 
kayıpları ifade eder. Piyasa riski yönetimiyle amaçlanan; potansiyel risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, limitler 
yardımıyla izlenmesi ve raporlanarak Şirket’in risk iştahı doğrultusunda gerekli kararların alınmasına destek 
olmasını sağlamaktır.

Kur riski

Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal 
ettirilmektedir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu kurlardan 
evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmekte ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri karı veya zararı olarak 
kayıtlara yansıtılmaktadır.

Şirket’in yabancı para tutarlarından kaynaklı kur riski bulunmamaktadır.

Dövize dayalı işlemler, işlem tarihlerindeki geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilmiş olup, bilanço tarihi 
itibarıyla yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihli 
T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) alış kurları üzerinden değerlemeye tabi tutulmuşlardır. Yalnızca hayat 
matematik karşılıkları ve ikrazlar poliçeler üzerinde belirtildiği üzere TCMB efektif satış kurları üzerinden 
değerlemeye tabi tutulmuşlardır.

Bilanço tarihi itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 ABD Doları Avro

Bilanço kalemlerinin çevriminde kullanılan döviz kurları 5,9402 6,6506

31 Aralık 2018 ABD Doları Avro

Bilanço kalemlerinin çevriminde kullanılan döviz kurları 5,2608 6,0280

Maruz kalınan faiz oranı riski
Alım-satım amaçlı menkul kıymet portföyünün maruz kaldığı risk, faiz oranlarındaki değişim sonucu ilgili 
menkul kıymetlerin piyasa fiyatlarındaki dalgalanmadır. Alım-satım amaçlı olmayan portföylerin maruz 
kaldığı temel risk, piyasa faiz oranlarındaki değişim sonucu, gelecek nakit akımlarında meydana gelecek 
dalgalanma ve finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki azalma sonucu oluşacak zarardır. Faiz oranı 
riskinin yönetimi faiz oranı aralığının izlenmesi ve yeniden fiyatlandırma bantları için önceden onaylanmış 
limitlerin belirlenmesi ile yapılmaktadır.

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

127



Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

43

4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı)

Piyasa riski (devamı)

Raporlama dönemi sonu itibarıyla, Şirket’in alım-satım amaçlı menkul kıymetleri ve yatırım amaçlı menkul 
kıymetleri olmaması sebebiyle sadece faiz getirili ve faiz götürülü finansal varlık ve yükümlülüklerinin faiz 
profili aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Sabit getirili finansal varlıklar:
Sabit faizli finansal varlıklar:

Bankalar (Not 14) 26.160.930 7.011.630

Finansal enstrümanların faize duyarlılığı

Finansal araçların faize duyarlılığı aşağıda varsayılan nispetlerde faiz oranlarındaki değişim sonucu; 31 Aralık 
2019 tarihinde sona eren dönemde portföyde bulunan satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun 
değerlerindeki değişim ile değişken faizli finansal araçların değerindeki değişim dikkate alınarak 
hesaplanmaktadır. Bu analiz sırasında, diğer değişkenlerin, özellikle döviz kurlarının, sabit olduğu 
varsayılmaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin 
faize duyarlı finansal aracı bulunmadığından finansal enstrümanların faize duyarlılığı analizi yapılmamıştır.

Gerçeğe uygun değer gösterimi

Finansal araçların gerçeğe uygun değerleri, elde bulunan piyasa verileri kullanılarak ve eğer mümkünse uygun 
değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmektedir. Şirket, kendi portföyünde bulundurduğu menkul 
kıymetlerini ve poliçe sahipleri adına yatırıma yönlendirdiği tutarları satılmaya hazır finansal varlıklar olarak 
sınıflandırmıştır. 

Şirket yönetimi, diğer finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerinden 
önemli ölçüde farklı olmadığını tahmin etmektedir. Şirket’in uzun vadeli alacak ve borçlar rakamını oluşturan 
emeklilik fonları fon toplam değerleri gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir.

Gerçeğe uygun değer ile ölçüme ilişkin sınıflandırma

“TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklama” standardı finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri üzerinden 
ölçülerek gösterilen finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan verilerin önemini 
yansıtan bir sıra dahilinde sınıflandırılarak gösterilmesini gerektirmektedir. Bu sınıflandırma esas olarak söz 
konusu verilerin gözlemlenebilir nitelikte olup olmamasına dayanmaktadır. Gözlemlenebilir nitelikteki 
veriler, bağımsız kaynaklardan edinilen piyasa verilerinin kullanılması; gözlemlenebilir nitelikte olmayan 
veriler ise Şirket’in piyasa tahmin ve varsayımlarının kullanılması anlamına gelmektedir. Bu şekilde bir 
ayırım, genel olarak aşağıdaki sınıflamaları ortaya çıkarmaktadır.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bulunmamaktadır ( 31 Aralık 
2018: Toplam defter değeri 17.032.877 TL olan vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilişikteki 
finansal tablolarda itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden gösterilirken söz konusu finansal varlıklar için 
gerçeğe uygun değer 16.918.200 TL olarak hesaplanmıştır.).

1’inci Sıra: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;

2’nci Sıra: 1’inci sırada yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan 
(fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;

3’üncü Sıra: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler 
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı)

Piyasa riski (devamı)

Gerçeğe uygun değer ile ölçüme ilişkin sınıflandırma (devamı)

Sınıflandırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin kullanılmasını 
gerektirmektedir. Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin 
gerçeğe uygun değer sınıflandırması aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2019
1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra Toplam

Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar – saklayıcı şirketten alacaklar (Not 18) 538.447.687 - - 538.447.687
Toplam finansal varlıklar 538.447.687 - - 538.447.687

Satılmaya hazır finansal yükümlülükler:
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar – katılımcılara borçlar (Not 19) 538.447.687 - - 538.447.687
Toplam finansal yükümlülükler 538.447.687 - - 538.447.687

31 Aralık 2018
1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra Toplam

Finansal varlıklar:
Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar – saklayıcı şirketten alacaklar (Not 18) 425.743.183 - - 425.743.183
Toplam finansal varlıklar 442.776.060 - - 442.776.060

Finansal yükümlülükler:
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar – katılımcılara borçlar (Not 19) 425.743.183 - - 425.743.183
Toplam finansal yükümlülükler 425.743.183 - - 425.743.183

Sermaye yönetimi

Şirket’in başlıca sermaye yönetim politikaları aşağıda belirtilmiştir:

• T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sermaye yeterliliği şartlarına uymak
• Şirket’in sürekliliğini sağlayarak hissedarlara ve paydaşlara devamlı getiri sağlamak
• Sigorta poliçelerinin fiyatlamasını, alınan sigorta risk düzeyi ile orantılı belirleyerek, hissedarlara yeterli 

getirinin sağlanması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve 
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in gerekli 
özsermayesi 47.600.303 TL (31 Aralık 2018: 14.273.423 TL ) olarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2019 tarihi 
itibarıyla Şirket özsermayesi 48.640.860 TL (31 Aralık 2018: 30.591.812 TL) olup, yönetmelik uyarınca 
hesaplanan sermaye yeterliliği sonucuna göre 1.040.557 TL sermaye fazlası bulunmaktadır.

Finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Banka mevduatlarından elde edilen kar payı gelirleri 4.226.210 2.846.993
Finansal yatırımların değerlemesi 160.930 1.264.507
Yatırım gelirleri 4.387.140 4.111.500

Yatırım yönetim giderleri (278.557) (173.197)
Kambiyo zararları (83.474) (3.909)
Yatırım giderleri (362.031) (177.106)

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar, net 4.025.109 3.934.394

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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5 Bölüm bilgileri
Bölümlere göre raporlama, Şirket’in faaliyet alanı bölümlerine göre sunulmaktadır. Şirket’in temel bölüm 
raporlama esası faaliyet alanına dayanmaktadır. İlgili bölümlerin aktif ve pasifleri ile bölümlerin faaliyet 
sonuçları, “Önemli Muhasebe Politikaları” kısmında anlatılan muhasebe uygulamalarına uygun olarak 
hazırlanmıştır.

Faaliyet alanı bölümleri:

Şirket halka açık Anonim Şirket statüsünde olmadığı için faaliyet alanı bölümlerine göre raporlama 
sunulmamıştır. 

Coğrafi bölümlere göre raporlama

Şirket’in faaliyet gösterdiği ana coğrafi bölge Türkiye olduğu için coğrafi bölümlere göre raporlama 
sunulmamıştır.

6 Maddi duran varlıklar
1 Ocak- 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2019 Girişler Çıkışlar Transfer 31 Aralık 2019

Maliyet:
Demirbaş ve tesisatlar 3.249.592 2.824.217 (442.682) - 5.631.127
Özel maliyetler 358.889 5.782 (23.874) - 340.797
Motorlu taşıtlar - 330.000 - - 330.000
Kullanım hakkı varlıkları (*) - 3.496.125 - - 3.496.125
Toplam 3.608.481 6.656.124 (466.556) - 9.798.049

Birikmiş amortismanlar:
Demirbaş ve tesisatlar (1.808.417) (554.879) 251.005 - (2.112.291)
Özel maliyetler (55.826) (67.938) - - (123.764)
Motorlu taşıtlar - (49.500) - - (49.500)
Kullanım hakkı varlıkları (*) - (1.127.382) - - (1.127.382)
Toplam (1.864.243) (1.799.699) 251.005 - (3.412.937)
Net defter değeri 1.744.238 6.385.112
(*) 31 Aralık 2019 itibarıyla kullanım hakkı varlıkları, gayrimenkul ve taşıt kiralarının TFRS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi 
sonucu oluşmaktadır. Detaylı açıklama için Not 20’ye bakınız.

1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2018 Girişler Çıkışlar 31 Aralık2018

Maliyet:
Demirbaş ve tesisatlar 2.039.174 1.232.890 (22.472) 3.249.592
Özel maliyetler 153.900 204.989 - 358.889
Toplam 2.193.074 1.437.879 (22.472) 3.608.481

Birikmiş amortismanlar:
Demirbaş ve tesisatlar (1.467.061) (353.410) 12.054 (1.808.417)
Özel maliyetler (29.342) (26.484) - (55.826)
Toplam (1.496.403) (379.894) 12.054 (1.864.243)

Net defter değeri 696.671 1.744.238

Amortisman hesaplama yöntemlerinde cari dönemde yapılan bir değişiklik bulunmamaktadır.

Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Yoktur).

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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7 Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yoktur.

8 Maddi olmayan duran varlıklar
1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2019 Girişler Çıkışlar Transfer 31 Aralık 2019

Maliyet:
Bilgisayar yazılımları 8.101.177 924.589 (59.134) - 8.966.632

8.101.177 924.589 (59.134) - 8.966.632

Birikmiş amortismanlar: 
Bilgisayar yazılımları (6.579.197) (893.259) 92.806 - (7.379.650)

(6.579.197) (893.259) 92.806 - (7.379.650)

Net defter değeri 1.521.980 1.586.982

1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2018 Girişler Çıkışlar Transfer 31 Aralık 2019

Maliyet:
Bilgisayar yazılımları 6.982.411 1.118.766 - - 8.101.177

6.982.411 1.118.766 - - 8.101.177

Birikmiş amortismanlar: 
Bilgisayar yazılımları (5.677.662) (901.535) - - (6.579.197)

(5.677.662) (901.535) - - (6.579.197)

Net defter değeri 1.304.749 1.521.980

9 Cari olmayan finansal varlıklar
Şirket 10.000.000 TL sermaye ile Bereket Katılım Hayat A.Ş. ünvanlı şirketi tek pay sahipli kurucu ortak 
olarak 30 Mayıs 2019 tarihinde kurmaya karar vermiştir. Şirket, Bereket Katılım Hayat Anonim Şirketi'ne 17 
Temmuz 2019 tarihinde 2.500.000 TL ve 27 Ağustos 2019 tarihinde ise 7.500.000 TL olmak üzere toplam 
10.000.000 TL sermaye tutarı ödemiştir. 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Bereket Katılım Hayat Anonim Şirketi 10.000.000 -
Bağlı Ortaklıklar, net 10.000.000 -

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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10 Reasürans varlıkları/borçları
Şirket’in sedan işletme sıfatıyla mevcut reasürans anlaşmaları gereği reasürans varlıkları ve yükümlülükleri 
aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir:

Reasürans varlıkları 31 Aralık 20189 31 Aralık 2018

Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 4.2), (Not 17) 5.442.985 816.447
Kazanılmamış primler karşılığındaki reasürör payı (Not 17) 31.453.249 937.447
Hayat matematik karşılıklarında reasürör payı (Not 17) 1.138.539 2.544
Toplam 38.034.773 1.756.438

Reasürans varlıkları ile ilgili muhasebeleştirilen değer düşüklüğü bulunmamaktadır.

