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irketin Tarihsel Geli imi, Hesap Dönemindeki Ana Sözle me 
De i iklikleri 
 
Asya Emeklilik ve Hayat A. ., 16 May s 2011 tarihinde BDDK, 8 Haziran 2011 tarihinde 
de Hazine Müste arl  Sigortac l k Genel Müdürlü ü’nden gelen izin do rultusunda 1 
Temmuz 2011 tarihinde kurulmu  ve ticaret siciline tescil edilmi tir.  

Kurulu  çal malar n  müteakip 16 Eylül 2011 tarihinde emeklilik bran  faaliyet ruhsat 
ba vurusunda bulunulmu  ve bu amaçla 5 Aral k 2011 tarihinde Emeklilik Gözetim 
Merkezi ve Özel Emeklilik Dairesi taraf ndan yerinde incelemeye tabi tutulmu tur. 

30 Aral k 2011 tarihinde hayat grubu sigortalar  ruhsat ba vurusunda bulunulmu tur. 

Asya Emeklilik, faiz gelirine duyarl  olup faiz geliri elde etmek istemeyen kat l mc lar için 
bir çekim merkezi olacakt r. Her ne kadar di er kat l m bankalar  mevcut emeklilik irketleri 
ile acentelik anla malar  yapsa da hedef kitlenin duyarl l klar n  göz önünde bulundurarak 
kurulan tek irketin Asya Emeklilik olmas  rekabetteki öne ç kan nokta olacakt r. 
 
Asya Emeklilik, faiz hassasiyeti olan, kat l m bankac l  esaslar na uygun faaliyet 
gösteren bireysel emeklilik sistemi isteyen kesimi hedef kitle olarak seçmi tir. Bu amaçla 
kurulacak fonlar n fon portföyüne sadece, Türkiye’de Hazine Müste arl ’nca ihraç edilen 
faiz içermeyen enstrümanlar ve uluslararas  piyasalarda ihraç edilmi  Sukuk ve benzeri 
faizsiz enstrümanlar, Kat l m bankac l na uygun hisse senetleri, kat l m hesaplar , alt n 
fonlar  dahil edilecektir. Asya Emeklilik tüm süreçlerini ba lang çta belirledi i hedef kitlenin 
hassasiyetlerine uygun olarak belirleyecektir. 
 
Kat l m bankac l  tecrübesi ile Türkiye’nin emeklilik pazar ve dinamikleri göz önünde 
bulundurularak, hedef kitlenin sigorta ve emeklilik ihtiyaçlar  detayl  olarak analiz edilmi  
olup, hedef kitle beklenti ve ihtiyaçlar na uygun ürünler sunulacakt r. Kat l m bankac l  
tecrübesinden edinilmi  olan mü teri memnuniyetini sürekli art rmak için uygulanan 
mü teri odakl  çözümler, sözle me devam oran n  da sektörün üzerinde tutacakt r. Asya 
Emeklilik, hizmet kalitesini ön planda tutarken mü terilerine sundu u hizmette 
farkl la acak ve pazar pay n  art racakt r. Mü terilerin kolay ula abildi i, do ru ve 
zaman nda bilgilendirildi i, beklentilerini kar layacak bir hizmet anlay  olacakt r. Hedef 
kitlesine uygun ürünlerin sat n  gerçekle tirecek h zl  ve verimli da t m kanal , 
operasyonel altyap  ile karl  bir portföy olu turulacakt r. irket ortakl nda Asya Kat l m 
Bankas  A. . pay  %97,99dur. 
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irketin Ortakl k Yap s  

ORTAKLIK YAPISI 
  Ödenmi  Sermaye Sermaye Taahhüdü Toplam Sermaye 
Ad  - Soyad  / 
Ticaret Ünvan  

Pay 
Oran  10.000.000,00 Pay 

Oran  10.000.000,00 Pay Tutar  TL Pay Adedi 

Asya Kat l m 
Bankas  A. . 97,99% 9.798.000,00 97,99% 9.798.000,00 19.598.000,00 19.598.000 

Mehmet Sinan 
BERKSAN 1,00% 100.000,00 1,00% 100.000,00 200.000,00 200.000 

rfan 
HACIOSMANO LU 1,00% 100.000,00 1,00% 100.000,00 200.000,00 200.000 

Zafer ERTAN 0,01% 1.000,00 0,01% 1.000,00 1.000,00 1.000 
Ahmet AKAR 0,01% 1.000,00 0,01% 1.000,00 1.000,00 1.000 
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2011 y l  küresel ekonominin toparlanaca  bir 
y l olarak beklenirken Euro bölgesi borç krizi 
bu beklentileri bo a ç karm t r. Avrupa 
ülkelerindeki karar alma mekanizmalar n n 
a r çal mas , kamu maliyesindeki a r  
bozulmay  gidermek için gereken mali 
tedbirlerin al nmas n  geciktirmi tir. Avrupa 
Birli i ve IMF’nin giri imleri ve Avrupa Merkez 
Bankas ’n n son dönemde sa lad  likidite ile 
belli bir rahatlama sa lanm t r. Di er taraftan 
Amerika Merkez Bankas  2014 y l n n sonuna 
kadar faizleri dü ük tutaca  vaadinde 
bulunmu tur. Bütün gayretlerine ra men 

geli mi  ülkelerin i sizli i gerekti i ölçüde azaltamad klar  ve büyümeyi 
canland ramad klar  görülmektedir.  

Türkiye ise 2011 y l nda da %8 üzerindeki büyümesi ile geli mi  ülkelerden pozitif yönde 
ayr maya devam etmi tir. Geçti imiz y l içerisinde bir milyondan fazla yeni istihdam 
gerçekle mi ; istihdam art n n yan  s ra i  gücüne kat l m da artm t r. Avrupa Birli i’nde 
kamu borcunun milli gelire oran  ortalama %80 civar nda iken Türkiye’de bu oran %40’ n 
alt na inmi tir. Büyüme, istihdam ve kamu maliyesinde ba ar l  bir performans gösteren 
Türkiye’nin cari aç k ve enflasyon yumu ak karn  olmaya devam etmi tir. 2012 y l n n 
finansal istikrar n korunaca  ve cari aç  azaltmaya dönük yap sal de i ikliklerin h z 
kazanaca  bir y l olmas  beklenmektedir. 

Türkiye’nin cari aç k veren bir ülke olmas n n ana sebebi, %12 seviyelerinde olan tasarruf 
oran n n Türkiye’nin ihtiyac  olan yat r mlar  kar lamak için yeterli olmamas d r. Bireysel 
Emeklilik Sistemi bu noktada yap sal bir dönü üm arac  olarak kendini göstermektedir. 

Bireysel emeklilik sistemi, ki ilerin çal ma dönemleri boyunca düzenli olarak tasarrufta 
bulunmalar n  sa layan bir ‘Gelece e Yat r m’ sistemidir.  Sosyal güvenlik sistemini 
tamamlamaktad r. Yasayla düzenlenmi  ve vergi avantajlar yla özendirilmi tir. Bugün 
dünyada en büyük kurumsal yat r m ve tasarruf sistemi olarak ön plana ç kan bireysel 
emeklilik fonlar n n büyüklü ü 19 trilyon USD seviyesindedir. Dünyadaki emeklilik 
fonlar n n büyüklüklerine bak ld nda geli mi  ülkelerin ilk s ralarda yer ald  
görülmektedir. 

Bireysel Emeklilik Sistemi kat l mc lara emeklilik geliri sunma temel i levinin yan  s ra 
birçok makroekonomik i lev de üstlenmektedir. BES’in yayg nla t  ülkelerde finans ve 



8

sermaye piyasalar  derinlik kazanmakta, tasarruf artmakta ve artan bu tasarruflar yat r ma 
yönlendirildi inde ekonomik geli im h zlanmaktad r.  

Türkiye’de BES, kurulu undan bu yana h zl  bir geli me kaydetmi tir. 2003 sonu itibariyle 
42 milyon TL seviyesinde olan BES toplam fon büyüklü ü, 2011 y lsonu itibariyle 14,1 
milyar TL seviyesine gelmi tir. Kat l mc  say s  ise 41 bin ki iden 2,6 milyon ki iye 
ula m t r.  

Türkiye’de emeklilik sistemi henüz çok yenidir. Emeklilik fonlar n n milli gelire oran  
%2,3’tür. Bu oran geli mi  ülkelerde %100’lerin üzerine ç kmaktad r. gücü ça ndaki 
nüfusun yakla k 50 milyon ki i oldu u da göz önüne al n rsa, kat l mc  say s n n 
önümüzdeki dönemde daha da artmas  beklenmektedir.  

Yeni kurmu  oldu umuz Asya Emeklilik ve Hayat A. ., bireysel emeklilik pazar nda iddial  
oyunculardan biri olmay  hedeflemektedir. Bu do rultuda mü teri memnuniyeti odakl , h zl  
ve kaliteli hizmet sa lamay  amaçlamaktad r.  Ana sermayedar olan Asya Kat l m Bankas  
A. . yönetimi, Asya Emeklilik ve Hayat A. .’nin bu hedeflere ula mas n n destekçisi ve 
takipçisidir. 

Ayn  zamanda Asya Emeklilik ve Hayat A. ., fonlar n  faizsiz finansal ürünlerle yönelecek 
olan ilk ve tek emeklilik irketi olma özelli ine sahiptir. Bu özelli i sayesinde faize duyarl  
kesimleri sisteme dahil ederek hem sektörü geni letecek, hem de bu kesimlerin uzun 
süredir bekledikleri bir ihtiyac  kar lam  olacakt r. 

Asya Emeklilik ve Hayat A. .’nin sektöre yenilik ve dinamizm getirmek üzere att  bu 
ad mda eme i geçenlere te ekkür eder, irketimize yeni ba lad  faaliyet hayat n n büyük 
ba ar lar getirmesini temenni ederim.  

Sayg lar mla, 
 
Behçet Akyar 
Yönetim Kurulu Ba kan  
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Genel Müdürün Faaliyet Dönemine 
li kin De erlendirmeleri ve 

Gelece e Yönelik Beklentileri 
 
Yola Ç karken 

Bank Asya Grubu’nun en genç üyesi olan Asya 
Emeklilik ve Hayat A. .’nin kurulu  çal malar  
2010 y l n n son çeyre inde ba lam t r. Hazine 
Müste arl ’ndan gerekli izinlerin al nmas yla, 1 
Temmuz 2011 tarihinde kurulan ve emeklilik 
bran  faaliyet ruhsat  ba vurusu 23 Ocak 
2012’de uygun görülen irketimizin dört adet 
emeklilik yat r m fonu kurmas  talebi 17 ubat 
2012 itibar yla SPK taraf ndan olumlu 
kar lanm t r. irketimiz, 30 Aral k 2011 
tarihinde hayat grubu sigortalar  ruhsat 
ba vurusunda bulunmu tur. 

Fark m z: Hizmet Anlay m z. 

Asya Emeklilik, Bank Asya ile entegre çal arak de er üretmek ve pazarda güçlü 
oyunculardan biri olmak için yola ç km t r. Henüz taze bir fidan olan ve ulu bir ç nar olma 
potansiyeli ta yan Asya Emeklilik, hizmet fark  ve getirdi i yenilikler ile bu amac na 
ula acak, yeni kat l mc lar baz nda sektörün önde gelen oyuncular ndan biri olacakt r. 
Sundu u yenilikçi, modern ve kazançl  yat r m araçlar  ile bireysel emeklilik sistemini de 
geli tirerek sektör standard n  yükseltecektir. Hayat grubu ruhsat n n al nmas  sonras nda 
kredi hayat sigortas  üretimi ile karl l na önemli katk  yapacakt r. 

Temel da t m kanal m z Asya Kat l m Bankas  A. . olacakt r. Ancak amac m z sektör 
aç s ndan da yeni modeller olu turacak yeni da t m kanallar  olu turmakt r. Hedef 
kitlesine uygun ürünlerin sat n  gerçekle tirecek h zl  ve verimli da t m kanal , 
operasyonel altyap  ile karl  bir portföy olu turulacakt r. 

E itimli ve genç personeli, dinamik ve büyüyen yap s , teknolojiyi hayata geçirme h z , 
güçlü ekip ruhu ve yüksek sahiplenme duygusu irketimizi bir çekim merkezi haline 
getirirken amac m z çal an memnuniyetini üst düzeyde tutmakt r.  

Asya Emeklilik daima, kat l mc lar m z n kolay ula abildi i, do ru ve zaman nda 
bilgilendirildi i ve beklentilerini kar layacak bir anlay  içerisinde olacakt r.  

Emeklili iniz Hay rl  Olsun 

Kazanç biçimine duyarl  kesimin ihtiyac n  kar lamak üzere yola ç kan Asya Emeklilik 
taraf ndan kurulacak fonlar n portföyüne sadece, Türkiye’de Hazine Müste arl  ve 
uluslararas  piyasalarda ihraç edilmi  Sukuk ve benzeri faizsiz enstrümanlar, MKB Kat l m 
Endeksi içindeki hisse senetleri, kat l m hesaplar , alt n fonlar  dahil edilecektir. Asya 
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Emeklilik tüm süreçlerini ba lang çta belirledi i hedef kitlenin hassasiyetlerine uygun 
olarak belirleyecektir. Çok yak n gelecekte mevzuatta yap lacak de i ikliklerle yat r m 
araçlar m z n çe itlenece ini umuyor ve öngörüyoruz. 
  
Sektördeki ilk ve tek faizsiz bireysel emeklilik irketi olan Asya Emeklilik’ in do um 
sürecinde, sürekli ve tam desteklerini hissetti imiz Bank Asya yönetici ve çal anlar na, 
yolumuzu açan ve yol gösterici olan kamu otoritelerine ve bir de er ortaya ç karmak için 
sürekli çal an, proje üreten, konusunda uzman, özverili çal anlar m za te ekkür ederim. 
Hepimize hay rl  ba ar lar. 
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2011 y l  tüm dünya ülkelerinin mali yap lar n n ve borçluluklar n n test edildi i bir y l oldu. 
Uzun zamand r konu ulan ülke borçluluk rasyolar n n yüksekli i, Yunanistan kriziyle 
beraber sorgulanmaya ba land  ve bir dünya krizi haline dönü tü. Y llarca yüksek borç  
sto u alt nda olmalar na ra men sürekli borçlanarak ya ayan geli mi  ülkelerin batma 
riskinden bahsedilmeye ba land . Ba ta Portekiz ve rlanda sonras nda ise talya ve 
spanya’n n borçlar n n sürdürülemez seviyeye gelebilece i endi eleri yay ld . Bütün bu 

endi eler ile beraber ülke tahvillerinin faizleri yükselirken, likidite ve fonlama imkanlar  
riskten kaç nma saikiyle oldukça darald . Daralan likidite ile beraber ülkeler yüksek faizler 
ödemeye ve istedikleri miktarda borçlanamamaya ba lad . Bunun sonucu olarak ödemeler 
dengesi bozulurken tüm dünyada büyüme tahminleri a a  yönlü revize edilmeye veya 
resesyondan söz edilmeye ba land . 

Merkez Bankas  ekonomideki a r  s nmay  engellemek, s cak para ak n  dizginlemek 
ve kredi büyümesini yava latmak amac yla 2011 y l na s ra d , Ortodoks olmayan para 
politikas  ile girdi. Bu politika gere ince kredi büyümesini dizginlemek için kar l k 
oranlar n  art r rken dü ük ve dalgal  faiz ile TL’nin de erini dü ürmeye çal t . Uygulanan 
s ra d  politikan n etkisiyle TCMB’nin kararlar  belirsizli e yol açarken tahvil faizlerinde 
de yükseli e neden oldu. Ayr ca bu dönem içinde May s 2011 itibariyle son bir y ll k 
dönemde d  ticaret aç  92,3 milyar $ seviyesine ula t . Son 12 ayl k dönemde ihracat n 
ithalat  kar lama oran  %57 ile 2001 den bu yana en dü ük seviyeye geriledi. Bu 
dönemde piyasa dinamiklerini en çok etkileyen ve dünya çap nda krize sebebiyet veren 
konu ise Avrupa ülkelerinin borçluluk sorunu oldu. Risk i tah  b çak gibi kesilirken, 
dünyadaki likidite geli mekte olan ülkelerden ç k p, geli mi  ülkelere dönmeye ba lad . 
Asl nda sorunun kayna  geli mi  ülke borçlar n n sürdürülebilirli i olmas na ra men 
ya anan bu para ç k yla geli mekte olan ülke piyasalar  geli mi  ülke piyasalar ndan 
daha olumsuz etkilendi. Geli mekte olan ülkeler s n f nda yer alan Türkiye ise hem Cari 
Aç k/GSMH rasyosunun %10’lar düzeyine yakla mas  hem de Merkez Bankas n n 
uygulad  politikalar n belirsizlik yaratmas  sebebiyle geli mekte olan ülkeler aras nda da 
negatif olarak ayr t . 