Reasürans borçları 31 Aralık 20189 31 Aralık 2018

Reasürans şirketlerine yazılan primlerle ilgili ödenecek borçlar (Not 19) 17.355.172 833.659
Toplam 17.355.172 833.659

Şirket’in reasürans sözleşmeleri gereği gelir tablosunda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir:

31 Aralık 20189 31 Aralık 2018

Dönem içerisinde reasüröre devredilen primler (Not 17) (50.683.642) (1.381.372)
Dönem başı kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17) (937.447) (328)
Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17) 31.453.249 937.447
Reasüröre devredilen primler (Not 17) (20.167.840) (444.253)

Dönem içerisinde ödenen hasarlarda reasürör payı (Not 17) 6.833.883 42.000
Dönem başı muallak tazminat karşılığında reasürör payı (Not 17) (816.447) (43.646)
Dönem sonu muallak tazminat karşılığında reasürörör payı (Not 17) 5.442.985 816.447
Hasarlardaki reasürör payı (Not 17) 11.460.421 814.801

Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (1.384.507) 4.190.763
Dönem başı ertelenmiş komisyon gelirleri 323.865 -
Dönem sonu ertelenmiş komisyon gelirleri (12.580.506) (323.865)
Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri (not 32) (13.641.148) 3.866.898

Hayat matematik karşılığı reasürör payında değişim 1.135.995 2.313

Toplam, net (7.571.424) 372.861

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
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11 Finansal varlıklar
31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Şirket’in finansal varlık portföyü aşağıdaki gibidir:

Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Satılmaya hazır finansal varlıklar(1) 441.653 441.653
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar - 17.032.877
Toplam 441.653 17.474.530

(1) Piyasa değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar maliyet bedelleri ile gösterilmiş olan Emeklilik 
Gözetim Merkezi (“EGM”) hisselerinden ve yeni kurulacak olan Bereket Katılım Hayat A.Ş.'nin iştirak bedelinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak finansal varlığı bulunmamaktadır.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklarının detayı aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2018

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar Maliyet bedeli
Gerçeğe uygun 

değer
Kayıtlı 
Değer

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar(1) 16.000.000 16.918.200 17.032.877
Toplam (Not 4.2) 16.000.000 16.918.200 17.032.877
(1) Geçmiş dönemde menkul kıymetler grubu içerisinde yer alan Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira sertifikası, 

kayıtlarda vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 
14.000.000 TL tutarındaki 1 adet kira sertifikasının itfa tarihi 11 Ocak 2019, 2.000.000 TL tutarındaki 1 adet kira sertifikasının itfa 
tarihi 23 Ocak 2019’dur.Cari dönemde bu menkul kıymetler itfa olmuştur.

Şirket’in ilişkili kuruluşları tarafından çıkarılmış finansal varlıkları bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa 
edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır.

Şirket’in finansal varlık portföyleri içerisinde vadesi geçmiş ancak henüz değer düşüklüğüne uğramamış 
finansal varlık bulunmamaktadır.

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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11 Finansal varlıklar (devamı)
Finansal varlıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019
Vadeye kadar elde tutulacak 

finansal varlıklar
Satılmaya hazır 

finansal varlıklar Toplam

Dönem başındaki değer (Not 4.2) 17.032.877 441.653 17.474.530
Dönem içindeki alımlar - - -
Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (17.032.877) - (17.032.877)
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim - - -
Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki değişim(1) - - -
Dönem sonundaki değer - 441.653 441.653

31 Aralık 2018
Vadeye kadar elde tutulacak 

finansal varlıklar
Satılmaya hazır 

finansal varlıklar Toplam

Dönem başındaki değer (Not 4.2) 16.936.998 441.653 17.378.651
Dönem içindeki alımlar - - -
Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (500.000) - (500.000)
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim - - -
Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki değişim(1) 595.879 - 595.879
Dönem sonundaki değer 17.032.877 441.653 17.474.530

(1) Kira sertifikalarının iç verim oranı ile hesaplanan gelir reeskontu tutarından oluşmaktadır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in finansal varlıkları üzerinde blokaj bulunmamaktadır (31 Aralık 2018:
Bulunmamaktadır)

12 Kredi ve alacaklar
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 4.2) 640.446.200 455.537.566
Diğer çeşitli alacaklar (Not 4.2) 390.477 142.680
Peşin ödenen vergiler ve fonlar (Not 4.2) 573.834 207.511
Toplam 641.410.511 455.887.757

Kısa vadeli alacaklar 102.957.064 30.139.414
Orta ve uzun vadeli alacaklar (Not 4.2) 538.453.447 425.748.343
Toplam 641.410.511 455.887.757

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Sigortalılar ve acentelerden alacaklar 98.963.625 28.541.972
Reasürörlerden alacaklar 1.575.618 11.000
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar 100.539.243 28.552.972

Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar 539.906.957 426.984.594
Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar 539.906.957 426.984.594

Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar 341.255 329.022
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (341.255) (329.022)
Esas faaliyetlerden alacaklar 640.446.200 455.537.566

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
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12 Kredi ve alacaklar (devamı)
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları

a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): 341.255 TL (31 Aralık 2018: 329.022 TL).

b) Prim alacak karşılıkları (vadesi gelmiş): Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

c) Giriş aidatlarından alacaklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

d) Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı: Yoktur (31 Aralık 2018:
Yoktur).

İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi 45 – İlişkili taraflarla işlemler
notunda detaylı olarak verilmiştir.

13 Türev finansal araçlar
Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla türev finansal aracı bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Yoktur).

14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar
31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı

Bankalar 26.898.443 7.507.730 7.507.730 13.984.694
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 2.249.448 2.299.790 2.299.790 2.839.652
Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 29.147.891 9.807.520 9.807.520 16.824.346

Bankalar mevduatı reeskontları (serbest kısım) (160.930) (37.951) (37.951) (178.934)
Bloke edilmiş tutarlar ( Not 17) (11.000.000) (4.193.679) (4.193.679) (4.000.000)
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin 

mevcudu 17.986.961 5.575.890 5.575.890 12.645.412

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

TL bankalar mevduatı
- vadeli (Not 4.2) 26.160.930 7.011.630
- vadesiz 737.513 496.100

Bankalar 26.898.443 7.507.730

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in sigortacılık faaliyetleri gereği T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı lehine 
11.000.000 TL (31 Aralık 2018: 4.193.679 TL) tutarında bloke bankalar mevduatı bulunmaktadır.

Şirket’in vadeli mevduatlarının tamamı TL’dir. Vadeli mevduatlara uygulanan kar payı oranları % 9,50 –
11,90 arasındadır.

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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15 Özsermaye
Ödenmiş sermaye

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket’in ödenmiş sermayesi 30.000.000 TL (31 Aralık
2018: 30.000.000 TL) olup Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL nominal değerde 30.000.000
adet (31 Aralık 2018: 30.000.000 adet) hisseden meydana gelmiştir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket tarafından veya iştiraki veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan Şirket’in kendi hisse senedi 
bulunmamaktadır.

Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senetleri satışları için çıkarılmak üzere Şirket’in hisse 
senedi bulunmamaktadır. 

Şirket’in sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu %89,09 pay ile 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’dir.

Yasal ve olağanüstü yedekler

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. 
Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni dönem karının %5’i 
oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm kar payı 
dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin 
%50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların 
karşılanmasında kullanılabilirler.

Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 184.656 TL yasal yedekleri ve 3.508.445 TL olağanüstü yedekleri
bulunmaktadır (31 Aralık 2018: Yoktur).

Diğer kar yedekleri

TMS 19’da yapılan revizyon uyarınca; kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında daha önce gelir tablosunda 
muhasebeleştirilen aktüeryal kazanç ve kayıplar, cari dönem finansal tablolarında özkaynaklar altında “diğer 
kar yedekleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralık 2019 tarihli kıdem tazminatı karşılığı 
hesaplamasında, aktüeryal hesaplamaya ilişkin ilave 70.037 TL diğer kar yedekleri hesabında sunulmuştur (31 
Aralık 2018: 238.321 TL)

Diğer kar yedeklerine ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başındaki diğer kar yedekleri 707.429 469.108
Kıdem tazminatı aktüeryal fark 70.037 238.321
Dönem sonundaki diğer kar yedekleri 777.466 707.429

Finansal varlıkların değerlemesi

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve 
menkullerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri ile gerçeğe uygun değerleri 
arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kar veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Finansal 
Varlıkların Değerlemesi” hesabında gösterilmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla satılmaya hazır 
finansal varlıkların gerçeğe uygun değer değişim farklarına ilişkin gerçekleşmemiş kar veya zararı 
bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Yoktur).

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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16 Diğer yedekler ve isteğe bağlı katılımın sermaye bileşeni 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in özsermaye içinde gösterilen diğer yedekler ve isteğe bağlı katılımın
sermaye bileşeni hesabında muhasebeleştirilen diğer yedekleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Yoktur).

17 Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları
Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, sigorta sözleşmeleri için ayrılan teknik 
karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Brüt kazanılmamış primler karşılığı 80.199.122 25.501.342
Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 10) (31.453.249) (937.447)
Kazanılmamış primler karşılığı, net 48.745.873 24.563.895

Brüt hayat matematik karşılıkları 6.291.679 574.632
Hayat matematik karşılıklarında reasürör payı (Not 10) (1.138.539) (2.544)
Hayat matematik karşılığı, net 5.153.140 572.088

Brüt muallak tazminat karşılığı 12.643.563 2.204.444
Muallak tazminat karşılığında reasürör payı (Not 4.2), (Not 10) (5.442.985) (816.447)
Muallak tazminat karşılığı, net 7.200.578 1.387.997

Devam eden riskler karşılığı, net - -

Dengeleme karşılığı 2.340.365 599.990
Diğer teknik karşılıklar 2.340.365 599.990

Toplam teknik karşılıklar, net 63.439.956 27.123.970

Kısa vadeli 58.621.434 25.954.299
Orta ve uzun vadeli 4.818.522 1.169.671
Toplam sigorta teknik karşılıkları, net 63.439.956 27.123.970

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin, sigorta yükümlülükleri ve 
reasürans varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Kazanılmamış primler karşılığı

31 Aralık 2019

Brüt
Reasürör 

payı Net

Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı 25.501.342 (937.447) 24.563.895
Dönem içerisinde yazılan primler 181.889.643 (50.683.642) 131.206.001
Dönem içerisinde kazanılan primler (127.191.863) 20.167.840 (107.024.023)
Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı (Not 10) 80.199.122 (31.453.249) 48.745.873

Kazanılmamış primler karşılığı
31 Aralık 2018

Brüt Reasürör payı Net

Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı 120.553 (328) 120.225
Dönem içerisinde yazılan primler 29.638.825 (1.381.372) 28.257.453
Dönem içerisinde kazanılan primler (4.258.036) 444.253 (3.813.783)
Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı 25.501.342 (937.447) 24.563.895

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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17 Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)

Muallak tazminat karşılığı
31 Aralık 2019

Brüt Reasürör payı Net

Dönem başı muallak tazminat karşılığı (Not 10) 2.204.444 (816.447) 1.387.997
Dönem içerisinde bildirimi yapılan hasarlar ve dönem başı muallak 
tazminat karşılığına ilişkin tahminlerdeki değişiklikler 50.729.160 (11.460.421) 39.268.739
Dönem içinde ödenen hasarlar (Not 10) (40.290.041) 6.833.883 (33.456.158)
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı 12.643.563 (5.442.985) 7.200.578

Muallak tazminat karşılığı
31 Aralık 2018

Brüt Reasürör payı Net

Dönem başı muallak tazminat karşılığı (Not 10) 652.516 (43.646) 608.870
Dönem içerisinde bildirimi yapılan hasarlar ve dönem başı muallak 
tazminat karşılığına ilişkin tahminlerdeki değişiklikler 1.749.883 (814.801) 935.082
Dönem içinde ödenen hasarlar (Not 10) (197.955) 42.000 (155.955)
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı 2.204.444 (816.447) 1.387.997

Şirket hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla hayat 
ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Tesis edilmesi 

gereken(*) Tesis edilen
Tesis edilmesi 

gereken(*) Tesis edilen

Hayat 24.662.163 8.000.000 4.526.840 2.400.000
Hayat dışı 3.580.576 3.000.000 1.856.332 1.600.000
Toplam 28.242.739 11.000.000 6.383.172 4.000.000

(*) “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”in teminatların tesisi ve serbest 
bırakılmasını düzenleyen 7’nci maddesi uyarınca sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri 
teminatlarını, sermaye yeterliliği hesaplama dönemlerini takip eden iki ay içerisinde tesis etmek zorundadır. “Sigorta ve Reasürans ile 
Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca şirketler sermaye 
yeterliliği tablosunu Aralık ve Haziran dönemleri olmak üzere yılda iki defa hazırlar ve 2 ay içinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 
gönderirler.

Şirket hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve 
matematik karşılıkları:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Poliçe sayısı
Matematik 

karşılık Poliçe sayısı
Matematik 

karşılık

Dönem başı 6.138 574.632 560 86.415
Dönem içinde giren 45.323 6.057.764 5.754 516.325
Dönem içinde ayrılan (1.784) (150.063) (176) (915)
Dönem içinde azalış/ artış - (190.654) - (27.193)
Mevcut 49.677 6.291.679 6.138 574.632

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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17 Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarları tanımlayan ve gösteren bilgiler (devamı)

1 Ocak – 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – Aralık 2018 dönemlerinde grup sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan 
ve matematik karşılıklardaki değişiklik ile portföy artışını sağlayan unsurlar aşağıda sunulmuştur:

Matematik karşılıklar
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Yeni yazılan poliçeler 6.057.764 516.325
Portföy artışı toplamı 6.057.764 516.325

Ferdi sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan bir poliçe yazılımı olmadığı için ilgili dönem içerisinde tablo içerisinde gösterim 
yapılmamıştır.

1 Ocak – 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde ferdi sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan 
ve matematik karşılıklardaki değişiklik ile portföy azalışına yol açan unsurlar aşağıda sunulmuştur:

Matematik karşılıklar
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem içinde azalış 20.797 27.193
Vadesi sona erenler 297 915
İştiralar 236 -
Riskin oluşması ile sona erenler 157 -
Portföy azalışı toplamı 21.487 28.108

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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17 Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarları tanımlayan ve gösteren bilgiler 

Hayat dışı sigortalara branşlar itibarıyla verilen sigorta teminat tutarları:
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Kaza vefat teminatı 27.076.375.000 8.429.680.000
Kaza maluliyet teminatı 27.076.335.000 8.429.680.000
Kaza Sonucu Kırık 1.700.800.600 446.235.000
Kaza Sonucu Yanık 1.700.985.000 446.235.000
Acil Şifa 102.045.620 26.774.100
Toplam 57.656.541.220 17.778.604.100

Satın alınan reasürans nedeniyle kar veya zararda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar

Satın alınan reasürans nedeniyle kar veya zararda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar 10 – Reasürans 
varlıkları, borçları notunda sunulmuştur.

Gerçekleşen hasarların gelişim süreci

Son 5 yılda gerçekleşen hasarların ödemelerine ilişkin hasar gelişim tablosu:

Hasar yıl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Toplam

Hasar yılı içerisinde 105.163 50.000 185.000 59.719 119.455 34.850.451 35.374.787
1 Yıl Sonra - 137.154 40.000 10.000 730.435 - 912.590
2 Yıl Sonra - - 6.500 - - - 6.500
3 Yıl Sonra - 10.000 - - - - 10.000
4 Yıl Sonra - 100.000 - - - - 100.000
5 Yıl Sonra - - - - - - -
Yıllar itibarıyla ödenen hasar toplamları 105.163 297.154 231.500 69.719 849.890 34.850.451 36.403.877

Hasar yıl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Toplam

Hasar yılı içerisinde - - - 50.000 - 4.596.600 4.646.600
1 Yıl Sonra - - - 25.000 54.960 - 79.960
2 Yıl Sonra - - - - - - -
3 Yıl Sonra - - - - - - -
4 Yıl Sonra - - - - - - -
5 Yıl Sonra - - - - - - -
Yıllar itibarıyla ödenen hasar toplamları - - - 75.000 54.960 4.596.600 4.726.560
Yapılan hasar ödemesi kapsamında, brüt ölüm-maluliyet tazminatları sunulmuştur.

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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17 Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her değişikliğin etkisini ayrı olarak göstererek 
sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanılan varsayımlardaki değişikliklerin etkileri

Sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanılan varsayımlardaki değişikliklerin etkileri 4 – Sigorta ve 
finansal riskin yönetimi notunda sunulmuştur.

Ertelenmiş üretim komisyonları
Şirket, poliçe üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyonlarının ertesi dönemlere sarkan kısımları ile yıllık
sigorta sözleşmeleri ile yıllık yenilenen sigorta teminatı içeren bir yıldan uzun süreli sigorta sözleşmelerinde 
gider ertelemelerini “gelecek aylara ait giderler” hesabı içerisinde aktifleştirmektedir. 31 Aralık 2019 tarihi 
itibarıyla finansal tablolarda gösterilen 34.643.729 TL (31 Aralık 2018: 12.560.968 TL) tutarındaki gelecek 
aylara ait giderler, 33.535.818 TL (31 Aralık 2018: 10.752.764 TL) tutarında ertelenmiş üretim komisyonları,
- TL (31 Aralık 2018: - TL) tutarında gelir tahakkukları ve 1.107.911 TL (31 Aralık 2018: 1.808.204 TL)
tutarında gelecek aylara ait diğer giderlerden oluşmaktadır.

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerine ilişkin ertelenmiş üretim komisyonlarının hareketi aşağıdaki
gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başındaki ertelenmiş üretim komisyonları 10.752.764 32.245
Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 32) 36.424.202 6.853.621
Dönem içinde giderleşen komisyonlar (Not 32) (13.641.148) 3.866.898
Dönem sonu ertelenmiş üretim komisyonları 33.535.818 10.752.764

18 Yatırım anlaşması yükümlülükleri
Bireysel emeklilik

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in kurucusu olduğu 11 adet (31 Aralık 2018: 11 adet ) emeklilik yatırım 
fonu bulunmaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla emeklilik faaliyetlerinden alacaklar ve borçlar 
hesaplarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Saklayıcı şirketten alacaklar 538.447.687 425.743.183
Fon işletim gideri kesintisi alacakları 795.547 578.914
Katılımcılardan alacaklar 663.723 662.497
Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar 539.906.957 426.984.594

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Katılımcılara borçlar 538.447.687 425.743.183
Katılımcılar geçici hesabı 3.394.414 3.493.137
Saklayıcı şirkete ve EGM’ye borçlar 48.009 45.157
Portföy yönetim şirketine borçlar 140.861 126.395
Bireysel emeklilik araçlarına borçlar 33.485 -
Diğer borçlar 22.707 22.060
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar 542.087.163 429.429.932

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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18 Yatırım anlaşması yükümlülükleri (devamı)
Bireysel emeklilik (devamı)

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, Şirket’in kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim 
fiyatları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019
Birim fiyatları

31 Aralık 2018
Birim fiyatları

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0,015239 0,012693
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0,031312 0,023380
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,022937 0,017089
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 0,023096 0,017237
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0,030914 0,019220
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 0,018422 0,013793
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 0,018703 0,014767
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,021910 0,017985
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım  Standart Emeklilik Yatırım Fonu 0,014166 0,011404
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,013929 0,011114
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,013131 0,010468

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım 
belgelerinin adet ve tutarları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019

Dolaşımdaki 
katılma belgeleri

Dolaşımda 
olmayan katılma 

belgeleri
Adet Tutar Adet 

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 493.477.375 7.520.102 99.124.114.242
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 2.007.661.678 62.863.902 98.549.830.306
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 1.878.508.159 43.087.342 97.769.255.154
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 2.429.069.327 56.101.785 96.926.651.990
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 1.748.698.643 54.059.270 97.934.845.410
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 4.588.885.825 84.536.455 94.921.175.365
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 4.041.637.165 75.590.740 95.404.785.653
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 5.538.329.226 121.344.793 93.125.376.105
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım  Standart Emeklilik Yatırım Fonu 2.324.720.440 32.931.990 99.873.572.258
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 17.541.609 230.339 99.999.823.437
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 12.992.263 180.969 99.999.793.265