Cari aç n a r  büyümesi, enflasyon bask s n n hissedilmeye ba lamas  ve Merkez 
Bankas n n  dü ük politika faizli s k  para politikas  TL’nin s cak para liginde küme 
dü mesine neden oldu. Hazine’nin %75’lik çevirme oran yla piyasalara yapt  borç 
servisinden 28 milyar TL daha az borçlanmas na ra men tahvil faizlerinde %2-3,5 puanl k 
bir yükseli  görüldü. Faizlerdeki yükseli  döviz kurundaki de er kayb  ile birle ince Türkiye 
tahvil piyasas  geli mekte olan ülkeler aras nda Macaristan’dan sonra en kötü performans 
gösteren tahvil piyasas  oldu. Geli mekte olan ülke  borsalar  ortalama %20 civar nda 
gerilerken, Türkiye -%37 ile M s r (-%49) ve Hindistan’dan (-%38) sonra en kötü 
performans gösteren geli mekte olan hisse senedi piyasas  oldu. 

Tüm bu olumsuz geli melere ra men, TCMB’nin  Avrupa’daki borç krizinin ne kadar 
derinle ebilece ini görüp, proaktif davranmas  ilk etapta piyasalar taraf nda belirsizli e yol 
açsa da, zaman içinde TCMB’nin hakl l n n ortaya ç kmas  ile dengeye oturdu. 
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ASYA EMEKL L K VE HAYAT A. .  

OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM  

 

1- Aç l  ve Ba kanl k Divan  Seçimi, 
2- Toplant  zapt n n imzalanmas  konusunda Ba kanl k Divan ’na yetki verilmesi,  
3- 2011 y l  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Ba ms z 

Denetim Kurulu u Raporunun okunmas  ve müzakeresi,  
4- 2011 y l na ait Bilanço ve Kâr Zarar hesaplar n n incelenmesi, müzakeresi ve 

tasdiki, 
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,  
6- irket Ana Sözle mesinin “Amaç ve Konusu” ba l kl  4. maddesi de i ikli inin 

görü ülmesi ve karara ba lanmas , 
7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve haklar n n görü ülüp karara 

ba lanmas ,  
8- 2012 y l  hesap dönemi için Yönetim Kurulunca 1 (bir) y ll na seçilen 

ba ms z denetim kurulu unun tasvibe sunulmas ,  
9- Bireysel Emeklilik Fonlar n n 2012 y l  hesap dönemi için Yönetim Kurulunca 1 

(bir) y ll na seçilen ba ms z denetim kurulu unun tasvibe sunulmas ,  
10- Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. 334 ve 335. maddelerinin gerektirdi i iznin 

verilmesi, 
11- Dilek ve temenniler, 

 

Sayg lar m zla, 

 

            Ercüment Korkut                      Ahmet Beyaz 
Yön. Kur. Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi 
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FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ 
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Yönetim Kurulu 

Ad-Soyad Ünvan E itim Durumu 
Tecrübe        
Y l  

Behçet Akyar Yönetim Kurulu Ba kan  Lisans 32 
Ömer Faruk Berksan  Yönetim Kurulu Ba kan Yrd. Lisans 30 
Ercüment Korkut Yönetim Kurulu Üyesi ve GM Yüksek Lisans 16 
Ahmet Beyaz Yönetim Kurulu Üyesi  Yüksek Lisans 10 
Ercüment Güler Yönetim Kurulu Üyesi  Doktora 16 
Abdullah Çelik Yönetim Kurulu Üyesi  MBA 25 

 
 
 
 Üst Yönetim 
 
Genel Müdür ve  Genel Müdür Yard mc lar   

Ercüment Korkut Yönetim Kurulu Üyesi ve GM Yüksek Lisans 16 
Cüneyt Cem Çiçek Genel Müdür Yrd. Yüksek Lisans 11 
Koray Pi irici Genel Müdür Yrd. Lisans 12 
Balkan Akba  Genel Müdür Yrd. Yüksek Lisans 14 

 
 
Üst Yönetimin Sorumluluk Alanlar  
 
Ad-Soyad Sorumlu Oldu u Alan 
 
 

 

Ercüment Korkut Genel Müdür 
 
Cüneyt Cem Çiçek 

 
Muhasebe, Tahsilat, ç Kontrol, nsan Kaynaklar , Bilgi 

lem, dari ler, Hukuk 
 
Balkan Akba  

 
Sözle me Poliçe Operasyon, Risk De erlendirmesi,  
Geli tirme, Teknik Aktüerya, Arge, Raporlama Kontrol, Fon 

letim  
Operasyonu Gözetim, Reasürans, Ça r  Merkezi 

 
Koray Pi irici 

 
Direk Sat , Kurumsal Sat , Sat  Destek, Reklam Halkla 
li kiler 
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Ahmet Deniz Denetçi Lisans  15 
Kamil Y lmaz Denetçi Lisans  21 

 
 

 
 

Mehmet Latif Akda  ç Denetçi Lisans 14 

Zafer Ma alac  ç Kontrol Sorumlusu Lisans 11 

Kaan en Risk Yönetici Yüksek Lisans 13 

Personel Say s  Aral k 2011 itibariyle 24’tür. irketimiz Emeklilik ve Hayat bran nda 
faaliyet göstermek üzere kurulmu  olup, faaliyete ba lamad m z için, Bölge müdürlü ü, 
irtibat bürosu ve ubemiz bulunmamaktad r.  
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2011 YILI GENEL KURULA SUNULAN 
ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU 

 
 
 
Say n Ortaklar m z, 
 
Birinci çal ma dönemini kurulu  çal malar  ile tamamlam  olan irketimizin 01.07.2011-
31.12.2011 dönemine ait 2011 Y l  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-
Zarar tablosu hesaplar n  inceleme ve onay n za arz ederiz. 
 
 

irketimiz kurulu  haz rl klar  için önce  16 Eylül 2011 tarihinde emeklilik bran  faaliyet 
ruhsat  daha sonra 30 Aral k 2011 tarihinde ise hayat grubu sigortalar  için  ba vurularda 
bulunmu tur. 2012 y l  Nisan ay  içinde bireysel emeklilik bran nda, May s ay  içinde de 
hayat grubu sigortalar nda faaliyete ba lanmas  planlanmaktad r. 
 
 
 
Toplant ya onur veren Say n Kurulunuza en iyi dileklerimizi sunar z. 
Sayg lar mla, 
 
 
Behçet AKYAR 
Yönetim Kurulu Ba kan  
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Ça r  Merkezi

Yönetim Kurulu

Raporlama / Kontrol Hukuk

ç Denetim
Genel Müdür

Aktüer
Dan manl k Hizmeti

GM Asistan

Ar-Ge Bilgi lem

Fon letim Operasyonu dari ler

Reasürans

Sat  Destek  Geli tirme ç Kontrol

Reklam ve Halkla 
li kiler

Teknik / Aktüerya nsan Kaynaklar &E itim

Direkt Sat Sözle me / Poliçe Muhasebe

Kurumsal Sat Risk De erlendirmesi Tahsilat

GMY Asistan

Sat  ve Pazarlama
Genel Müdür Yard mc s

Operasyon / 
Teknik

Genel Müdür 
Yard mc s

Mali ve dari ler
Genel Müdür Yard mc s
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Kad n 
19% 

Erkek 
81% 

Cinsiyet Da l m  

NSAN KAYNAKLARI FAAL YETLER  

e Al m 

irketin tescil tarihine kadar kadrola ma çal malar  Asya Kat l m Bankas  A. . 
bünyesinde devam etmi tir. irket kurulu unun gerçekle mesiyle birlikte 9 ki ilik kadro 
Bank Asya'dan Asya Emeklilik ve Hayat A. . kadrosuna aktar lm t r. 2011 y l  aylar 
itibar yla personel say lar  a a daki tabloda belirtilmi tir; 

Ünvan Durumu Tem.11 A u.11 Eyl.11 Eki.11 Kas.11 Ara.11 

Genel Müdür 0 0 1 1 1 1 

Genel Müdür 
Yard mc s  0 0 0 0 0 2 

Koordinatör 1 1 1 1 1 0 

Müdür 1 2 2 3 5 5 

Müdür 
Yard mc s  2 2 2 2 3 3 

Uzman 3 6 6 7 9 11 

Uzman 
Yard mc s  2 2 2 2 2 2 

TOPLAM 9 13 14 16 21 24 

 

Çal an Profili 
 
31Aral k 2011itibari ile mevcut personele ili kin veriler a a dad r; 

 

Çal anlar m z n Ortalama Ya  : 35 
 

Cinsiyet Da l m  Say  % 

Kad n 7 29 

Erkek 17 71 

TOPLAM 24 100 
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Lise 
8% 

Ön 
Lisans 
17% 

Lisans 
62% 

Yüksek 
Lisans 
13% 

E itim Durumu 

 

E itim Durumu Say  % 

Lise 2 8 

Ön Lisans 4 17 

Lisans 15 63 

Yüksek Lisans 3 13 

TOPLAM 24 100 

 

 

Ünvan Baz nda Ortalama  
Tecrübesi 

 

 

Ünvan Ad  

 Tecrübesi 
Toplam  (Y l) 

Personel 
Say s  

Ortalama  
Tecrübesi 

(Y l) 

Genel Müdür 16 1 16 

Genel Müdür 
Yard mc s  

30 2 15 

Müdür 73 5 15 

Müdür Yard mc s  23 3 8 

Uzman 121 11 11 

Uzman Yard mc s  4 2 2 

TOPLAM 267 24 66 

 

Asya Emeklilik ve Hayat A. . nsan Kaynaklar &E itim bölümü olarak “ e Al m” faaliyetleri 
yan  s ra nsan Kaynaklar  faaliyetlerine ili kin temel unsur olan “ nsan Kaynaklar  
Yönetmeli i” haz rlanm  ve Yönetim Kurulu’ndan onay al narak ilan edilmi tir. Bu 
yönetmeli e ba l  olarak ilgili prosedürler de çal anlar n bilgisine sunulmak üzere 
haz rlanmakta olup 2012 y l nda irket içinde yay mlanmak üzere çal malar sürmektedir. 
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E T M FAAL YETLER  

Asya Emeklilik Bireysel Emeklilik Arac lar  E itim Program  üç bölümden olu maktad r. 
Bunlar; 

1. BEAS Lisanslama E itimleri 
a. E-Ö renme 
b. Yüz Yüze 
c. Destek Dokümanlar 

2. Ürün E itimleri 
3. Sat  ve E itimleri 

nsan Kaynaklar &E itim bölümü e itim faaliyetlerine ilk olarak Bankasürans  partneri  
Bank Asya Bireysel Pazarlama Elemanlar ’ n n lisanslanmas  ile ba lam t r. Buna göre 
a a daki faaliyetler gerçekle tirilmi tir; 

E itim Metodu 

Kar k e itim metodu ile tüm pazarlamac lar n ilk olarak lisanslanmas  hedeflenmi tir. 
Ba lang çta 600 kat l mc ya ilk olarak e-ö renme e itimleri aç lm t r. 180 kat l mc  da 
sonras nda da s n f içi yüz yüze e itimlere davet edilmi  ve e itimleri tamamlanm t r. 

E-Ö renme E itim Konu Ba l klar  

1. Sosyal Güvenlik Sistemi 
2. Bireysel Emeklilik Mevzuat  1 
3. Bireysel Emeklilik Mevzuat  2 
4. Bireysel Emeklilik Mevzuat  3 
5. Bireysel Emeklilik Mevzuat  4 
6. Bireysel Emeklilik Mevzuat  5 
7. lgili Vergi Mevzuat  
8. Genel Sigortac l k Bilgisi ve Hayat Sigorta Hukuku 
9. Finans ve Yat r m Araçlar  
10. Finansal Matematik 
11. Temel letme 
12. Temel ktisat 
13. Temel nsan li kileri ve Pazarlama 

S n f çi E itimler 

Genel Müdürlük kadrolar  da dahil olmak üzere 10 gruba 2’ er günden toplam 20 gün 
Ba lang ç Yüz yüze  e itim verilmi tir. S nav öncesi tazeleme s n f içi e itimleri de 
planlanm  olup toplam 210 ki iye verilmesi planlanmaktad r. 

E-BEAS Ba ar  

31 Aral k 2011 itibar yla 53 aday s nava girmi  ve 42 aday s navda ba ar l  olmu tur. 
S nav ba ar s  %79,24 olarak gerçekle mi tir. 
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29/6/1956 Tarihli ve 6762 Say l  Türk Ticaret Kanunu’nun 347’nci Maddesi Uyar nca 
Te kil Olunan Denetçiler Taraf ndan Haz rlanan Rapor 

 
 

ASYA EMEKL L K VE HAYAT A. . 
Denetçi Raporu 

 
 
 

ASYA EMEKL L K VE HAYAT A. . GENEL KURULUNA 
 
 
Ortakl n Ünvan    :   ASYA EMEKL L K VE HAYAT A. . 
 
Merkezi                  :   STANBUL 
 
Sermayesi              :   20.000.000.-TL 
 
Faaliyet Konusu     :   B REYSEL EMEKL L K VE S GORTACILIK 
 
 
 
ASYA EMEKL L K VE HAYAT ANON M RKET ’nin 2011 dönemi hesap ve i lemlerini 
Türk Ticaret Kanunu, irket ana sözle mesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmü  
muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemi  bulunmaktay z.  
 
Görü ümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli 31.12.2011 tarihi itibariyle düzenlenmi  
Bilanço, ortakl n o tarihteki gerçek durumunu, 01.07.2011 – 31.12.2011 dönemine ait 
Kar / Zarar Tablosu, an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n  yans tmaktad r.  
 
Bilançonun ve Kar / Zarar Tablosunun onaylanmas n , Yönetim Kurulu Üyelerinin ibras n  
onaylar n za arz ederiz. 

 
 
 
Denetçi        Denetçi 
Kamil Y lmaz                    Ahmet Deniz 
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Ç DENET M FAAL YETLER  
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Ba ms z Denetim Raporu 

Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 

 

31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 

T.C. Ba bakanl k Hazine Müste arl  için Haz rlanan Özel Rapor 
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çindekiler 
 
 
 
 

K s m  Bölüm   Sayfa 
      
I   31 Aral k 2011 tarihi itibariyle haz rlanan özel rapor 1-2 
      
  I irket hakk nda genel bilgiler 3-5 
   A.  Hukuki yap s  3 
   B. Sermaye yap s  ve sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya 

da %50’sini a mas  sonucunu do uran ve bir orta a ait paylar n 
yukar daki oranlar n alt na dü mesi sonucunu veren hisse 
devirleri 

 
 
 

3-4 
   C. Yönetim organlar , üst düzey yöneticileri ile denetçileri ve 

nitelikleri ve varsa bunlarda meydana gelen de i iklikler 
 

4-5 
   D. Faaliyetler ile faaliyet sonuçlar n  içeren özet bilgi 6 
  II Uygulanan denetim ilke ve teknikleri 6 
  III Teknik hesaplar n do rultular  ve bunlar n de erlendirilmesi  6 
  IV ç kontrol yap s  7 
     
II   31 Aral k 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar ve ba ms z 

denetim raporu 
 

1-47 
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I. K s m 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle  
haz rlanan özel rapor 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle özel rapor
 
 
 
 
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi Yönetim Kurulu ve 
T.C. Ba bakanl k Hazine Müste arl ’na: 
 
 
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi’nin ( irket) 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle düzenlenmi  
bilançosunu ve bu tarihte sona eren y la ait gelir tablosunu 5684 say l  Sigortac l k Kanunu uyar nca 
yürürlükte bulunan ba ms z denetim ilkelerine ili kin düzenlemelere uygun olarak denetlemi  ve II. 
K s m’da sunulan 8 Mart 2012 tarihli denetim raporumuzda söz konusu finansal tablolar üzerinde 
olumlu görü  beyan etmi  bulunmaktay z. 
 
Denetimimiz bir bütün olarak sunulan finansal tablolar üzerinde görü  olu turmak amac yla 
gerçekle tirilmi  olup, ayr ca, 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan 
“Sigortac l k Ba ms z Denetim lkelerine li kin Yönetmelik”in (Yönetmelik), 19. madde hükümleri 
kapsam nda özel raporumuzu haz rlam  bulunuyoruz. Söz konusu Yönetmelik kapsam nda raporda 
yer verilmesi gereken ve a a da belirtilen konulara, geçerli oldu u ölçüde, II. K s m’da yer alan 
finansal tablolar, dipnotlar ve ba ms z denetim raporunda yer verilmi tir: 
 
1. Denetime tabi tutulan finansal tablolar, 
 
2. Raporun dayand  muhasebe ilke ve standartlar  çerçevesinde ana ve önemli alt hesaplar n her 

biri ayr  ayr  belirtilmek ve detayl  bir ekilde incelenmek suretiyle irket’in hesaplar n n söz 
konusu ilke ve standartlara uygunlu una ili kin aç klamalar, 

 
3. lgili düzenlemelerde belirtilen muhasebe ilke ve standartlar na uymayan i lemlerin irket’in 

finansal tablolar  üzerindeki etkisi, 
 
4. Muhasebe politikalar nda bir önceki y la göre de i iklik yap lm  ise de i iklik ile birlikte bu 

de i ikli in irket'in finansal tablolar  üzerindeki etkisi, 
 
5. Denetlenen bilanço döneminden sonra irket’in durumunu etkileyebilecek önemli de i iklik ve 

geli meleri içeren özet bilgi, 
 
6. Finansal tablolar hakk nda ula lan denetçi görü ü 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle T.C. Ba bakanl k Hazine Müste arl  
için haz rlanan özel rapor 

I. Bölüm – irket hakk nda genel bilgiler 
 

Ad  / Ticari Unvan  : Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi  
Yönetim Merkezi Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:8   34768 

Ümraniye / STANBUL 
Telefon : 0 216 635 44 44 
Faks : 0 212 381 79 00 
nternet Sayfas  Adresi : www.asyaemeklilik.com.tr 

Elektronik Posta Adresi : muhasebe@asyaemeklilik.com.tr 
 

A. Hukuki yap s  
 
Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi (“ irket”), Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 
34768 Ümraniye / stanbul adresinde faaliyet göstermekte olup, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 
hükümlerine göre kurulmu  Anonim irket statüsündedir. irket, 5684 say l  Sigortac l k Kanunu ve 
4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu’nda belirlenen esaslara göre Türkiye’de 
emeklilik, emeklilik yat r m fonlar n n kurulu u ve i leyi i ile hayat, ferdi kaza sigortac l  faaliyetlerinde 
bulunmak üzere anonim irket olarak kurulmu tur. 

 
irket, 1 Temmuz 2011 tarihinde Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi ad  alt nda kurulmu tur. 
irket’in ana sözle mesi stanbul Ticaret Sicil Memurlu u’nca 1 Temmuz 2011 tarihinde 27229 

numara ile tescil edilerek, Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin 7 Temmuz 2011 ve 7853 say l  nüshas nda 
ilan edilmi tir. 

 
B. Sermaye yap s  ve sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini a mas  

sonucunu do uran ve bir orta a ait paylar n yukar daki oranlar n alt na dü mesi 
sonucunu veren hisse devirleri 
 

31 Aral k 2011 tarihi itibariyle ba l ca hissedarlar ve sermaye yap s  a a da belirtilmi tir: 
 
 31 Aral k 2011 
Ortaklar Oran  (%) Tutar 
   
Asya Kat l m Bankas  A. . %97.99 19,598,000 
rfan Hac osmano lu %1.00 200,000 

Mehmet Sinan Berksan %1.00 200,000 
Zafer Ertan %0.01 1,000 
Ahmet Akar %0.01 1,000 
   
Nominal sermaye %100.00 20,000,000 
   
Ödenmemi  sermaye  (10,000,000) 
   
Ödenmi  sermaye  10,000,000 
 

irket 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmu  olup, sermayesi 20,000,000 TL’ dir. Sermaye, her biri 1 TL 
k ymetinde olan 20,000,000 adet hisseye ayr lm t r. Sermayenin 10,000,000 TL tutar ndaki k sm  29 
Temmuz 2011 tarihinde nakden ödenmi tir. Ödenmemi  sermaye, irket Yönetim Kurulu’nun alaca  
kararlar ve tespit edece i esaslara göre kurulu un tescilinden en geç üç y l içinde ödenecektir. 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle T.C. Ba bakanl k Hazine Müste arl  
için haz rlanan özel rapor 

28 Temmuz 2011 tarihi itbariyle; Recep Koçak’ n irket sermayesindeki her biri 1 TL nominal de erli 
20,000 adet hissesi, Gökhan Cengiz Bozkurt’un irket sermayesindeki her biri 1 TL nominal de erli 
20,000 adet hissesi, Muhsin en’in irket sermayesindeki her biri 1 TL nominal de erli 20,000 adet 
hissesi, Balkan Akba ’ n irket sermayesindeki her biri 1 TL nominal de erli 18,000 adet hissesi Asya 
Kat l m Bankas  A. .’ye devredilmi tir. Ayr ca, 28 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Balkan Akba ’ n irket 
sermayesindeki her biri 1 TL nominal de erli 1,000 adet hissesi Zafer Ertan’a ve 1,000 adet hissesi 
Ahmet Akar’a devredilmi tir. 
 
31 Aral k 2011 tarihinde sona eren y l içinde, sermaye art r m  gerçekle tirilmemi tir. 2011 y l  içinde 

irket’in sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini a mas  sonucunu do uran ve bir 
orta a ait paylar n yukar daki oranlar n alt na dü mesi sonucunu veren hisse devirleri 
bulunmamaktad r. 
 

irket, 24 ubat 2012 tarihinde yap lan Yönetim Kurulu toplant s nda irket ana sözle mesinin 4. 
maddesinde de i iklik yapm  olup, rapor tarihi itibariyle sözkonusu de i iklik onay için Hazine 
Müste arl ’na gönderilmi tir.  
 
C. Yönetim organlar , üst düzey yöneticileri ile denetçileri ve nitelikleri ve varsa bunlarda 

meydana gelen de i iklikler 
 

1. 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket'in yönetim organlar , üst düzey yöneticileri ve 
denetçileri a a daki gibidir: 

 
i)  Yönetim Kurulu: 
 

Behçet Akyar Yönetim Kurulu Ba kan  
Ömer Faruk Berksan Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s  
Ercüment Korkut  Yönetim Kurulu Üyesi  
Ahmet Beyaz Yönetim Kurulu Üyesi 
Ercüment Güler Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdullah Çelik  Yönetim Kurulu Üyesi 

 
ii)  Üst Düzey Yöneticiler (Genel Müdür ve Genel Müdür Yard mc lar ): 
 

Ercüment Korkut Genel Müdür 
Cüneyt Cem Çiçek  Genel Müdür Yard mc s  
Koray Pi irici Genel Müdür Yard mc s   
Balkan Akba   Genel Müdür Yard mc s  

 
iii)  Kanuni Denetçiler: 
 

Ahmet Deniz 
Kamil Y lmaz 

 
2. irket'in yönetim organlar , üst düzey yöneticileri ve denetçilerinde 2011 y l  içinde 

meydana gelen de i iklikler: 
 

14 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Ahmet Beyaz, Yönetim Kurulu üyeli ine seçilmi tir. 
 

25 A ustos 2011 tarihi itibariyle Ercüment Korkut, Yönetim Kurulu üyeli ine seçilmi  ve Genel Müdür 
olarak atanm t r. 

 
13 Ekim 2011 tarihi itibariyle Ercüment Güler, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanm t r. 

 
13 Ekim 2011 tarihi itibariyle Ahmet Deniz ve Kamil Y lmaz, Kanuni Denetçi olarak atanm lard r. 

 
8 Aral k 2011 tarihi itibariyle Balkan Akba , Teknik ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür 
Yard mc s ; Koray Pi irici, Sat  ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s ; Mehmet Latif 
Akda , ç Denetçi; Zafer Ma alac , ç Kontrol Sorumlusu; Kaan en, Risk Yönetici olarak atanm t r. 
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Asya Emeklilik ve Hayat 

i rapor 

C. bunlarda 

K  itibariyle 
Y

13 Ekim 2011 K

3.

Atanma 
tarihi (*)

Durumu
atanmadan 

madde 11 

07/2011
Lisans 32

07/2011
Lisans 30

08/2011
16

Ahmet Beyaz
07/2011

ek Lisans 10

10/2011 Doktora 16

07/2011
MBA 25

02/2012
11

Koray P
12/2011

e Pazarlamadan Lisans 12

Balkan A
12/2011

Teknik ve Operasyondan 14

Ahmet Deniz 10/2011 Lisans 15
Kamil 10/2011 Lisans 21

12/2011 Lisans 14
12/2011 Lisans 11
12/2011 13

(*) 

D. Faaliye
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle T.C. Ba bakanl k Hazine Müste arl  
için haz rlanan özel rapor 

D. Faaliyetler ile faaliyet sonuçlar n  içeren özet bilgi (devam ) 
 

irket’in 224,309 TL tutar ndaki yükümlülüklerinin tamam  di er borçlardan olu maktad r. irket’in 
8,778,324 TL tutar nda özsermayesi bulunmaktad r. 

 
Ayr ca, yat r m gelirleri 260,264 TL, yat r m giderleri 181,336 TL ve di er faaliyetlerden ve ola and  
faaliyetlerden net gider ve zararlar 10,097 TL olmu , sonuç olarak, 2011 y l  dönem zarar , 1,221,676 
olarak gerçekle mi tir.  

 
irket Hazine Müste arl ’na bireysel emeklilik sistemi faaliyetlerinde bulunabilme ruhsat  için 16 Eylül 

2011 tarihinde ba vuruda bulunmu  olup, ba vurusu 23 Ocak 2012 tarihinde onaylanm  ve 9 ubat 
2012 tarihli Resmi Gazete’de yay nlanm t r. 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulan irket, 5 Aral k 2011 
tarihinde Hazine Müste arl  ve Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan yeterlilik incelemesinden 
geçmi tir.  
 

irket, emeklilik yat r m fonlar  kurulu u için 2 Kas m 2011 tarihinde SPK’ ya ba vurulmu  olup kurulu  
süreci devam etmektedir. irket, 27 Ekim 2011 tarihinde yap lan Yönetim Kurulu ile, i) Asya Emekliklik 
ve Hayat A. . Büyüme Amaçl  Kat l m Hisse Senedi Emeklilik Yat r m Fonu, ii) Asya Emekliklik ve 
Hayat A. . Büyüme Amaçl  Grup Kat l m Esnek Emeklilik Yat r m Fonu, iii) Asya Emekliklik ve Hayat 
A. . Büyüme Amaçl  Kat l m Esnek Emeklilik Yat r m Fonu ve iv) Asya Emekliklik ve Hayat A. . Gelir 
Amaçl  Gelire Endeksli Senetler Emeklilik Yat r m Fonu kurulmas na karar vermi tir. 24 ubat 2012 
tarihinde yap lan Yönetim Kurulu ile Asya Emeklilik ve Hayat A. . Gelir Amaçl  Gelire Endeksli 
Emeklilik Yat r m Fonu yerine Asya Emeklilik ve Hayat A. . Muhafazakar Kat l m Esnek Emeklilik 
Yat r m Fonu ünvanl  yat r m fonu kurmaya karar vermi tir. 

 
irket, sigortac l k faaliyetlerinde bulunabilmek için Hazine Müste arl ’na 30 Aral k 2011 tarihinde 

ba vuruda bulunmu tur. 
 
II. Bölüm – Uygulanan denetim ilke ve teknikleri 

 
Finansal tablolar üzerinde yap lan denetim çal mas  sigortac l k mevzuat  gere i yürürlükte bulunan 
ba ms z denetim ilkelerine ili kin düzenlemelere uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Söz konusu 
düzenlemeler, ba ms z denetimin, finansal tablolarda önemli bir hatan n olup olmad  konusunda 
makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanmas n  ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, 
finansal tablolarda yer alan tutar ve aç klamalara ili kin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve 
do rulanmas n n yan  s ra, uygulanan muhasebe standartlar n n ve yönetim taraf ndan yap lan önemli 
muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar n bir bütün olarak sunumunun de erlendirilmesini 
içermektedir. 
 
Denetim çal mas  yürütülürken yeterli ve gerekli say da denetim kan t  toplamak için önemlilik düzeyi, 
iç kontrol sisteminin i leyi i, hesap kalemlerinin önemlilik derecesi, geçmi  denetimlerde kazan lan 
tecrübeler, uygulanan denetim tekniklerinin sonuçlar  ve mevcut bilgilerin güvenilirli i dikkate al narak 
ilgili olduklar  ölçüde fiziki inceleme, gözlem, do rulama, bilgi toplama, kay t sistemini yeniden izleme, 
yeniden hesaplama, belge incelemesi ve analitik inceleme gibi denetim teknikleri uygulanm t r. 
Ba ms z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar n hata ve/veya hile ve usülsüzlükten 
kaynaklan p kaynaklanmad  hususu da dahil olmak üzere önemli yanl l k içerip içermedi ine dair 
risk de erlendirmesini de kapsayacak ekilde mesleki kanaate göre yap lmaktad r. Ancak, amac m z iç 
sistemlerin etkinli i hakk nda görü  vermek de il, ba ms z denetim tekniklerini ko ullara uygun olarak 
tasarlamak amac yla, irket yönetimi taraf ndan haz rlanan finansal tablolar ile iç sistemlerin aras ndaki 
ili kiyi ortaya koymakt r. Ayr ca, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul tutanaklar  incelenmi , irket 
yönetiminden genel temsil mektubu ve irket’in hukuk mü avirlerinden hukuki davalara ili kin temsil 
mektuplar  al nm t r. 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle T.C. Ba bakanl k Hazine Müste arl  
için haz rlanan özel rapor 

III. Bölüm – Teknik hesaplar n do ruluklar  ve bunlar n de erlendirilmesi 
 
Teknik kar l klar, “II. Bölüm”’de yer alan Finansal Tablolara li kin Dipnotlar, 2. Önemli Muhasebe 
Politikalar n n Özeti, 2.1 Haz rl k Esaslar , 2.1.2 Finansal Tablolar n Anla lmas  çin Uygun Olan Di er 
Muhasebe Politikalar  dipnotlar nda aç kland  ekilde hesaplanmaktad r. irket’in teknik kar l klar , 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle poliçe üretimine ba lamad ndan bulunmamaktad r. 

 
 
IV. Bölüm – ç kontrol yap s  

 
Hazine Müste arl  taraf ndan yay mlanan, 21 Haziran 2008 tarihli ve 26913 say l  “Sigorta ve 
Reasürans le Emeklilik irketlerinin ç Sistemlerine li kin Yönetmelik” gere ince 8 Aral k 2011 tarihli 
al nan Yönetim Kurulu karar  ile, ç Denetçi, ç Kontrol ve Risk Yöneticisi atanm t r. 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle, irket, 5684 Say l  Sigortac l k Kanunu çerçevesinde, ç Denetim 
Birimi’nin çal ma usul ve esaslar  ile görev, yetki ve sorumluluklar n n detayl  olarak aç kland  “ ç 
Denetim Yönetmeli i” haz rlamaktad r. Bu yönetmelikte, irket’in, Genel Müdürlük ve gelecekte 
kurulmas  planlanan ba l  organizasyonlar n n kanun, yönetmelik, tebli  ve di er mevzuata, irketin 
genel strateji ve politikalar na, emeklilik sözle mesi ve irket ana sözle mesine, emeklilik yat r m fonlar  
iç tüzü üne uygun olarak faaliyette bulunmas n n sa lanmas na yönelik denetim faaliyetleri planland  
ifade edilmi tir. 
 
ç Denetim Birimi, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde do rudan irket Yönetim 

Kurulu’na ba lanarak faaliyetlerini ba ms z bir ekilde sürdürülmesi planland  ifade edilmi tir. 
irket’in iç denetim faaliyetleri; tabi olunan yasal düzenlemelerde belirtilen asgari unsurlar ba ta olmak 

üzere, irket’in, tüm faaliyetlerinin kanunlara, ilgili di er mevzuata, irket’in genel strateji ve hedefleri, 
iç düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesinin incelenmesi, irket kaynaklar n n etkin ve verimli 
olarak kullan l p kullan lmad n n denetlenmesi kapsam nda planland  ifade edilmektedir. irket’in 
risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin etkin ve yeterli seviyede yürütülmesi, mali tablolar n do ru ve 
zaman nda olu turulmas , bilgi sistemlerinin do ru ve güvenli bir ekilde çal mas , kamu ve özel 
kurulu lara, irket’in Yönetim Kurulu’na yap lan raporlamalar n do ru ve zaman nda haz rlan p 
ula t r lmas , suistimale yönelik i  ve i lemler ile hatal  ve eksik yap lan i  ve i lemlerin tespiti ve 
önlenmesi yönünde görü  ve öneriler haz rlanmas  ve de erlendirmelerde bulunulmas  ç Denetim 
Birimi’nin öncelikleri aras ndad r. 
 

irket’in Fon Operasyon Birimi’nin ve Bireysel Emeklilik Yat r m Fonlar ’n n denetimi ile ilgili olarak; ilgili 
yönetmelik ve ba l  düzenlemeler esas al narak ç Denetim Birimi taraf ndan yap lmas  
planlanmaktad r. 
 
Denetim planlar n n kapsam , irket üst düzey yönetiminin görü  ve önerileri de dikkate al narak 
olu turulmas  öngörülmektedir. 
 

irket’in Risk Yönetimi ve ç Kontrol Birimleri’nin; risk yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve gerekli iç 
kontrolleri kurarak etkinli ini izlemek üzere yönetmeliklerde belirtilen düzenlemeler dikkate al narak, 
yönetmelikler ve uygulama esaslar n  olu turmas  öngörülmektedir. Risk yönetimi fonksiyonu, irket 
stratejisi ve i  hedefleri do rultusunda irket politikalar na ve yasal yükümlülüklere uygun olarak 
yönetimin risk i tah  dahilinde risk profilini olu turmay  ve riskleri yönetmeyi planlamaktad r.  
 