Toplam 25.081.521.710 538.447.687 1.073.629.223.184

31 Aralık 2018

Dolaşımdaki 
katılma belgeleri

Dolaşımda 
olmayan katılma 

belgeleri
Adet Tutar Adet 

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 415.351.687 5.278.705 99.124.114.242
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 4.404.226.781 37.045.380 98.549.830.306
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 2.062.601.514 35.367.428 97.769.255.154
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 2.750.259.710 47.554.741 96.926.651.990
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 1.972.005.924 38.316.075 97.934.845.410
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 1.571.984.228 67.109.274 94.921.175.365
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 4.857.007.593 65.173.748 95.404.785.653
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik 6.248.777.740 112.809.185 93.125.376.105
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 1.488.538.507 17.011.018 99.873.572.258
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik 
Yatırım Fonu 4.683.669 52.139 99.999.793.265
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik 
Yatırım Fonu 2.436.351 25.492 99.999.823.437
Toplam 25.777.873.704 425.743.185 1.073.629.223.184

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

142



Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

58

18 Yatırım anlaşması yükümlülükleri (devamı)
Bireysel emeklilik (devamı)
Dönem içinde giren, sonlanan ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının adetçe portföy 
tutarları:

31 Aralık 2019
Dönem içinde giren Dönem içinde sonlanan Mevcut Mevcut tutar

Bireysel 2.426.156 29.534.869 205.518.861 178.410.148
Grup 3.814.245 37.828.755 268.500.990 234.486.481
OKS 2.591.191 8.933.524 47.356.936 41.014.603
Toplam 8.831.592 76.297.148 521.376.787 453.911.232

31 Aralık 2018
Dönem içinde giren Dönem içinde sonlanan Mevcut Mevcut tutar

Bireysel 2.426.156 29.534.869 205.518.861 178.410.148
Grup 3.814.245 37.828.755 268.500.990 234.486.481
OKS 2.591.191 8.933.524 47.356.936 41.014.603
Toplam 8.831.592 76.297.147 521.376.787 453.911.232

Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve 
kurumsal olarak dağılımları:

31 Aralık 2019

Dönem içinde giren
Brüt katılım 

payı Net katılım payı

Bireysel 398 2.131.220 2.086.992
Grup 1.087 3.456.369 3.456.369
OKS 7.921 2.334.097 2.334.097
Toplam 9.406 7.921.686 7.877.458

31 Aralık 2018

Dönem içinde giren
Brüt katılım 

payı Net katılım payı

Bireysel 36.835 38.127.659 180.984.330
Grup 290.625 53.142.992 231.855.958
OKS 11.031.185 2.428.661 -
Toplam 11.358.645 93.699.312 412.840.288

Dönem içinde yeni giren hayat sigortalılarının adet ile brüt ve ilk prim tutarları ferdi ve grup olarak dağılımları:

31 Aralık 2019
Poliçe sayısı İlk prim tutarı

Bireysel 497 253.476
Grup 4.717.273 145.663.222
Toplam 4.717.770 145.916.698

31 Aralık 2018
Poliçe sayısı İlk prim tutarı

Bireysel 2.338 705.432
Grup 403.163 17.434.902
Toplam 405.501 18.140.334

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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18 Yatırım anlaşması yükümlülükleri (devamı)
Bireysel emeklilik (devamı)
Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalılarının adet ve matematik karşılık tutarlarının ferdi ve grup 
olarak dağılımları:

31 Aralık 2019
Poliçe sayısı Matematik karşılık

Bireysel 78 690
Grup 1.706 149.373
Toplam 1.784 150.063

31 Aralık 2018
Poliçe sayısı Matematik karşılık

Bireysel 384 58.308
Grup 5.754 516.325
Toplam 6.138 574.633

Dönem içerisinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adedi ile dönem içerisinde ödenen katkı 
paylarının kesintilerden önce (brüt) ve kesintilerden sonra (net) tutarlarının bireysel ve kurumsal olarak 
dağılımları:

31 Aralık 2019
Sözleşme sayısı Brüt katılım payı Net katılım payı

Bireysel 44 1.031.414 1.031.068
Grup 213 2.649.378 2.649.378
Toplam 257 3.680.792 3.680.446

31 Aralık 2018
Sözleşme sayısı Brüt katılım payı Net katılım payı

Bireysel 28 460.681 460.656
Grup 875 13.524.985 13.524.985
Toplam 903 13.985.666 13.985.641

Dönem içinde Şirket’in hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile 
brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımı: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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18 Yatırım anlaşması yükümlülükleri (devamı)
Dönem içinde Şirket’in portföyünden ayrılıp başka şirkete geçen ve bireysel emeklilik sisteminden 
zorunlu sebeplerle veya kendi istekleri ile ayrılan her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının 
adedi ile toplam ödenen katkı paylarının kesintilerden önce (brüt) ve kesintilerden sonra (net) 
tutarlarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları (Hesap birleştirme ile çıkanlar sözleşmeler hariç):

31 Aralık 2019
Sözleşme sayısı Brüt katılım payı Net katılım payı

Bireysel 3.436 997.831 867.433
Grup 6.788 1.433.682 1.102.622
OKS 7.308 2.097.871 2.097.871
Toplam 17.532 4.529.384 4.067.926

31 Aralık 2018
Sözleşme sayısı Brüt katılım payı Net katılım payı

Bireysel 3.670 1.359.999 680.702
Grup 8.464 3.275.256 1.974.198
OKS 8.924 2.109.432 2.109.432
Toplam 21.058 6.744.687 4.764.331

19 Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Esas faaliyetlerden borçlar 579.708.186 436.586.971
Ödenecek vergi ve benzer diğer yükümlülükler 4.201.114 857.573
Diğer çeşitli borçlar 666.611 501.043
Gider tahakkukları 12.590.133 323.865
İlişkili taraflara borçlar 2.444.332 23.370
Toplam 599.610.376 438.292.822

Kısa vadeli borçlar 61.671.329 12.549.639
Orta ve uzun vadeli borçlar (Not 4.2) 538.512.881 425.743.183
Toplam 599.610.376 438.292.822

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla ödenecek vergi ve benzer diğer yükümlülükler, ödenecek 
personel gelir vergisi, gider vergisi ve dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığından 
oluşmaktadır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla gelecek aylara/yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 12.590.133 TL
tutarındaki ertelenmiş komisyon gelirlerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2018: 323.865 TL gider tahakkukları).
Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden borçlar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Emeklilik faaliyetlerden borçlar (Not 18) 542.087.163 429.429.932
Sigortalılar ve acentelere borçlar 20.254.973 6.260.864
Reasürans şirketlerine borçlar (Not 10) 17.355.172 833.659
Diğer 10.878 62.516
Esas faaliyetlerden borçlar 579.708.186 436.586.971

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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19 Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler (devamı)
Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: Yoktur.

Hesaplanan kurumlar vergisi ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Peşin ödenen vergiler 7.183.629 207.511
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı (4.007.436) -
Cari dönem vergi varlığı/borcu, net 3.176.193 207.511

20 Finansal borçlar
Şirket 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, TFRS 16 kapsamında 2.548.524 TL kira yükümlülüğü ve 3.496.125 TL 
kullanım hakkı varlığı muhasebeleştirmiş olup finansal tablolara yansıtılmıştır.(31 Aralık 2018: Yoktur).