Risk Yönetimi ve ç Kontrol Birimleri, irket’in Genel Müdür’üne ba l  olarak faaliyet göstermesi 
hedeflenmektedir. 
 

irket ,2011-08 no’lu genelgeye istinaden kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak çal malar na devam 
etmektedir. 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle  
ayr nt l  bilanço 
(Para birimi - Türk Liras  (TL)) 
 

Sayfa 12 ile 47 aras nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r. 
 

 

 

Ba ms z 
denetimden  

geçmi  
  Cari dönem 
 Dipnot 31 Aral k 2011 
   
I- Cari varl klar   
A- Nakit ve nakit benzeri varl klar 2.12 7,049,818 
1- Kasa 2.12 547 
2- Al nan çekler  - 
3- Bankalar 2.12 7,049,271 
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)  - 
5- Di er nakit ve nakit benzeri varl klar  - 
B- Finansal varl klar ile riski sigortal lara ait finansal yat r mlar  385,000 
1- Sat lmaya haz r finansal varl klar 11 385,000 
2- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl klar  - 
3- Al m sat m amaçl  finansal varl klar  - 
4- Krediler  - 
5- Krediler kar l  (-)  - 
6- Riski hayat poliçesi sahiplerine ait  finansal yat r mlar  - 
7- irket hissesi  - 
8- Finansal varl klar de er dü üklü ü kar l  (-)  - 
C- Esas faaliyetlerden alacaklar  - 
1- Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar  - 
2- Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar kar l  (-)  - 
3- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar  - 
4- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar kar l  (-)  - 
5- Sigorta ve reasürans irketleri nezdindeki depolar  - 
6- Sigortal lara krediler ( krazlar)  - 
7- Sigortal lara krediler ( krazlar) kar l  (-)  - 
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar  - 
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar  - 
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar kar l  (-)  - 
D- li kili taraflardan alacaklar  - 
1- Ortaklardan alacaklar  - 
2- tiraklerden alacaklar  - 
3- Ba l  ortakl klardan alacaklar  - 
4- Mü terek yönetime tabi te ebbüslerden alacaklar  - 
5- Personelden alacaklar  - 
6- Di er ili kili taraflardan alacaklar  - 
7- li kili taraflardan alacaklar reeskontu (-)  - 
8- li kili taraflardan üpheli alacaklar  - 
9- li kili taraflardan üpheli alacaklar kar l  (-)  - 
E- Di er alacaklar  - 
1- Finansal kiralama alacaklar   - 
2- Kazan lmam  finansal kiralama faiz gelirleri (-)  - 
3- Verilen depozito ve teminatlar  - 
4- Di er çe itli alacaklar  - 
5- Di er çe itli alacaklar reeskontu(-)  - 
6- üpheli di er alacaklar  - 
7- üpheli di er alacaklar kar l  (-)  - 
F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar   52,244 
1- Gelecek aylara ait giderler  52,244 
2- Tahakkuk etmi  faiz ve kira gelirleri  - 
3- Gelir tahakkuklar   - 
G- Di er cari varl klar  29,187 
1- Gelecek aylar ihtiyac  stoklar  - 
2- Pe in ödenen vergiler ve fonlar 35 29,187 
3- Ertelenmi  vergi varl klar   - 
4-  avanslar   - 
5- Personele verilen avanslar  - 
6- Say m ve tesellüm noksanlar   - 
7- Di er çe itli cari varl klar  - 
8- Di er cari  varl klar kar l  (-)  - 
   
I- Cari varl klar toplam   7,516,249 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle  
ayr nt l  bilanço 
(Para birimi - Türk Liras  (TL)) 
 

Sayfa 12 ile 47 aras nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r. 
 

 
  Ba ms z  

denetimden  
geçmi  

  Cari dönem 
 Dipnot 31 Aral k 2011 
   
II- Cari olmayan varl klar   
A- Esas faaliyetlerden alacaklar   
1- Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar  - 
2- Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar kar l  (-)  - 
3- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar  - 
4- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar kar l  (-)  - 
5- Sigorta ve reasürans irketleri nezdindeki depolar  - 
6- Sigortal lara krediler ( krazlar)  - 
7- Sigortal lara krediler ( krazlar) kar l  (-)  - 
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar  - 
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar  - 
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar kar l  (-)  - 
B- li kili taraflardan alacaklar  - 
1- Ortaklardan alacaklar  - 
2- tiraklerden alacaklar  - 
3- Ba l  ortakl klardan alacaklar  - 
4- Mü terek yönetime tabi te ebbüslerden alacaklar  - 
5- Personelden alacaklar  - 
6- Di er ili kili taraflardan alacaklar  - 
7- li kili taraflardan alacaklar reeskontu (-)  - 
8- li kili taraflardan üpheli alacaklar  - 
9- li kili taraflardan üpheli alacaklar kar l  (-)  - 
C- Di er alacaklar  - 
1- Finansal kiralama alacaklar   - 
2- Kazan lmam  finansal kiralama faiz gelirleri (-)  - 
3- Verilen depozito ve teminatlar  - 
4- Di er çe itli alacaklar  - 
5- Di er çe itli alacaklar reeskontu(-)  - 
6- üpheli di er alacaklar  - 
7- üpheli di er alacaklar kar l  (-)  - 
D- Finansal varl klar  - 
1- Ba l  menkul k ymetler  - 
2- tirakler  - 
3- tirakler sermaye taahhütleri (-)  - 
4- Ba l  ortakl klar  - 
5- Ba l  ortakl klar sermaye taahhütleri (-)  - 
6- Mü terek yönetime tabi te ebbüsler  - 
7- Mü terek yönetime tabi te ebbüsler sermaye taahhütleri (-)  - 
8- Finansal varl klar ve riski sigortal lara ait finansal yat r mlar  - 
9- Di er finansal varl klar  - 
10- Finansal varl klar de er dü üklü ü kar l  (-)  - 
E- Maddi varl klar 6 471,831 
1- Yat r m amaçl  gayrimenkuller  - 
2- Yat r m amaçl   gayrimenkuller de er dü üklü ü kar l  (-)  - 
3- Kullan m amaçl  gayrimenkuller  - 
4- Makine ve teçhizatlar  - 
5- Demirba  ve tesisatlar 6 508,593 
6- Motorlu ta tlar  - 
7- Di er maddi varl klar (Özel maliyet bedelleri dahil) 6 9,389 
8- Kiralama yoluyla edinilmi  maddi varl klar  - 
9- Birikmi  amortismanlar (-) 6 (46,151) 
10- Maddi varl klara ili kin avanslar (Yap lmakta  olan yat r mlar dahil)  - 
F- Maddi olmayan varl klar 8 1,014,553 
1- Haklar 8 1,143,111 
2- erefiye  - 
3- Faaliyet öncesi döneme ait giderler  - 
4- Ara t rma ve geli tirme giderleri  - 
5- Di er maddi olmayan varl klar  - 
6- Birikmi  itfalar (amortismanlar) (-) 8 (128,558) 
7- Maddi olmayan varl klara ili kin avanslar  - 
G-Gelecek y llara ait giderler ve gelir tahakkuklar   - 
1- Gelecek y llara ait giderler  - 
2- Gelir tahakkuklar   - 
3- Gelecek y llara ait di er giderler ve gelir tahakkuklar   - 
H-Di er cari olmayan varl klar  - 
1- Efektif yabanc  para hesaplar   - 
2- Döviz hesaplar   - 
3- Gelecek y llar ihtiyac  stoklar  - 
4- Pe in ödenen vergiler ve fonlar  - 
5- Ertelenmi  vergi varl klar   - 
6- Di er çe itli cari olmayan varl klar  - 
7- Di er cari olmayan varl klar amortisman  (-)  - 
8- Di er cari olmayan varl klar kar l  (-)  - 
   
II- Cari olmayan varl klar toplam   1,486,384 
   
Varl klar toplam  (I+II)  9,002,633 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle  
ayr nt l  bilanço 
(Para birimi - Türk Liras  (TL)) 
 

Sayfa 12 ile 47 aras nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r. 
 

 
 

 

Ba ms z 
denetimden  

geçmi  
  Cari dönem 
 Dipnot 31 Aral k 2011 
   
III- K sa vadeli yükümlülükler   
A- Finansal borçlar   
1- Kredi kurulu lar na borçlar  - 
2- Finansal kiralama i lemelerinden borçlar  - 
3- Ertelenmi  finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)  - 
4- Uzun vadeli kredilerin ana para taksitleri ve faizleri  - 
5- Ç kar lm  tahviller (Bonolar) anapara, taksit ve faizleri  - 
6- Ç kar lm  di er finansal varl klar  - 
7- Ç kar lm  di er finansal varl klar ihraç fark  (-)  - 
8- Di er  finansal borçlar (Yükümlülükler)  - 
B- Esas faaliyetlerden borçlar  - 
1- Sigortac l k faaliyetlerinden borçlar  - 
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar  - 
3- Sigorta ve reasürans irketlerinden al nan depolar  - 
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar  - 
5- Di er esas faaliyetlerden borçlar  - 
6- Di er esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-)  - 
C- li kili taraflara borçlar  1,680 
1- Ortaklara borçlar  - 
2- tiraklere borçlar  - 
3- Ba l  ortakl klara borçlar  - 
4- Mü terek yönetime tabi te ebbüslere borçlar  - 
5- Personele borçlar 12.2, 19 1,680 
6- Di er ili kili taraflara borçlar  - 
D- Di er borçlar  77,701 
1- Al nan depozito ve teminatlar  - 
2- Di er çe itli borçlar 19, 47.1 77,701 
3- Di er çe itli borçlar reeskontu (-)  - 
E-Sigortac l k teknik kar l klar   - 
1- Kazan lmam  primler kar l  – Net  - 
2- Devam eden riskler kar l  – Net  - 
3- Hayat matematik kar l  – Net  - 
4- Muallak hasar ve tazminat kar l  – Net  - 
5- kramiye ve indirimler kar l  – Net  - 
6- Yat r m riski hayat sigortas  poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayr lan kar l k – Net  - 
7- Di er teknik kar l klar – Net  - 
F- Ödenecek vergi ve benzeri di er yükümlülükler ile kar l klar  19 108,606 
1- Ödenecek vergi ve fonlar  70,829 
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri  37,777 
3- Vadesi geçmi , ertelenmi  veya taksitlendirilmi  vergi ve di er Yükümlülükler  - 
4- Ödenecek di er vergi ve benzeri yükümlülükler  - 
5- Dönem kar  vergi ve di er yasal yükümlülük kar l klar   - 
6- Dönem kar n n pe in ödenen vergi ve di er yükümlülükleri (-)  - 
7- Di er vergi ve benzeri yükümlülük kar l klar   - 
G- Di er risklere ili kin kar l klar  26,818 
1- K dem tazminat  kar l   - 
2- Sosyal yard m sand  varl k aç klar   kar l   - 
3- Maliyet giderleri kar l  19, 23 26,818 
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar   - 
1- Gelecek aylara ait gelirler  - 
2- Gider tahakkuklar   - 
3- Gelecek aylara ait di er gelirler ve gider tahakkuklar   - 
I- Di er k sa vadeli yükümlülükler  - 
1- Ertelenmi  vergi yükümlü ü  - 
2- Say m ve tesellüm fazlal klar   - 
3- Di er çe itli k sa vadeli yükümlülükler  - 

  
III - K sa vadeli yükümlülükler toplam   214,805 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle  
ayr nt l  bilanço 
(Para birimi - Türk Liras  (TL)) 
 

Sayfa 12 ile 47 aras nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r. 
 

 
 

 

Ba ms z 
denetimden  

geçmi  
  Cari dönem 
 Dipnot 31 Aral k 2011 
   

IV- Uzun vadeli yükümlülükler   
A- Finansal borçlar   
1- Kredi kurulu lar na borçlar  - 
2- Finansal kiralama i lemlerinden borçlar  - 
3- Ertelenmi  finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)  - 
4- Ç kar lm  tahviller  - 
5- Ç kar lm  di er finansal varl klar  - 
6- Ç kar lm  di er finansal varl klar ihraç fark  (-)  - 
7- Di er finansal borçlar (Yükümlülükler)  - 
B- Esas faaliyetlerden borçlar  - 
1- Sigortac l k faaliyetlerinden borçlar  - 
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar  - 
3- Sigorta ve reasürans irketlerinden al nan depolar  - 
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar  - 
5- Di er esas faaliyetlerden  borçlar  - 
6- Di er esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-)  - 
C- li kili taraflara borçlar  - 
1- Ortaklara borçlar  - 
2- tiraklere borçlar  - 
3- Ba l  ortakl klara borçlar  - 
4- Mü terek yönetime tabi te ebbüslere borçlar  - 
5- Personele borçlar  - 
6- Di er ili kili taraflara borçlar  - 
D- Di er borçlar  - 
1- Al nan depozito ve teminatlar  - 
2- Di er çe itli borçlar  - 
3- Di er çe itli borçlar reeskontu (-)  - 
E- Sigortac l k teknik kar l klar   - 
1- Kazan lmam  primler kar l  – Net  - 
2- Devam eden riskler kar l  – Net  - 
3- Hayat matematik kar l  – Net  - 
4- Muallak hasar ve tazminat kar l  – Net  - 
5- kramiye ve indirimler kar l  – Net  - 
6-Yat r m riski hayat sigortas  poliçe sahiplerine ait poliçeler için  ayr lan kar l k – Net  - 
7- Di er teknik kar l klar – Net  - 
F-Di er yükümlülükler ve kar l klar   - 
1- Ödenecek di er yükümlülükler  - 
2- Vadesi geçmi , ertelenmi  veya taksitlendirilmi  vergi ve di er Yükümlülükler  - 
3-Di er borç ve gider kar l klar   - 
G- Di er risklere ili kin kar l klar  1,677 
1- K dem tazminat  kar l  22 1,677 
2- Sosyal yard m sand  varl k aç klar  kar l   - 
H-Gelecek y llara ait gelirler ve gider tahakkuklar   - 
1- Gelecek y llara ait gelirler  - 
2- Gider tahakkuklar   - 
3- Gelecek y llara ait di er gelirler ve gider tahakkuklar   - 
I- Di er uzun vadeli yükümlülükler 21, 35 7,827 
1- Ertelenmi  vergi yükümlülü ü 21, 35 7,827 
2- Di er uzun vadeli yükümlülükler  - 

   
IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplam    9,504 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle  
ayr nt l  bilanço 
(Para birimi - Türk Liras  (TL)) 
 

Ba ms z 
denetimden 

geçmi  
Cari dönem 

Dipnot 31 Aral k 2011 
 

V- Özsermaye - 
A- Ödenmi  sermaye 10,000,000 

B- Sermaye yedekleri - 

C- Kar yedekleri - 

D- Geçmi  y llar karlar  - 

E- Geçmi  y llar zararlar  (-) - 

F- Dönem net (zarar ) / kar  (1,221,676) 

- 
V- Özsermaye toplam  8,778,324 

- 
Yükümlülükler toplam  (III+IV+V) 9,002,633 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
1 Temmuz – 31 Aral k 2011 hesap dönemine ait 
ayr nt l  gelir tablosu 
(Para birimi - Türk Liras  (TL)) 
 

Sayfa 12 ile 47 aras nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r. 