21 Ertelenmiş vergiler
31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran 
kalemler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Ertelenmiş vergi

Varlığı / (Yükümlülüğü)
Ertelenmiş vergi

Varlığı /(Yükümlülüğü)

Dava karşılığı 289.866 630.322
İndirilebilir mali zararlar - 434.634
Şüpheli alacaklar karşılığı - 72.385
Kullanılmayan izinler için ayrılan karşılıklar 49.093 51.604
Kıdem tazminatı karşılığı 86.987 51.534
Dengeleme karşılığı 468.073 119.998
Diğer 41.322 14.841
Hisse senedi ve kar payı değerlemesi (33) 2.154
Amortisman gideri TMS düzeltme farkı (113.459) (186.105)
Ertelenmiş vergi varlığı, net 821.849 1.191.367
Kayıtlara alınmayan ertelenmiş vergi varlığı, net - (434.634)
Ertelenmiş vergi varlığı, net 821.849 756.733

7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile %22’lik 
kurumlar vergisi oranı yürürlüğe girdiği için ertelenmiş vergi hesaplamalarında 31 Aralık 2019 finansal
tabloları hazırlanırken 2019 ve 2020 yıllarında geri kazanılacağı muhtemel olan geçici farklar için %22 oranı, 
üç yılı aşan kısım için ise %20 oranı kullanılmıştır.

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla mali zararlarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

31 Aralık 2022 - 1.975.611
İleri taşınabilir mali zararlar - 1.975.611

22 Emeklilik sosyal yardım yükümlülükleri
Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla emeklilik sosyal yardım yükümlülükleri bulunmamaktadır (31 Aralık 
2018: Yoktur).

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan 
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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23 Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları
31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, diğer riskler için ayrılan karşılıkların detayı aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dava karşılığı(1) 1.317.572 2.865.100
Kullanılmayan izinler için ayrılan karşılıklar 223.149 234.562
Diğer 8.047 63.225
Maliyet giderleri karşılığı 1.548.768 3.162.887

Kıdem tazminatı karşılığı 434.935 257.669
Diğer riskler için ayrılan karşılıkların toplamı 1.983.703 3.420.556

(1) İşe iade davalarına ilişkin olarak ayrılan karşılık tutarından oluşmaktadır.

1 Ocak – 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki kıdem tazminatı karşılığının dönem 
içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başı kıdem tazminatı karşılığı 257.669 250.035
Faiz maliyeti (Not 47) 46.775 21.516
Hizmet maliyeti (Not 47) 95.516 60.275
Ödeme/faydaların kısılması/işten çıkarma dolayısıyla oluşan 
kayıp/(kazanç) (Not 47) 23.411 22.870
Dönem içindeki ödemeler (Not 47) (75.982) (394.928)
Aktüeryal fark 87.546 297.901
Dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı 434.935 257.669

24 Net sigorta prim geliri
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin hayat ve hayat dışı dallarda yazılan 
primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Brüt
Reasürans 

payı Net Brüt Reasürans payı Net

Hayat 140.843.500 (9.587.891) 131.255.609 747.136 (138.438) 608.698
Ferdi kaza 41.046.143 (41.095.751) (49.608) 146.020 (819) 145.201
Toplam 181.889.643 (50.683.642) 131.206.001 893.156 (139.257) 753.899

25 Aidat (ücret) gelirleri
Şirket’in aidat gelirleri bireysel emeklilik işlemleri ile ilgili katılımcılardan ve emeklilik yatırım fonlarından 
alınan aidatlardan oluşmaktadır. Bireysel emeklilik işlemleri ile ilgili katılımcılardan ve emeklilik yatırım 
fonlarından alınan aidat ve ücretler aşağıda detaylandırılmıştır:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Fon işletim gelirleri 7.183.408 6.786.303
Yönetim gideri kesintisi 50.065 93.084
Giriş aidatı gelirleri 488.198 1.622.617
Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi 299.039 471.242
Toplam 8.020.710 8.973.246

26 Yatırım gelirleri
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.
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27 Finansal varlıkların net tahakkuk gelirleri
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.

28 Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan aktifler 
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.

29 Sigorta hak ve talepleri
Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin sigorta teknik hesaplarından 
konservasyonunda kalan tutarları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Ödenen hasarlar, reasürör payı düşülmüş olarak (33.456.158) (155.955)
Muallak tazminatlar karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak (5.812.581) (779.127)
Kazanılmamış primler karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak (24.181.978) (24.443.670)
Devam eden riskler karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak - 34.383
Dengeleme karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak (1.740.375) (474.467)
Hayat matematik karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak (4.581.052) (485.903)
Toplam gelir tablosunda muhasebeleştirilen (69.772.144) (26.304.739)

30 Yatırım sözleşmeleri hakları
Yoktur.

31 Zaruri diğer giderler
Giderlerin, Şirket içindeki niteliklerine veya işlevlerine dayanan gruplama aşağıda 32 – Gider çeşitleri notunda 
verilmiştir.

32 Gider çeşitleri
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin faaliyet giderlerinin detayı aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Çalışanlara sağlanan fayda giderleri (Not 33) (17.556.467) (10.329.626)
Komisyon giderleri (Not 17) (13.641.148) 3.866.898
Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 17) (36.424.202) (6.853.621)
Ertelenmiş üretim komisyonlarındaki değişim (Not 17) 22.783.054 10.720.519
Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri(Not 10) 5.638.485 10.600
Yönetim giderleri (6.249.422) (3.045.614)
Pazarlama ve satış giderleri (4.951.434) (826.696)
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri 157.739 (3.314.596)
Diğer (1.640.729) (5.413)
Toplam (38.242.976) (13.644.447)
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33 Çalışanlara sağlanan fayda giderleri
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait çalışanlara sağlanan fayda giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Maaş ve ücretler 8.582.565 7.107.106
Sosyal güvenlik primleri işveren payı 1.391.589 1.054.231
Diğer yan haklar 7.582.313 2.168.289
Toplam 17.556.467 10.329.626

34 Finansal maliyetler
Dönemin tüm finansman giderleri yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir. Üretim 
maliyetine veya sabit varlıkların maliyetine verilen finansman gideri bulunmamaktadır. Finansal giderlerin 
tamamı gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

35 Gelir vergileri
Finansal tablolarda gösterilen gelir vergisi giderlerini oluşturan kalemler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Kurumlar vergisi karşılık gideri:
Kurumlar vergisi karşılığı (7.183.629) -

Ertelenmiş vergi:
İndirilebilir/vergilendirilebilir geçici farkların oluşmasından ve kapanmasından 
kaynaklanan vergi geliri/(gideri) 47.607 (139.555)
Gelir tablosuna yansıyan toplam gelir vergisi geliri/ (gideri) (7.136.022) (139.555)

Şirket’in finansal tablolarında oluşan 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin 
vergi öncesi faaliyet karı üzerinden yasal vergi oranı ile hesaplanan gelir vergisi karşılığı ile Şirket’in etkin 
vergi oranı ile hesaplanan fiili gelir vergisi karşılığı arasındaki mutabakatı aşağıdaki tabloda 
detaylandırılmıştır:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Vergi öncesi olağan kar/ (zarar) 32.907.126 Vergi 747.159 Vergi 

oranı (%) oranı (%)
Yasal vergi oranına göre gelir vergisi karşılığı (7.239.568) (22,00) (164.375) (22,00)
Kanunen kabul edilmeyen giderler 103.546 0,31 24.820 1,24
Gelir tablosuna yansıyan toplam gelir vergisi (7.136.022) (21,69) (139.555) (18,68)

36 Net kur değişim gelirleri
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.
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37 Pay başına kazanç
Pay başına kazanç Şirket’in dönem net karının, dönemin ağırlıklı ortalama pay senedi sayısına bölünmesi ile 
hesaplanmıştır.

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Hesap dönemi itibarıyla kar/ (zarar) 25.771.104 607.604
Ağırlık ortalama pay sayısı 30.000.000 30.000.000
Pay başına kazanç/ (kayıp) 0,08590 0,02025

38 Hisse başı kar payı
Şirket’in ilgili dönemde geçerli olan muhasebe standartlarına uygun olarak 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren
yıla ilişkin net dönem karı 25.771.104 TL’dir (31 Aralık 2018: 607.604 TL kar). Şirket’in ilgili dönemi içinde 
kar dağıtımı bulunmamaktadır.

39 Faaliyetlerden yaratılan nakit
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları ilişikteki nakit akış tablolarında gösterilmiştir.

40 Pay senedine dönüştürülebilir tahvil
Yoktur.

41 Paraya çevrilebilir imtiyazlı hisse senetleri
Yoktur.

42 Riskler
Normal faaliyetleri içerinde Şirket ağırlıklı olarak sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanmak üzere çok sayıda 
hukuki anlaşmazlıklar davalar ve tazminat davaları ile karşı karşıyadır. Bu davalar gerek muallak tazminat 
karşılığı gerekse de maliyet gider karşılıkları içerisinde gerekli karşılıklar ayrılmak suretiyle finansal tablolara 
yansıtılmaktadır. 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Şirket aleyhine açılmış faaliyetleri 
dışında davaların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Şirket aleyhine açılan işe iade davaları(Not 23) 1.317.572 2.865.100
Toplam 1.317.572 2.865.100

43 Taahhütler
Şirket’in faaliyetleri gereği hayat ve hayat dışı sigorta branşlarında vermiş olduğu teminatların detayı 17 – Sigorta 
yükümlülükleri ve reasürans varlıkları notunda verilmiştir.

Şirket’in verilen garanti ve kefaletlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

TL taahhütler 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Teminat mektupları 58.406 169.861
Toplam 58.406 169.861

44 İşletme birleşmeleri
Bulunmamaktadır.
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45 İlişkili taraflarla işlemler
Toplamda Şirket’in ödenmiş sermayesinde %89,09 paya sahip Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği ve bunların bağlı olduğu gruplar ve bu grupların iştirak ve bağlı ortaklıkları bu finansal tablolar 
açısından ilişkili kuruluş olarak tanımlanmıştır.

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili kuruluş bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Bereket Sigorta A.Ş.(FK devri) 15.437.319 -
Bereket Sigorta A.Ş. 2.370.582 -
Tarım Kredi Holding A.Ş 60.699 -
Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İlt. Hiz. San. Tic. A.Ş. 36.797 4.674
TK Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. 16.753 -
Tarım Kredi Gıda San.ve Tic.A.Ş 81 -
Esas faaliyetlerden alacaklar 17.922.231 4.674

Bereket Sigorta A.Ş. - 3.828
Bereket Katılım Hayat A.Ş 54.000 -
Diğer çeşitli alacaklar 54.000 3.828

lişkili kuruluşlardan olan alacaklar için teminat alınmamıştır.

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarı ve bunların borçları 
bulunmamaktadır.

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklılar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler 
bulunmamaktadır. 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
174.186.536 -

457.151 -
132.330 146.497

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Bereket Sigorta A.Ş.
Türkiye Tarım Kredi Koop.
Gübre Fabrikaları A.Ş 51.230 44.285
Yazılan primler 174.827.247 190.782

Bereket Sigorta A.Ş. 19.615 35.251
Ödenen primler 19.615 35.251

38.305.480 -Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Gübre Fabrikaları T.A.Ş 100.000 -
Ödenen hasarlar 38.405.480 -

Bereket Sigorta A.Ş.(Gider Yansıtma faturaları) 7.461.891 -
Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İlt. Hiz. San. Tic. A.Ş. 4.122.813 2.485.597
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 493.217 -
TK Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. 154.890 -
Tarım Kredi Holding A.Ş 60.699 -
Tarım Kredi Birlik A.Ş 14.625 -
Tarım Kredi Gıda San.ve Tic.A.Ş 9.745 -
Diğer giderler 12.317.880 2.485.597
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45 İlişkili taraflarla işlemler(devamı)
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Bereket Sigorta A.Ş.(Gider yansıtma faturaları) 2.434.173 -
Diğer giderler 2.434.173 -

Bereket Sigorta A.Ş. 37.180.653 -
Devredilen primler 37.180.653 -

Bereket Sigorta A.Ş. 14.873.458 -
Alınan komisyonlar 14.873.458 -

Bereket Sigorta A.Ş. 1.842.400 -
Ödenen hasar reasürans payı 1.842.400 -

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 32.037.283 35.251
Ödenen komisyonlar 32.037.283 35.251
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46 Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olaylar
Bulunmamaktadır.

47 Diğer
Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam 
tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları

Yukarıdaki notlarda her notun kendi içerisinde gösterilmiştir.

“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

Yoktur

Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar

Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacakları bulunmamaktadır.

Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri

Yoktur.

Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve 
kaynakları gösteren açıklayıcı not

Yoktur

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin karşılık giderlerinin detayı 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2019

Dava karşılığı geliri/(gideri) (Not 23) 1.547.528 63.245
İzin karşılığı geliri/(gideri) (Not 23) 11.413 35.798
Kıdem tazminatı karşılığı geliri/(gideri) (Not 23) (89.720) 290.267
Şüpheli alacaklar karşılığı geliri/(gideri) (Not 4.2) (12.233) 663.797
Diğer 45.552 (74.590)
Karşılıklar hesabı 1.502.540 978.517
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