 
 

Ba ms z denetimden 
geçmi  

  Cari dönem 
 

Dipnot 
1 Temmuz –  

31 Aral k 2011 
   
I-Teknik bölüm   
A- Hayat d  teknik gelir   
1- Kazan lm  primler (Reasürör pay  dü ülmü  olarak)  - 
1.1- Yaz lan primler (Reasürör pay  dü ülmü  olarak)  - 
1.1.1- Brüt yaz lan primler (+)  - 
1.1.2 -Reasüröre devredilen primler (-)  - 
1.2- Kazan lmam  primler kar l nda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m dü ülmü  olarak)(+/-)  - 
1.2.1- Kazan lmam  primler kar l  (-)  - 
1.2.2- Kazan lmam  primler kar l nda reasürör pay  (+)  - 
1.3- Devam eden riskler kar l nda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m dü ülmü  olarak)(+/-)  - 
1.3.1- Devam eden riskler kar l  (-)  - 
1.3.2- Devam eden riskler kar l nda reasürör pay  (+)  - 
2- Teknik olmayan bölümden aktar lan yat r m gelirleri  - 
3- Di er teknik gelirler (Reasürör pay  dü ülmü  olarak)  - 
3.1- Brüt di er teknik gelirler (+) - 
3.2- Brüt di er teknik gelirlerde reasürör pay  (-) - 
B- Hayat d  teknik gider(-)  - 
1- Gerçekle en hasarlar (Reasürör pay  dü ülmü  olarak)  - 
1.1- Ödenen hasarlar (Reasürör pay  dü ülmü  olarak)  - 
1.1.1- Brüt ödenen hasarlar (-)  - 
1.1.2- Ödenen hasarlarda reasürör pay  (+)  - 
1.2- Muallak hasarlar kar l nda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m dü ülmü  olarak) (+/-)  - 
1.2.1- Muallak hasarlar kar l  (-)  - 
1.2.2- Muallak hasarlar kar l nda reasürör pay  (+)  - 
2- kramiye ve indirimler kar l nda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m dü ülmü  olarak) (+/-)  - 
2.1- kramiye ve indirimler kar l  (-)  - 
2.2- kramiye ve indirimler kar l nda reasürör pay  (+)  - 
3- Di er teknik kar l klarda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m dü ülmü  olarak) (+/-)  - 
4- Faaliyet giderleri (-)  - 
C- Teknik bölüm dengesi- Hayat d  (A - B)  - 
D- Hayat teknik gelir  - 
1- Kazan lm  primler (Reasürör pay  dü ülmü  olarak)  - 
1.1- Yaz lan primler (Reasürör pay  dü ülmü  olarak)  - 
1.1.1- Brüt yaz lan primler (+)  - 
1.1.2- Reasüröre devredilen primler (-)  - 
1.2- Kazan lmam  primler kar l nda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m dü ülmü  olarak)(+/-)  - 
1.2.1- Kazan lmam  primler kar l  (-)  - 
1.2.2- Kazan lmam  primler kar l nda reasürör pay  (+)  - 
1.3- Devam eden riskler kar l nda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m dü ülmü  olarak)(+/-)  - 
1.3.1- Devam eden riskler kar l  (-)  - 
1.3.2- Devam eden riskler kar l nda reasürör pay  (+)  - 
2- Hayat bran  yat r m geliri  - 
3- Yat r mlardaki gerçekle memi  karlar  - 
4- Di er teknik gelirler (Reasürör pay  dü ülmü  olarak)  - 
E- Hayat teknik gider 31 (5,167) 
1- Gerçekle en hasarlar (Reasürör pay  dü ülmü  olarak)  - 
1.1- Ödenen tazminatlar (Reasürör pay  dü ülmü  olarak)  - 
1.1.1- Brüt ödenen tazminatlar (-)  - 
1.1.2- Ödenen tazminatlarda reasürör pay  (+)  - 
1.2- Muallak hasarlar kar l nda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m dü ülmü  olarak) (+/-)  - 
1.2.1- Muallak hasarlar kar l  (-)  - 
1.2.2- Muallak hasarlar kar l nda reasürör pay  (+)  - 
2- kramiye ve indirimler kar l nda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m dü ülmü  olarak) (+/-)  - 
2.1- kramiye ve indirimler kar l  (-)  - 
2.2- kramiye ve indirimler kar l nda reasürör pay  (+)  - 
3- Hayat matematik kar l nda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m dü ülmü  olarak)(+/-)  - 
3.1- Hayat matematik kar l  (-)  - 
3.2- Hayat matematik kar l nda reasürör pay  (+)  - 
4- Yat r m riski hayat sigortas  poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayr lan kar l klarda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m 
dü ülmü  olarak)(+/-)   

4.1- Yat r m riski hayat sigortas  poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayr lan kar l klar(-)  - 
4.2- Yat r m riski hayat sigortas  poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayr lan kar l klarda reasürör pay  (+)  - 
5- Di er teknik kar l klarda de i im (Reasürör pay  ve devreden k s m dü ülmü  olarak) (+/-)  - 
6- Faaliyet giderleri (-) 31 (5,167) 
7- Yat r m giderleri (-)  - 
8- Yat r mlardaki gerçekle memi  zararlar (-)  - 
9- Teknik olmayan bölüme aktar lan yat r m gelirleri (-)  - 
F- Teknik bölüm dengesi- Hayat  (D – E)  (5,167) 
G- Emeklilik teknik gelir  - 
1- Fon i letim gelirleri  - 
2- Yönetim gideri kesintisi  - 
3- Giri  aidat  gelirleri  - 
4- Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi  - 
5- Özel hizmet gideri kesintisi  - 
6- Sermaye tahsis avans  de er art  gelirleri  - 
7- Di er teknik gelirler  - 
H- Emeklilik teknik gideri 32 (1,285,339) 
1- Fon i letim giderleri (-)  - 
2- Sermaye tahsis avanslar  de er azal  giderleri(-)  - 
3- Faaliyet giderleri (-) 32 (1,285,339) 
4- Di er teknik giderler (-)  - 
I- Teknik bölüm dengesi- Emeklilik (G – H) 32 (1,285,339) 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
1 Temmuz – 31 Aral k 2011 hesap dönemine ait 
ayr nt l  gelir tablosu 
(Para birimi - Türk Liras  (TL)) 
 

Sayfa 12 ile 47 aras nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r. 

 
 

 
Ba ms z denetimden 

geçmi  
  Cari dönem 
 

D pnot 
1 Temmuz – 

31 Aral k 2011 
   
II-Teknik olmayan bölüm  - 
C- Teknik bölüm dengesi- Hayat d   - 
F- Teknik bölüm dengesi- Hayat  (5,167) 
I - Teknik bölüm dengesi- Emeklilik  (1,285,339) 
J- Genel teknik bölüm dengesi (C+F+I) 32 (1,290,506) 
K- Yat r m gelirleri 26 260,264 
1- Finansal yat r mlardan elde edilen gelirler  194,577 
2-Finansal yat r mlar n nakde çevrilmesinden elde edilen karlar  - 
3- Finansal yat r mlar n de erlemesi 14 65,687 
4- Kambiyo karlar   - 
5- i tiraklerden gelirler  - 
6- Ba l  ortakl klar ve mü terek yönetime tabi te ebbüslerden gelirler  - 
7- Arazi, arsa ile binalardan elde edilen gelirler  - 
8- Türev ürünlerden elde edilen gelirler  - 
9- Di er yat r mlar  - 
10- Hayat teknik bölümünden aktar lan yat r m gelirleri  - 
L- Yat r m giderleri (-)  (181,335) 
1- Yat r m yönetim giderleri – Faiz dahil (-)  - 
2- Yat r mlardaki de er azal lar  (-) 26 (5,000) 
3- Yat r mlar n nakde çevrilmesi sonucunda olu an zararlar (-)  - 
4- Hayat d  teknik bölümüne aktar lan yat r m gelirleri (-)  - 
5- Türev ürünler sonucunda olu an zararlar (-)  - 
6- Kambiyo zararlar  (-) 36 (1,626) 
7- Amortisman giderleri (-) 6,8  (174,709) 
8- Di er yat r m giderleri (-)  - 
M- Di er faaliyetlerden ve ola and  faaliyetlerden gelir ve karlar ile gider ve zararlar (+/-)  (10,099) 
1- Kar l klar hesab  (+/-)  - 
2- Reeskont hesab  (+/-)  - 
3- Özellikli sigortalar hesab  (+/-)  - 
4- Enflasyon düzeltmesi hesab  (+/-)  - 
5- Ertelenmi  vergi varl  hesab  (+/-)  - 
6- Ertelenmi  vergi yükümlülü ü gideri (-) 21 (7,827) 
7- Di er gelir ve karlar  - 
8- Di er gider ve zararlar (-)  (2,272) 
9- Önceki y l gelir ve karlar   - 
10- Önceki y l gider ve zararlar (-)  - 
N- Dönem net kar  veya zarar   (1,221,676) 
1- Dönem kar  ve zarar   - 
2- Dönem kar  vergi ve di er yasal yükümlülük kar l klar (-)  - 
3- Dönem net kar veya zarar   (1,221,676) 
4- Enflasyon düzeltme hesab   - 

 



51

Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
1 Temmuz – 31 Aral k 2011 hesap dönemine ait 
nakit ak m tablosu  
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 
 
 

Sayfa 12 ile 47 aras nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r. 

 
 

 
Ba ms z denetimden 

geçmi  
  Cari dönem 
 

Dipnot 
1 Temmuz – 

31 Aral k 2011 
   
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak mlar    
1. Sigortac l k faaliyetlerinden elde edilen nakit giri leri  - 
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giri leri  - 
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giri leri  - 
4. Sigortac l k faaliyetleri nedeniyle yap lan nakit ç k  (-)  (5,167) 
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit ç k  (-)  - 
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit ç k  (-)  (1.286,967) 
7. Esas faaliyetler sonucu olu an nakit  (A1+A2+A3-A4-A5-A6)  (1,292,134) 
8. Kar pay  ödemeleri (-)  - 
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)  - 
10. Di er nakit giri leri  224,309 
11. Di er nakit ç k lar  (-)  (5,091,528) 
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullan lan) net nakit  (6,159,353) 

B. Yat r m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar   - 
1. Maddi varl klar n sat   - 
2. Maddi varl klar n iktisab  (-) 6 (1,661,093) 
3. Mali varl k iktisab  (-) 11 (390,000) 
4. Mali varl klar n sat   - 
5. Kar pay  gelirleri  194,577 
6. Al nan temettüler  - 
7. Di er nakit giri leri  - 
8. Di er nakit ç k lar  (-)  - 
9. Yat r m faaliyetlerinden kaynaklanan(kullan lan) net nakit  (1,856,516) 

C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar   - 
1. Hisse senedi ihrac   - 
2. Kredilerle ilgili nakit ç k lar   - 
3. Finansal  kiralama borçlar  ödemeleri (-)  - 
4. Ödenen temettüler (-)  - 
5. Di er nakit giri leri 7 10,000,000 
6. Di er nakit ç k lar  (-)  - 

7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullan lan) net nakit  10,000,000 
D. Kur farklar n n nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi  - 
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azal )/art  (A12+B9+C7+D)  1,984,131 
F. Dönem ba ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu  - 
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 1,984,131 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar  
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

1. Genel bilgiler  
 
1.1 Ana irketin ad  ve son sahibi:  
 

irket, 1 Temmuz 2011 tarihinde Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi ad  alt nda 
kurulmu tur. irket’in ana sözle mesi stanbul Ticaret Sicil Memurlu u’nca 1 Temmuz 2011 tarihinde 
27229 numara ile tescil edilerek, Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin 7 Temmuz 2011 ve 7853 say l  
nüshas nda ilan edilmi tir. 

 
irket’in nihai ortakl k yap s  a a da yer almaktad r: 

  
 31 Aral k 2011 
Ortaklar Oran  (%) Tutar 
   
Asya Kat l m Bankas  A. . %97.99 19,598,000 
rfan Hac osmano lu %1.00 200,000 

Mehmet Sinan Berksan %1.00 200,000 
Zafer Ertan %0.01 1,000 
Ahmet Akar %0.01 1,000 
   
Nominal sermaye %100.00 20,000,000 
   
Ödenmemi  sermaye  (10,000,000) 
   
Ödenmi  sermaye  10,000,000 
 
2011 y l  içinde irket’in sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini a mas  sonucunu 
do uran ve bir orta a ait paylar n yukar daki oranlar n alt na dü mesi sonucunu veren hisse devirleri 
bulunmamaktad r. 
 
 
1.2 Kurulu un ikametgah  ve yasal yap s , irket olarak olu tu u ülke ve kay tl  büronun 

adresi (veya e er kay tl  büronun oldu u yerden farkl ysa, faaliyetin sürdürüldü ü esas 
yer) 

 
irket, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 34768 Ümraniye / stanbul adresinde faaliyet 

göstermekte olup, Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine göre kurulmu  Anonim irket 
statüsündedir. irket, 5684 say l  Sigortac l k Kanunu ve 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m 
Sistemi Kanunu’nda belirlenen esaslara göre Türkiye’de emeklilik, emeklilik yat r m fonlar n n kurulu u 
ve i leyi i ile hayat, ferdi kaza sigortac l  faaliyetlerinde bulunmak üzere anonim irket olarak 
kurulmu tur. 
 
Ad  / Ticari Unvan  : Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi  
Yönetim Merkezi Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:8   34768 

Ümraniye / STANBUL 
Telefon : 0 216 635 44 44 
Faks : 0 212 381 79 00 
nternet Sayfas  Adresi : www.asyaemeklilik.com.tr 

Elektronik Posta Adresi : muhasebe@asyaemeklilik.com.tr 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

1. Genel bilgiler (devam ) 
 
1.3 letmenin fiili faaliyet konusu  
 

irket, bireysel emeklilik, sigortac l k ve sermaye piyasas  ile ilgili di er mevzuat n öngördü ü ve 
öngörece i s n rlamalar çerçevesinde her türlü bireysel emeklilik, hayat ile ferdi kaza sigortalar  ve 
reasürans i lemlerinin yap lmas  ve irket’in faaliyet sahas na giren her türlü hukuki muamele, fiil ve 
i lerin yerine getirilmesi amac yla kurulmu tur. irket emeklilik faaliyetlerini, 4632 say l  Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu’nda belirlenen esaslara göre, hayat bran  faaliyetlerini 
ise 5684 say l  Sigortac l k Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yürütmektedir.  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket’in bireysel emeklilik ve sigortac l k faaliyetleri bulunmamaktad r. 
 

irket Hazine Müste arl ’na bireysel emeklilik sistemi faaliyetlerinde bulunabilme ruhsat  için 16 Eylül 
2011 tarihinde ba vuruda bulunmu  olup, ba vurusu 23 Ocak 2012 tarihinde onaylanm  ve 9 ubat 
2012 tarihli Resmi Gazete’de yay nlanm t r. 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulan irket, 5 Aral k 2011 
tarihinde Hazine Müste arl  ve Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan yeterlilik incelemesinden 
geçmi tir.  
 

irket, emeklilik yat r m fonlar  kurulu u için 2 Kas m 2011 tarihinde SPK’ ya ba vurulmu  olup kurulu  
süreci devam etmektedir. irket, 27 Ekim 2011 tarihinde yap lan Yönetim Kurulu ile, i) Asya Emekliklik 
ve Hayat A. . Büyüme Amaçl  Kat l m Hisse Senedi Emeklilik Yat r m Fonu, ii) Asya Emekliklik ve 
Hayat A. . Büyüme Amaçl  Grup Kat l m Esnek Emeklilik Yat r m Fonu, iii) Asya Emekliklik ve Hayat 
A. . Büyüme Amaçl  Kat l m Esnek Emeklilik Yat r m Fonu ve iv) Asya Emekliklik ve Hayat A. . Gelir 
Amaçl  Gelire Endeksli Senetler Emeklilik Yat r m Fonu kurulmas na karar vermi tir. 24 ubat 2012 
tarihinde yap lan Yönetim Kurulu ile Asya Emeklilik ve Hayat A. . Gelir Amaçl  Gelire Endeksli 
Emeklilik Yat r m Fonu yerine Asya Emeklilik ve Hayat A. . Muhafazakar Kat l m Esnek Emeklilik 
Yat r m Fonu ünvanl  yat r m fonu kurmaya karar vermi tir. 

 
irket, sigortac l k faaliyetlerinde bulunabilmek için Hazine Müste arl ’na 30 Aral k 2011 tarihinde 

ba vuruda bulunmu tur. 
 
1.4 Kurulu un faaliyetlerinin ve esas çal ma alanlar n n niteliklerinin aç klamas  
 
Faaliyet konular n n esaslar , bireysel emeklilik hizmetleri için 4632 say l  Bireysel Emeklilik Tasarruf 
ve Yat r m Sistemi Kanunu, ferdi kaza ve hayat sigortac l  bran lar nda yerine getirilen hizmetler için 
5684 say l  Sigortac l k Kanunu ve yürürlükte olan tebli lerde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde 
belirlenmektedir. 
 
1.5 Kategorileri itibariyle y l içinde çal an personelin ortalama say s  
 
 31 Aral k 2011 

Adet 
  
Üst Düzey Yönetici 8 
Yönetici 5 
Uzman 11 
  
Toplam 24 
 
1.6 Üst düzey yöneticilere sa lanan ücret ve benzeri menfaatler 
 
Yönetim kurulu ba kan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yard mc lar  gibi üst yöneticilere cari 
dönemde sa lanan ücret ve benzeri menfaatlerin 1 Temmuz - 31 Aral k 2011 dönemindeki toplam brüt 
tutar  205,819 TL’dir. 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

1. Genel bilgiler (devam ) 
 
1.7 Finansal tablolarda yat r m gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, 

ara t rma geli tirme, pazarlama ve sat , d ar dan sa lanan fayda ve hizmetler ile di er 
faaliyet giderleri) da t m nda kullan lan anahtarlar  

 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket’in bireysel emeklilik ve sigortac l k faaliyetler bulunmad ndan 
yat r m gelirleri ve faaliyet gideleri ile ilgili da t m anahtar  bulunmamaktad r. 
 
1.8 Finansal tablolar n tek bir irketi mi yoksa irketler grubunu mu içerdi i 
 
Finansal tablolar tek bir irketi (Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi) içermektedir. 
 
Raporlayan i letmenin ad  veya di er kimlik bilgileri ve bu bilgiden önceki bilanço tarihinden 
beri olan de i iklikler 
 

irket’in ad  ve di er kimlik bilgileri 1.1. 1.2 ve 1.3 no’lu dipnotlarda aç klanm t r. irket 1 Temmuz 
2011 tarihinde kurulmu tur. 
 
1.9 Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 

irket’in 31 Aral k 2011 tarihli finansal tablolar  8 Mart 2012 tarih ve 22 say l  Yönetim Kurulu karar  ile 
onaylanm t r. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kurulu lar n finansal tablolar n yay mlanmas n n ard ndan 
de i iklik yapma yetkisi bulunmaktad r. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta 
aç klanm t r. 
 
 
2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti 
 
2.1 Haz rl k esaslar  
 
2.1.1 Finansal tablolar n düzenlenmesinde kullan lan temeller ve kullan lan özel muhasebe 

politikalar yla ilgili bilgiler 
 

irket finansal tablolar n , 5684 say l  Sigortac l k Kanunu ve 4632 say l  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yat r m Sistemi Kanunu ile T.C. Ba bakanl k Hazine Müste arl ’n n (“Hazine Müste arl ”) sigorta ve 
reasürans irketleri için öngördü ü esaslara göre haz rlamaktad r.  
 
Finansal tablolar Hazine Müste arl  taraf ndan, 31 Aral k 2004 tarih ve 25686 say l  Resmi 
Gazete’de yay mlanan Sigortac l k Hesap Plan  ve zahnamesi Hakk nda Tebli  (Sigortac l k 
Muhasebe Sistemi Tebli  No:1) içerisinde yer alan Sigortac l k Hesap Plan  uyar nca 
düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tablolar n biçim ve içerikleri ile bunlar n aç klama ve dipnotlar  
18 Nisan 2008 tarih ve 26851 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan Finansal Tablolar n Sunumu 
Hakk nda Tebli  uyar nca belirlenmektedir. 
 

irket faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yay mlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü e giren 
“Sigorta ve Reasürans irketleri ile Emeklilik irketlerinin Finansal Raporlamalar  Hakk nda 
Yönetmelik” do rultusunda, söz konusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu 
(“TMSK”) taraf ndan aç klanan Türkiye Muhasebe Standartlar  (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlar  (“TFRS”) ile Hazine Müste arl  taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na 
ili kin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgeler çerçevesinde muhasebele tirmektedir. 
Hazine Müste arl ’n n 18 ubat 2008 tarih ve 9 say l  yaz s na istinaden “TMS 1-Finansal Tablolar 
ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye Geçi ” 
ve “TFRS 4-Sigorta Sözle meleri” bu uygulaman n kapsam  d nda tutulmu tur. Bununla birlikte, 
sigorta irketlerinin 31 Aral k 2008 tarih ve 27097 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan “Sigorta ve 
Reasürans irketleri ile Emeklilik irketlerinin Konsolide Finansal Tablolar n n Düzenlenmesine li kin 
Tebli i’’ 31 Aral k 2009 tarihinden itibaren uygulamalar  gerekmektedir. irket’in bu kapsamda 
konsolide etmesi gereken ba l  ortakl  bulunmad ndan konsolide finansal tablo 
haz rlanmamaktad r. 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 
 
Finansal tablolar, gerçe e uygun de erleri ile gösterilen al m sat m amaçl  ve sat lmaya haz r finansal 
varl klar d nda, maliyet esas  baz al narak TL olarak haz rlanm t r.  
 
2.1.2 Finansal tablolar n anla lmas  için uygun olan di er muhasebe politikalar   
 
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tablolar n düzeltilmesi 

 
irket 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmu  olmas  sebebiyle yüksek enflasyon dönemlerinde uygulanan 

finansal tablolar n düzeltilmesine tabi de ildir. 
 
2.1.3 Kullan lan para birimi 
 

irket’in finansal tablolar  faaliyette bulundu u temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmu tur. irket finansal tablolar , irket’in finansal tablolar için sunum 
birimi olan TL cinsinden ifade edilmi tir. 
 
2.1.4 Finansal tabloda sunulan tutarlar n yuvarlanma derecesi 
 
Finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar TL olarak ve yuvarlanmadan 
gösterilmi tir. 
 
2.1.5 Finansal tablolar n düzenlenmesinde kullan lan ölçüm temeli (veya temelleri) 
 
Finansal tablolar, gerçe e uygun de erden yans t lan sat lmaya haz r finansal varl klar haricinde tarihi 
maliyet esas na göre haz rlanmaktad r.  
 
2.1.6 Muhasebe politikalar , muhasebe tahminlerinde de i iklikler ve hatalar 
 

irket, kuruldu u 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren finansal tablolar n  2.1.1 no’lu dipnotta belirtilen 
muhasebe politikalar  çerçevesinde haz rlamaktad r.  
 
Yeni ve düzeltilmi  standartlar ve yorumlar 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar n haz rlanmas nda esas 
al nan muhasebe politikalar  a a da özetlenen 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle geçerli yeni ve de i tirilmi  
standartlar ve TFRYK yorumlar  d nda önceki y lda kullan lanlar ile tutarl  olarak uygulanm t r. Bu 
standartlar n ve yorumlar n irket’in mali durumu ve performans  üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda 
aç klanm t r.  

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de i iklik ve yorumlar a a daki 
gibidir: 
 
TFRYK 14 TMS 19 – Tan mlanm  Fayda Varl n n S n r , Asgari Fonlama Ko ullar  ve Bu 
Ko ullar n Birbiri ile Etkile imi – Asgari Fonlama Ko ullar n n Pe in Ödenmesi De i iklik 

De i iklik, asgari fonlama ko ulunun bulundu u baz  durumlarda gelecekteki katk lar n pe in olarak 
ödenmesi i lemlerinin yaratt  istenmeyen sonucu ortadan kald rmaktad r. De i iklik gelecekteki 
hizmet maliyeti için yap lan pe in ödemelerin bir varl k olarak de erlendirmelerine izin vermektedir. 

irket’in asgari fonlama yükümlülü ü olmad  için de i ikli in irket’in finansal performans  veya 
finansal durumuna hiçbir etkisi olmam t r. 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 

TFRYK 19 Finansal Borçlar n Özkayna a Dayal  Finansal Araçlarla Ödenmesi 

Bu yorum, i letme ile kredi verenler aras nda finansal borcun artlar  hakk nda bir yenileme görü mesi 
olmas  ve kredi verenin i letmenin borcunun tamam n n ya da bir k sm n n i letmenin sermaye araçlar  
ile geri ödemesini kabul etmesi durumundaki muhasebele tirilme uygulamas na de inmektedir. TFRYK 
19, bu sermaye araçlar n n TMS 39’un 41 no’lu paragraf  uyar nca “ödenen bedel” olarak 
nitelenece ine aç kl k getirmektedir. Sonuç olarak finansal borç finansal tablolardan ç kar lmakta ve 
ç kar lan sermaye araçlar , söz konusu finansal borcu sonland rmak için ödenen bedel olarak i leme 
tabi tutulmaktad r. Bu yorum kredi verenin i letmenin orta  s fat yla hareket etmesi halinde, ortak 
kontrol alt ndaki taraflar aras ndaki i lemlerde veya sermaye arac  ihrac n n finansal yükümlülü ün 
orijinal artlar  uyar nca yap lmas  durumlar nda uygulanmaz. Söz konusu yorumun irket’in finansal 
performans  veya finansal durumuna hiçbir etkisi olmam t r. 

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Yeni haklar içeren ihraçlar n s n fland r lmas  (De i iklik) 

De i iklik TMS 32‘deki finansal borç tan m n  de i tirerek, irketlerin özkayna na dayal  finansal 
araçlar n n elde edilmesine ili kin hak, opsiyon ya da teminatlar  özkayna a dayal  finansal araç olarak 
s n flamas na müsaade etmi tir. De i iklik, herhangi bir para birimi cinsinden belirli bir tutar 
kar l nda i letmenin özkayna na dayal  finansal araçlar n n elde edilmesine ili kin haklar n; 
i letmenin, özkayna na dayal  ve ayn  s n ftaki türev olmayan finansal araçlar n  ellerinde 
bulunduranlar n tümüne oransal olarak sunulmas  durumunda geçerlidir. irket’in bu tarz enstrümanlar  
olmad  için, de i ikli in irket’in finansal performans  veya finansal durumuna hiçbir etkisi olmam t r. 

TMS 24 li kili Taraf Aç klamalar  (De i iklik) 
 
De i iklik, ili kileri tespit edebilmeyi kolayla t rmak ve uygulamadaki farkl l klar  gidermek amac yla 
ili kili taraf tan m na aç kl k getirmi tir. Ayr ca, de i iklik devletle ili kili i letmelerle yap lan i lemlere 
genel aç klama yükümlülüklerinden k smi muafiyet getirmi tir. De i ikli in uygulamaya konmas n n 

irket’in finansal performans  veya finansal durumuna hiçbir etkisi olmam t r. 

TFRS’deki iyile tirmeler 

May s 2010’da TMSK, tutars zl klar  gidermek ve ifadeleri netle tirmek amac yla üçüncü çerçeve 
düzenlemesini yay nlam t r. A a daki de i ikliklerin uygulamaya konmas  irket’in muhasebe 
politikalar nda ve finansal tablolara ili kin aç klamalarda de i iklik yap lmas  sonucunu do urmu  
ancak irket’in finansal performans  veya finansal durumuna hiçbir etkisi olmam t r. De i iklikler için 
çe itli yürürlük tarihleri belirlenmi  belirlenmi tir. 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle geçerli olan de i iklikler 
a a daki gibidir: 
 
TFRS 3 letme Birle meleri  

i) Yeniden düzenlenen TFRS’nin yürürlük tarihinden önce gerçekle en i letme birle melerinden 
kaynaklanan ko ullu bedellere ili kin geçi  hükümleri  

 
Bu iyile tirme, TFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39 
Finansal Araçlar: Muhasebele tirme ve Ölçme standartlar nda yap lan ve ko ullu bedele ili kin 
muafiyeti kald ran de i ikliklerin 2008 de yeniden düzenlenen TFRS 3’ün uygulanmaya 
ba lanmas ndan önce olan i letme birle melerinden do an ko ullu bedel için geçerli olmad  
konusuna aç kl k getirmektedir. 
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31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 

TFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar 

TMS 1 Finansal Tablolar n Sunulu u  

TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 

TMS 34 Ara Dönem Raporlama 

TFRYK 13 Mü teri Sadakat Programlar   
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31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 

Yay nlanan ama yürürlü e girmemi  ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 

Finansal tablolar n onaylanma tarihi itibariyle yay mlanm  fakat cari raporlama dönemi için henüz 
yürürlü e girmemi  ve irket taraf ndan erken uygulanmaya ba lanmam  yeni standartlar, yorumlar ve 
de i iklikler a a daki gibidir. irket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlar n yürürlü e 
girmesinden sonra  finansal tablolar n  ve dipnotlar n  etkileyecek gerekli de i iklikleri yapacakt r.  

TMS 1 Finansal Tablolar n Sunumu (De i iklik) – Di er Kapsaml  Gelir Tablosu Unsurlar n n 
Sunumu 

 
De i iklikler 1 Temmuz 2012 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Yap lan de i iklikler di er kapsaml  gelir tablosunda gösterilen 
kalemlerin sadece gruplamas n  de i tirmektedir. leriki bir tarihte gelir tablosuna s n flanabilecek (veya 
geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna s n flanamayacak kalemlerden ayr  
gösterilecektir. De i iklikler geriye dönük olarak uygulanacakt r. Bu standart henüz Avrupa Birli i 
taraf ndan kabul edilmemi tir. De i iklik sadece sunum esaslar n  etkilemektedir ve irket’in finansal 
durumunu veya performans  üzerinde bir etkisi olmayacakt r. 

TMS 12 Gelir Vergileri – Esas Al nan Varl klar n Geri Kazan m  (De i iklik) 
 

De i iklik 1 Ocak 2012 tarihinde ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir fakat 
erken uygulamaya izin verilmektedir. TMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü 
olarak, TMS 40 kapsam nda gerçe e uygun de er modeliyle ölçülen yat r m amaçl  gayrimenkuller 
üzerindeki ertelenmi  verginin gayrimenkulün ta nan de erinin sat  yoluyla geri kazan laca  esas yla 
hesaplanmas  ve ii) TMS 16’daki yeniden de erleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan 
varl klar üzerindeki ertelenmi  verginin her zaman sat  esas na göre hesaplanmas  gerekti ine ili kin 
güncellenmi tir. De i iklikler geriye dönük olarak uygulanacakt r Bu de i iklik henüz Avrupa Birli i 
taraf ndan kabul edilmemi tir. irket de i ikli in finansal durumu veya performans  üzerinde önemli bir 
etkisi olmas n  beklememektedir. 

TMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar (De i iklik) 
 

Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve erken 
uygulamaya izin verilmi tir. Baz  istisnalar d nda uygulama geriye dönük olarak yap lacakt r. 
Standartta yap lan de i iklik kapsam nda birçok konuya aç kl k getirilmi  veya uygulamada de i iklik 
yap lm t r. Yap lan birçok de i iklikten en önemlileri tazminat yükümlülü ü aral  mekanizmas  
uygulamas n n kald r lmas  ve k sa ve uzun vadeli personel sosyal haklar  ayr m n n art k personelin 
hak etmesi prensibine göre de il de yükümlülü ün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Bu 
standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. irket, düzeltilmi  standard n finansal 
durumu ve performans  üzerine etkilerini de erlendirmektedir.  

TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (De i iklik) 
 

TFRS 10’nun ve TFRS 12’nin yay nlanmas n n sonucu olarak, TMSK TMS 27’de de de i iklikler 
yapm t r. Yap lan de i iklikler sonucunda, art k TMS 27 sadece ba l  ortakl k, mü tereken kontrol 
edilen i letmeler, ve i tiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebele tirilmesi konular n  
içermektedir. Bu de i ikliklerin geçi  hükümleri TFRS 10 ile ayn d r. Bu standart henüz Avrupa Birli i 
taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz konusu de i ikli in irket’in finansal durumunu veya performans  
üzerinde hiçbir etkisi olmas  beklenmemektedir. 
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31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 

TMS 28 tiraklerdeki ve  Ortakl klar ndaki Yat r mlar (De i iklik) 
 

TFRS 11’in ve TFRS 12’nin yay nlanmas n n sonucu olarak, TMSK TMS 28’de de de i iklikler yapm  
ve standard n ismini TMS 28 tiraklerdeki ve  Ortakl klar ndaki Yat r mlar olarak de i tirmi tir. 
Yap lan de i iklikler ile i tiraklerin yan  s ra, i  ortakl klar nda da özkaynak yöntemi ile 
muhasebele tirme getirilmi tir. Bu de i ikliklerin geçi  hükümleri TFRS 11 ile ayn d r. Bu standart 
henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz konusu standard n irket’in  finansal durumunu 
veya performans  üzerinde hiçbir etkisi olmas  beklenmemektedir. 

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varl k ve Borçlar n Netle tirilmesi (De i iklik)  
 

De i iklik “muhasebele tirilen tutarlar  netle tirme konusunda mevcut yasal bir hakk n n bulunmas ” 
ifadesinin anlam na aç kl k getirmekte ve TMS 32 netle tirme prensibinin e  zamanl  olarak 
gerçekle meyen ve brüt ödeme yap lan hesapla ma (takas bürolar  gibi) sistemlerindeki uygulama 
alan na aç kl k getirmektedir. De i iklikler 1 Ocak 2014 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri 
için geriye dönük olarak uygulanacakt r. Söz konusu standard n irket’in  finansal durumunu veya 
performans  üzerinde önemli bir etkisi olmas  beklenmemektedir.

TFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar – Geli tirilmi  Bilanço D  B rakma Aç klama 
Yükümlülükleri (De i iklik),  

 
De i ikli in amac , finansal tablo okuyucular n n finansal varl klar n transfer i lemlerini (seküritizasyon 
gibi) - finansal varl  transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek ekilde - 
daha iyi anlamalar n  sa lamakt r. Ayr ca de i iklik, orant s z finansal varl k transferi i lemlerinin hesap 
döneminin sonlar na do ru yap ld  durumlar için ek aç klama zorunluluklar  getirmektedir. Bu 
de i iklik henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. De i iklik 1 Temmuz 2011 tarihinde ve 
sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir. Kar la t rmal  aç klamalar verilmesi zorunlu 
de ildir. De i iklik sadece aç klama esaslar n  etkilemektedir ve irket’in finansal durumunu veya 
performans  üzerinde bir etkisi olmayacakt r. 

TFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar –- Finansal Varl k ve Borçlar n Netle tirilmesi (De i iklik)  
 
Getirilen aç klamalar finansal tablo kullan c lar na i) netle tirilen i lemlerin irketin finansal durumuna 
etkilerinin ve muhtemel etkilerinin de erlendirilmesi için ve ii) TFRS’na göre ve di er genel kabul 
görmü  muhasebe ilkelerine göre haz rlanm  finansal tablolar n kar la t r lmas  ve analiz edilmesi için 
faydal  bilgiler sunmaktad r. Bu de i iklik henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. 
De i iklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri ve bu 
hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. De i iklik sadece aç klama esaslar n  
etkilemektedir ve irket’in finansal durumunu veya performans  üzerinde bir etkisi olmayacakt r. 

TFRS 9 Finansal Araçlar – S n fland rma ve Aç klama 
 

Aral k 2011 de yap lan de i iklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonras nda ba layan y ll k 
hesap dönemleri için geçerli olacakt r. TFRS 9 Finansal Araçlar standard n n ilk safhas  finansal 
varl klar n ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve s n fland r lmas na ili kin yeni hükümler getirmektedir. 
TFRS 9’a yap lan de i iklikler esas olarak finansal varl klar n s n flama ve ölçümünü ve gerçe e 
uygun de er fark  kar veya zarara yans t larak ölçülen olarak s n fland r lan finansal yükümlülüklerin 
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçe e uygun de er de i ikliklerinin kredi 
riskine ili kin olan k sm n n di er kapsaml  gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir.  Standard n 
erken uygulanmas na izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan onaylanmam t r. 

irket, standard n finansal durumu ve performans  üzerine etkilerini de erlendirmektedir.
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar 
 

Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de i iklikler 
baz  farkl  düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. TFRS 11 Mü terek Düzenlemeler ve 
TFRS 12 Di er letmelerdeki Yat r mlar n Aç klamalar  standartlar n n da ayn  anda uygulanmas  art  
ile erken uygulamaya izin verilmi tir.  
 
TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standard n n konsolidasyona ili kin k sm n n yerini 
alm t r. Hangi irketlerin konsolide edilece ini belirlemede kullan lacak yeni bir “kontrol” tan m  
yap lm t r. Mali tablo haz rlay c lar na karar vermeleri için daha fazla alan b rakan, ilke bazl  bir 
standartt r. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. irket’in konsolidasyona tabi 
herhangi bir i tiraki bulunmamaktad r. 

TFRS 11 Mü terek Düzenlemeler  
 

Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de i iklikler 
baz  düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve 
TFRS 12 Di er letmelerdeki Yat r mlar n Aç klamalar  standartlar n n da ayn  anda uygulanmas  art  
ile erken uygulamaya izin verilmi tir.  
 
Standart mü terek yönetilen i  ortakl klar n n ve mü terek faaliyetlerin nas l muhasebele tirilece ini 
düzenlemektedir. Yeni standart kapsam nda, art k i  ortakl klar n n oransal konsolidasyona tabi 
tutulmas na izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz 
konusu standard n irket’in mü terek düzenlemesi bulunmamas  nedeni ile etkisi yoktur. 

TFRS 12 Di er letmelerdeki Yat r mlar n Aç klamalar  
 

Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de i iklikler 
baz  düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve 
TFRS 11 Mü terek Düzenlemeler standartlar n n da ayn  anda uygulanmas  art  ile erken uygulamaya 
izin verilmi tir.  

 
TFRS 12 daha önce TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standard nda yer alan konsolide 
finansal tablolara ili kin tüm aç klamalar ile daha önce TMS 31  Ortakl klar ndaki Paylar ve TMS 28 

tiraklerdeki Yat r mlar’da yer alan i tirakler, i  ortakl klar , ba l  ortakl klar ve yap sal i letmelere ili kin 
verilmesi gereken tüm dipnot aç klamalar n  içermektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan 
kabul edilmemi tir. Yeni standart kapsam nda irket di er i letmelerdeki yat r mlar na ili kin daha fazla 
dipnot aç klamas  verecektir. Söz konusu standard n irket’in finansal durumunu veya performans  
üzerinde önemli bir etkisi olmas  beklenmemektedir. 

TFRS 13 Gerçe e Uygun De erin Ölçümü 
 

Yeni standart gerçe e uygun de erin TFRS kapsam nda nas l ölçülece ini aç klamakla beraber, 
gerçe e uygun de erin ne zaman kullan labilece i ve/veya kullan lmas  gerekti i konusunda bir 
de i iklik getirmemektedir. Tüm gerçe e uygun de er ölçümleri için rehber niteli indedir. Yeni standart 
ayr ca, gerçe e uygun de er ölçümleri ile ilgili ek aç klama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standard n 
1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemlerinde uygulanmas  mecburidir ve uygulama 
ileriye do ru uygulanacakt r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni aç klamalar n sadece TFRS 
13’un uygulamaya ba land  dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir – yani önceki dönemlerle 
kar la t rmal  aç klama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul 
edilmemi tir. Söz konusu standard n irket’in finansal durumunu veya performans  üzerinde önemli bir 
etkisi olmas  beklenmemektedir. 
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 
 
2.2 Konsolidasyon 
 

irket’in “TMS 27- Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” kapsam nda konsolide etmesi 
gereken ba l  ortakl  bulunmamaktad r. 
 
2.3 Bölüm raporlamas  
 

irket 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle Türkiye içinde tek bir raporlanabilir co rafi bölümde ve bireysel 
emeklilik ve sigortac l k faaliyetlerine ba lamam  olup halka aç k olmad  için ayr ca faaliyet alan  
çerçevesinde bölüm raporlamas  yapmamaktad r. 
 
2.4 Yabanc  para kar l klar  
 

irket’in finansal tablolar  faaliyette bulundu u temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmu tur. irket finansal tablolar , irket’in geçerli para birimi olan TL 
cinsinden ifade edilmi tir. 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket’in yabanc  para cinsinden (TL d ndaki 
para birimleri) gerçekle en i lemi bulunmamaktad r. 
 
2.5 Maddi duran varl klar 
 
Maddi duran varl klar TMSK’n n TMS 16 “Maddi Duran Varl klar” ile ilgili k sm ndaki hükümlere göre 
düzenlenmi tir. 

 
Maddi duran varl klar, elde etme maliyetinden birikmi  amortisman n dü ülmesi ile gösterilmektedir. 
Amortisman, maddi varl klar n faydal  ömürleri esas al narak do rusal amortisman yöntemi kullan larak 
k st yöntemle ayr lmaktad r. Maddi duran varl klar n, faydal  ömürleri esas al narak tahmin edilen 
amortisman dönemleri, a a da belirtilmi tir: 
 
    Ekonomik ömür 
   
Demirba lar ve tesisatlar   3-10 y l 
Özel maliyetler  5 y l 

 
Maddi varl klarda de er dü üklü ü oldu una i aret eden ko ullar n mevcut olmas  halinde, olas  bir 
de er dü üklü ünün tespiti amac yla inceleme yap l r ve bu inceleme sonunda maddi varl n kay tl  
de eri geri kazan labilir de erinden fazla ise kay tl  de eri, kar l k ayr lmak suretiyle geri kazan labilir 
de erine indirilir. Maddi varl klar n elden ç kart lmas  dolay s yla olu an kar ve zararlar di er faaliyet 
gelirleri ve giderleri hesaplar na dahil edilirler. irket’in 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle maddi duran 
varl klar nda de er dü üklü ü bulunmamaktad r. 
 
2.6 Yat r m amaçl  gayrimenkuller 
 

irket’in bilanço tarihi itibariyle yat r m amaçl  gayrimenkulü bulunmamaktad r. 
 
2.7 Maddi olmayan duran varl klar 

Maddi olmayan duran varl klar iktisap edilmi  bilgi sistemleri, imtiyaz haklar n  ve bilgisayar 
yaz l mlar n  içermektedir. Maddi olmayan duran varl klar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve 
elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydal  ömürleri üzerinden do rusal amortisman yöntemi ile k st 
amortismana tabi tutulur. De er dü üklü ünün olmas  durumunda maddi olmayan duran varl klar n 
kay tl  de eri, geri kazan labilir de erine getirilir. 
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 
 
Maddi olmayan duran varl klar n bilanço tarihleri itibariyle amortisman süreleri a a daki gibidir: 
 
    Ekonomik ömür 
   
Yaz l mlar ve di er haklar   3-10 y l 
 
2.8 Finansal varl klar 
 
Finansal araçlar, bir i letmenin finansal varl klar n  ve bir ba ka i letmenin finansal yükümlülüklerini 
veya sermaye araçlar n  artt ran anla malard r. Finansal varl klar: 

 
 Nakit, 
 ba ka bir i letmeden nakit veya bir ba ka finansal varl k al nmas n  öngören sözle meye dayal  

hak, 
 i letmenin bir ba ka i letmeyle finansal araçlar n , i letmenin lehinde olacak ekilde, kar l kl  

olarak de i tirmesini öngören sözle meye dayal  hak ya da, 
 bir ba ka i letmenin sermaye araçlar d r. 

 
Bir finansal varl k veya yükümlülük, ilk olarak verilen (finansal varl k için) ve elde edilen (finansal 
yükümlülük için) gerçe e uygun de er olan i lem maliyetleri üzerinden varsa i lem masraflar  da 
eklenerek hesaplan r. Gerçe e uygun de er, zorunlu sat  ve tasfiye gibi haller d nda, bir finansal 
arac n cari bir i lemde istekli taraflar aras nda al m-sat ma konu olan fiyat n  ifade eder. Kote edilmi  
piyasa fiyat , ayet varsa, bir finansal arac n gerçe e uygun de erini en iyi yans tan de erdir. Finansal 
araçlar n tahmini gerçe e uygun de erleri irket taraf ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de erleme 
metodlar  kullan larak belirlenmi tir. 31 Aral k  2011 tarihi itibariyle gerçe e uygun de eri ile kay tlarda 
ta nan belirlenen finansal varl klar n tümü 1.seviye finansal varl klard r. 
 

irket, finansal varl k veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözle melerine taraf oldu u takdirde 
bilançosuna yans tmaktad r. irket finansal varl n tamam n  veya bir k sm n , sadece söz konusu 
varl klar n konu oldu u sözle meden do an haklar üzerindeki kontrolünü kaybetti i zaman kay ttan 
ç kart r. irket finansal yükümlülükleri ancak sözle mede tan mlanan yükümlülü ü ortadan kalkar, iptal 
edilir veya zaman a m na u rar ise kay ttan ç kart r. 
 
Bütün normal finansal varl k al m ve sat mlar  i lem tarihinde, yani irket’in varl  almay  veya satmay  
taahhüt etti i tarihte kay tlara yans t l r. Söz konusu al m ve sat mlar genellikle piyasada olu an genel 
teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimi içerisinde finansal varl n teslimini gerektiren al m 
sat mlard r. 
 

irket’in 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle finansal varl klar n  “sat lmaya haz r finansal varl klar” olarak 
s n fland rmakta ve muhasebele tirmektedir. 

Sat lmaya haz r finansal varl klar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varl k olmayan, (b) al m 
sat m amaçl  finansal varl k olmayan veya (c) kredi ve di er alacak olmayan finansal varl klardan 
olu maktad r. Hisse senetleri sat lmaya haz r finansal varl klara s n flanmakta olup, ilk kayda al mdan 
sonra sat lmaya haz r k ymetlerin müteakip de erlemesi gerçe e uygun de eri üzerinden 
yap lmaktad r. Sat lmaya haz r menkul de erlerin gerçe e uygun de erdeki de i ikliklerden 
kaynaklanan gerçekle memi  kar ya da zararlar gelir tablosunda teknik olmayan bölümde 
“Yat r mlardaki de er azal lar ” hesab nda muhasebele tirilir. 
 
Aktif piyasalarda i lem gören sat lmaya haz r menkul de erlerin gerçe e uygun de erleri bilanço tarihi 
itibariyle borsada yay nlanan gün sonu piyasa kapan  fiyat  ile belirlenmektedir.  
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 
 
2.9 Varl klarda de er dü üklü ü 
 

 
Bir finansal varl n ya da finansal varl k grubunun de er dü üklü üne u rad na ili kin tarafs z 
göstergeler a a dakileri içerir: 

 
a) hraç edenin ya da taahhüt edenin önemli finansal s k nt  içinde olmas , 
b) Sözle menin ihlal edilmesi, 
c) Borçlunun içinde bulundu u finansal s k nt ya ili kin ekonomik veya yasal nedenlerden dolay , 

alacakl n n, borçluya, ba ka ko ullar alt nda tan mayaca  bir ayr cal k tan mas , 
d) Borçlunun, iflas  veya ba ka tür bir finansal yeniden yap lanmaya girece i ihtimalinin yüksek 

olmas , 
e) Finansal zorluklar nedeniyle söz konusu finansal varl a ili kin aktif piyasan n ortadan kalkmas , 

 
irket bilanço tarihleri itibariyle ilgili bir gösterge olup olmad n  de erlendirir ve e er varsa de er 

dü üklü ünü kay tlar na yans t r.  
 

irket’in sat lmaya haz r finansal varl klar portföyünde cari dönemde meydana gelen gerçe e uygun 
de er de i ikliklerindeki de er dü üklü ü, gelir tablosunda “yat r m giderleri”ne yans t l r. 
 

 
Varl klar n ta d klar  de er üzerinden paraya çevrilemeyece i durumlarda, varl klarda de er dü üklü ü 
olup olmad na bak l r. Varl klar n ta d klar  de er, paraya çevrilebilecek tutar  a t nda de er 
dü üklü ü kar l k gideri gelir tablosunda yans t l r. Paraya çevrilebilecek tutar, varl n net sat  fiyat  
ve kullan m de erinden yüksek olan d r. Kullan m de eri, bir varl n kullan m ndan ve ekonomik ömrü 
sonunda sat lmas ndan elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit ak mlar n n imdiki de erini, net sat  
fiyat  ise, sat  has lat ndan sat  maliyetleri dü üldükten sonra kalan tutar  yans tmaktad r. Paraya 
çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir k ymet için, belirlenemiyorsa k ymetin dahil oldu u nakit 
ak m  sa layan grup için tahmin edilir. Geçmi  y llarda ayr lan de er dü üklü ü kar l  art k geçerli 
de ilse ya da daha dü ük de erde bir kar l k ayr lmas  gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu 
tutar gelir tablosuna yans t l r. 
 

irket’in 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle finansal olmayan varl klar nda herhangi bir de er dü üklü ü 
bulunmamaktad r. 
 
2.10 Türev finansal araçlar 
 
Bilanço tarihi itibariyle irket’in türev finansal araçlar  bulunmamaktad r.  
 
2.11 Finansal varl klar n ve yükümlülüklerin netle tirilmesi (mahsup edilmesi) 
 
Finansal varl k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas , söz konusu varl k ve yükümlülükleri net 
olarak de erlendirmeye niyet olmas  veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinin e  zamanl  oldu u durumlarda net olarak gösterilirler. 
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 
 
2.12 Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve sat n al m tarihinden itibaren orijinal 
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de er 
de i ikli i riski ta mayan yüksek likiditeye sahip di er k sa vadeli yat r mlard r.  
 

  31 Aral k 2011 
  

Kasa 547 
Banka 6,983,584 
- Vadesiz mevduat 133,584 
- Vadeli mevduat 6,850,000 
Kar pay  65,687 

Nakit ve nakit benzerleri  7,049,818 

Kar pay  (65,687) 
Orijinal vadesi 3 ay  a an vadeli mevduat (5,000,000) 

Nakit ak  tablosuna baz olan nakit ve nakit benzerleri  1,984,131 
 
2.13 Sermaye 
 
2.13.1 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle ba l ca hissedarlar ve sermaye yap s  a a da belirtilmi tir: 
 
 31 Aral k 2011 
Ortaklar Oran  (%) Tutar 
   
Asya Kat l m Bankas  A. . %97.99 19,598,000 
rfan Hac osmano lu %1.00 200,000 

Mehmet Sinan Berksan %1.00 200,000 
Zafer Ertan %0.01 1,000 
Ahmet Akar %0.01 1,000 
   
Nominal sermaye %100.00 20,000,000 
   
Ödenmemi  sermaye  (10,000,000) 
   
Ödenmi  sermaye  10,000,000 
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 
 

irket 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmu  olup, sermayesi 20,000,000 TL’dir. Sermaye, her biri 1 TL 
k ymetinde olan 20,000,000 adet hisseye ayr lm t r. Sermayenin 10,000,000 TL tutar ndaki k sm  29 
Temmuz 2011 tarihinde nakden ödenmi tir. Ödenmemi  sermaye, irket Yönetim Kurulu’nun alaca  
kararlar ve tespit edece i esaslara göre kurulu un tescilinden en geç üç y l içinde ödenecektir. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydile tirme esaslar  çerçevesinde kayden izlenir. 
 
28 Temmuz 2011 tarihi itbariyle; Recep Koçak’ n irket sermayesindeki her biri 1 TL nominal de erli 
20,000 adet hissesi, Gökhan Cengiz Bozkurt’un irket sermayesindeki her biri 1 TL nominal de erli 
20,000 adet hissesi, Muhsin en’in irket sermayesindeki her biri 1 TL nominal de erli 20,000 adet 
hissesi, Balkan Akba ’ n irket sermayesindeki her biri 1 TL nominal de erli 18,000 adet hissesi Asya 
Kat l m Bankas  A. .’ye devredilmi tir. Ayr ca, 28 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Balkan Akba ’ n irket 
sermayesindeki her biri 1 TL nominal de erli 1,000 adet hissesi Zafer Ertan’a ve 1,000 adet hissesi 
Ahmet Akar’a devredilmi tir. 

 
31 Aral k 2011 tarihinde sona eren y l içinde, sermaye art r m  gerçekle tirilmemi tir. 2011 y l  içinde 

irket’in sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini a mas  sonucunu do uran ve bir 
orta a ait paylar n yukar daki oranlar n alt na dü mesi sonucunu veren hisse devirleri 
bulunmamaktad r. 

 
irket, 24 ubat 2012 tarihinde yap lan Yönetim Kurulu toplant s nda irket ana sözle mesinin 4. 

maddesinde de i iklik yapm  olup, rapor tarihi itibariyle sözkonusu de i iklik onay için Hazine 
Müste arl ’na gönderilmi tir.  
 
2.13.2 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan imtiyazlar 

bulunmamaktad r. 
 
2.13.3 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket kay tl  sermaye sistemine tabi de ildir. 
 
2.13.4 irket’in sermayesi ile ilgili di er bilgiler 15 no’lu dipnotta aç klanm t r. 
 
2.14 Sigorta ve yat r m sözle meleri – s n fland rma 
 

31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket, bireysel emeklilik ve sigortac l k faaliyetlerine henüz 
ba lamad ndan sigorta sözle mesi bulunmamaktad r. 

 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket, bireysel emeklilik ve sigortac l k faaliyetlerine ba lamad ndan 
yat r m sözle mesi bulunmamaktad r. 
 

 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket, bireysel emeklilik ve sigortac l k faaliyetlerine henüz 
ba lamad ndan reasürans sözle mesi bulunmamaktad r. 
 
2.15 Sigorta ve yat r m sözle melerinde iste e ba l  kat l m özellikleri 
 
Bulunmamaktad r. 
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 
 
2.16 ste e ba l  kat l m özelli i olmayan yat r m sözle meleri 
 
Bulunmamaktad r. 
 
2.17 Borçlar 
 
Sözle meye dayal  finansal yükümlülükler: 

 
 ba ka bir i letmeye nakit veya bir ba ka finansal varl k vermeyi öngören, veya 
 i letmenin bir ba ka i letmeyle finansal araçlar n , i letmenin aleyhinde olacak ekilde kar l kl  

olarak de i tirmesini öngören sözle meye dayal  yükümlülüklerdir. 
 

irket’in bilanço tarihleri itibariyle kredi borcu bulunmamaktad r. 
 
2.18 Vergiler 
 

 
Türkiye’de, kurumlar vergisi oran  2011 y l  için %20’dir (2010: %20). Kurumlar vergisi oran  kurumlar n 
ticari kazanc na vergi yasalar  gere ince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi 
yasalar nda yer alan istisna (i tirak kazançlar  istisnas  gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu 
bulunacak vergi matrah na uygulan r. Kâr da t lmad  takdirde ba ka bir vergi ödenmemektedir.  
 
Türkiye’deki bir i yeri ya da daimi temsilcisi arac l  ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 
Türkiye’de yerle ik kurumlara ödenen kâr paylar ndan (temettüler) stopaj yap lmaz. Bunlar n d nda 
kalan ki i ve kurumlara yap lan temettü ödemeleri %15 oran nda stopaja tabidir. Kâr n sermayeye 
ilavesi, kâr da t m  say lmaz ve stopaj uygulanmaz. 
 
Kurumlar üçer ayl k mali kârlar  üzerinden %20 oran nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen 
ikinci ay n 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü ak am na kadar öderler. Y l içinde ödenen 
geçici vergi o y la ait olup izleyen y l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak 
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra men ödenmi  geçici vergi tutar  kalmas  durumunda 
bu tutar nakden iade al nabilece i gibi devlete kar  olan di er mali borçlara da mahsup edilebilir. 
 
En az iki y l süre ile elde tutulan i tirak hisseleri ile gayrimenkullerin sat ndan do an kârlar n %75’i, 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldü ü ekilde sermayeye eklenmesi veya 5 y l süreyle 
özsermayede tutulmas  art  ile vergiden istisnad r. 
 
Türk vergi mevzuat na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y l  a mamak kayd yla 
dönem kurum kazanc ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmi  y l kârlar ndan mahsup 
edilemez.  
 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa lamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktad r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand  ay  takip eden 
dördüncü ay n 25’inci günü ak am na kadar ba l  bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, 
vergi incelemesine yetkili makamlar be  y l zarf nda muhasebe kay tlar n  inceleyebilir ve hatal  i lem 
tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar  de i ebilir. 
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 
 
Ertelenmi  gelir vergisi 
 
Ertelenmi  vergi yükümlülü ü veya varl , varl klar n ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen 
tutarlar  ile yasal vergi matrah  hesab nda dikkate al nan tutarlar  aras ndaki geçici farkl l klar n bilanço 
yöntemine göre vergi etkilerinin yasala m  vergi oranlar  dikkate al narak hesaplanmas yla 
belirlenmektedir. Ertelenmi  vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar n tümü için 
hesaplan rken, indirilebilir geçici farklar ve kullan lmam  vergi zararlar na ili kin ertelenmi  vergi 
varl klar , gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman n 
kuvvetle muhtemel olmas  art yla hesaplanmaktad r. Bahse konu varl k ve yükümlülükler, ticari ya da 
mali kâr/zarar  etkilemeyen i leme ili kin geçici fark, erefiye veya di er varl k ve yükümlülüklerin ilk 
defa finansal tablolara al nmas ndan (i letme birle meleri d nda) kaynaklan yorsa 
muhasebele tirilmez. 
 
Ertelenmi  vergi varl n n kay tl  de eri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmi  vergi 
varl n n kay tl  de eri, bir k sm n n veya tamam n n sa layaca  faydan n elde edilmesine imkan 
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad  ölçüde azalt l r. 
 
Ertelenmi  vergi varl klar  ve yükümlülükleri varl klar n gerçekle ece i veya yükümlülüklerin yerine 
getirilece i dönemde geçerli olmas  beklenen ve bilanço tarihi itibariyle yasalla m  veya önemli 
ölçüde yasalla m  vergi oranlar  (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplan r. Ertelenmi  vergi 
varl klar  ve yükümlülüklerinin hesaplanmas  s ras nda, irket’in bilanço tarihi itibariyle varl klar n n 
defter de erini geri kazanmas  ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti i yöntemlerin 
vergi sonuçlar  dikkate al n r. 
 
Ertelenmi  vergi varl klar  ve yükümlülükleri, ekli finansal tablolarda netle tirilerek gösterilmi tir. 
 
Do rudan özsermayede alacak ya da borç olarak muhasebele tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili 
kalemlere ili kin ertelenmi  vergi de do rudan özsermayede muhasebele tirilir) ile ili kilendirilenler 
haricindeki döneme ait ertelenmi  vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebele tirilir. 
 
2.19 Çal anlara sa lanan faydalar 
 
(a) Tan mlanm  fayda plan  : 
 

irket, yürürlükteki  Kanunu uyar nca istifalar ve hakl  nedenler d ndaki i ten ç karmalarda ve 
emeklilik halinde personele tazminat ödemek durumundad r. Bu tazminat, 31 Aral k 2011 tarihi 
itibariyle i ten ç karma veya emeklilik tarihine kadar çal lan her y l için 2,732 TL’yi geçmemek art  ile 
30 günlük ücret kar l d r (31 Aral k 2010 – 2,517 TL). 

 
1 Ocak 2012 tarihi itibariyle k dem tazminat  tavan  2,805.04 TL’ye yükseltilmi tir. 

 
K dem tazminat na ili kin yükümlülüklerin “Çal anlara Sa lanan Faydalara li kin Türkiye Muhasebe 
Standard ” (“TMS 19”) hükümleri çerçevesinde belirli aktüeryal tahminler kullan larak tüm çal anlar n 
gelecekteki olas  yükümlülük tutarlar n n tahmini kar l n n net bugünkü de eri üzerinden 
hesaplanmas  gerekmektedir. Dolay s yla 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle ilgili yükümlülükler için 
aktüeryal hesaplama yap lm  ve kay tlara al nm t r. 
 
(b) Tan mlanm  katk  plan  : 
 

irket, Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. irket’in, bu 
primleri ödedi i sürece ba ka yükümlülü ü kalmamaktad r. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde 
personel giderleri olarak yans t lmaktad r. 
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 
 
2.20 Kar l klar 
 

 
TMS 37 uyar nca kar l klar ancak ve ancak irket'in geçmi ten gelen ve halen devam etmekte olan bir 
yükümlülü ü (yasal ya da yap sal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle i letmeye ekonomik ç kar 
sa layan kaynaklar n elden ç kmas  olas l  mevcutsa ve gerçekle ecek yükümlülü ün miktar  
güvenilir bir ekilde tahmin edilebiliyorsa kay tlara al nmaktad r. Paran n zaman içindeki de er kayb  
önem kazand nda, kar l klar paran n zaman de erini (ve uygun ise yükümlülü e özel riskleri) 
yans tan cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oran  ile gelecekteki nakit ak mlar n n skonto edilmesi 
sonucu hesaplanmaktad r.  
 

arta ba l  yükümlülükler, kaynak aktar m n  gerektiren durum yüksek bir olas l k ta m yor ise finansal 
tablolarda yans t lmay p dipnotlarda aç klanmaktad r. arta ba l  varl klar ise finansal tablolara 
yans t lmay p ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek oldu u takdirde dipnotlarda aç klan r. 
 

 
irket’in 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle bireysel emeklilik ve sigortac l k faaliyetlerine henüz 

ba lamad ndan teknik kar l klar  bulunmamaktad r. 
 
2.21 Gelirlerin muhasebele tirilmesi 
 

irket’in, 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle bireysel emeklilik ve sigortac l k faaliyetlerine henüz 
ba lamad ndan ilgili faliyetlere ili kin geliri bulunmamaktad r. 
 

 
Faiz geliri etkin getiri metodu kullan larak tahakkuk esas na göre kay t edilmektedir. 

2.22 Finansal kiralama - kiralayan aç s ndan 
 

irket'in finansal kiralamas  bulunmamaktad r. 
 
2.23 Kar pay  da t m  
 

 
irket’in 31 Aral k 2011 tarihinde sone eren hesap dönemine ait da t labilir kar  bulunmamaktad r. 

 
2.24 li kili taraflar 
 
A a daki kriterlerden birinin varl nda, taraf irket ile ili kili say l r:  
Finansal tablolar n  haz rlayan i letmeyle (bu Standartta ‘raporlayan i letme’ olarak kullan lacakt r) 
ili kili olan ki i veya i letmedir. 

 
(a)  Bir ki i veya bu ki inin yak n ailesinin bir üyesi, a a daki durumlarda raporlayan i letmeyle 

ili kili say l r:  
 

Söz konusu ki inin, 
 

(i)  raporlayan i letme üzerinde kontrol veya mü terek kontrol gücüne sahip olmas  
durumunda,  

(ii)  raporlayan i letme üzerinde önemli etkiye sahip olmas  durumunda, 
(iii)  raporlayan i letmenin veya raporlayan i letmenin bir ana ortakl n n kilit yönetici 

personelinin bir üyesi olmas  durumunda.  
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2. Önemli muhasebe politikalar n n özeti (devam ) 
 
(b)  A a daki ko ullardan herhangi birinin mevcut olmas  halinde i letme raporlayan i letme ile 

ili kili say l r: 
 

(i)  letme ve raporlayan i letmenin ayn  grubun üyesi olmas  halinde (yani her bir ana 
ortakl k, ba l  ortakl k ve di er ba l  ortakl k di erleri ile ili kilidir). 

(ii)  letmenin, di er i letmenin (veya di er i letmenin de üyesi oldu u bir grubun üyesinin) 
i tiraki ya da i  ortakl  olmas  halinde. 

(iii)  Her iki i letmenin de ayn  bir üçüncü taraf n i  ortakl  olmas  halinde. 
(iv)  letmelerden birinin üçüncü bir i letmenin i  ortakl  olmas  ve di er i letmenin söz 

konusu üçüncü i letmenin i tiraki olmas  halinde. 
(v)  letmenin, raporlayan i letmenin ya da raporlayan i letmeyle ili kili olan bir i letmenin 

çal anlar na ili kin olarak i ten ayr lma sonras nda sa lanan fayda plânlar n n olmas  
halinde. Raporlayan i letmenin kendisinin böyle bir plân n n olmas  halinde, sponsor olan 
i verenler de raporlayan i letme ile ili kilidir. 

(vi)  letmenin (a) maddesinde tan mlanan bir ki i taraf ndan kontrol veya mü tereken kontrol 
edilmesi halinde. 

(vii)  (a) maddesinin (i) bendinde tan mlanan bir ki inin i letme üzerinde önemli etkisinin 
bulunmas  veya söz konusu i letmenin (ya da bu i letmenin ana ortakl n n) kilit yönetici 
personelinin bir üyesi olmas  halinde. 

 
li kili tarafla yap lan i lem raporlayan i letme ile ili kili bir taraf aras nda kaynaklar n, hizmetlerin ya da 

yükümlülüklerin, bir bedel kar l  olup olmad na bak lmaks z n transferidir. 
 

li kili taraflarla yap lan i lem, ili kili taraflar aras nda kaynaklar n , hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir 
bedel kar l  olup olmad na bak lmaks z n transferidir.  
 
2.25 Di er parasal bilanço kalemleri 

 
Kay tl  de erleri ile bilançoya yans t lm t r. 

 
2.26 Bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan olaylar 

 
irket’in bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek olaylar 

(düzeltme gerektiren olaylar) finansal tablolara yans t lmaktad r. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli 
bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda aç klanmaktad r. 
 
 
3. Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri 
 
Finansal tablolar n haz rlanmas nda irket yönetiminin, raporlanan varl k ve yükümlülük tutarlar n  
etkileyecek, bilanço tarihi itibariyle vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi 
itibariyle gelir ve gider tutarlar n  belirleyen varsay mlar ve tahminler yapmas  gerekmektedir. 
Gerçekle mi  sonuçlar tahminlerden farkl  olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden 
geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap lmakta ve gerçekle tikleri dönemde gelir tablosuna 
yans t lmaktad rlar. Kullan lan tahminler, ba l ca; sigorta muallak hasar ve tazminat kar l klar , di er 
teknik kar l klar ve varl klar n de er dü üklü ü kar l klar  ile ba lant l  olup ilgili dipnotlarda bu tahmin 
ve varsay mlar detaylar yla aç klanm t r. Bunlar n d nda finansal tablolar n haz rlanmas nda 
kullan lan önemli tahminler a a da yer almaktad r: 
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3. Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri (devam ) 
 

 
Ertelenmi  vergi, bilanço yükümlülü ü metodu dikkate al narak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada 
yans t lan de erleri ile yasal vergi hesab ndaki bazlar  aras ndaki geçici farklardan olu an vergi etkileri 
dikkate al narak yans t lmaktad r. Ertelenmi  vergi yükümlülü ü hesaplamas nda çe itli tahmin ve 
hükümler kullan lmaktad r. irket, 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 7,827 TL tutar nda net ertelenmi  vergi 
yükümlülü ü hesaplam  ve kay tlar na yans tm t r (Not 21). 
 
Bilanço tarihinde irket’in, 1,515,995 TL tutar nda gelece e ait vergilendirilebilir karlara kar  
netle tirebilece i kullan lmam  vergi zarar  vard r. irket, kar projeksiyonlar n  dikkate alarak ve 
muhafazakarl k prensibi çerçevesinde, bu zarara ait ertelenmi  vergi varl n  31 Aral k 2011 tarihi 
itibariyle kay tlar na almam t r. 
 

 
irket, ili ikteki finansal tablolarda k dem tazminat  kar l n  aktüeryal varsay mlar kullanarak 

hesaplam  ve kay tlar na yans tm t r. Gerçekle mi  sonuçlar tahminlerden/varsay mlardan farkl  
olabilmektedir. irket’in, 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle, k dem tazminat  yükümlülü ü 1,677 TL’dir. 
 
 
4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi 
 
Sigorta riski 
 

irket’in bilanço tarihi itibariyle bireysel emeklilik ve sigortac l k faaliyetlerine ba lamad ndan, sigorta 
riski bulunmamaktad r. 
 
Finansal risk yönetimi 

irket, sahip oldu u finansal varl klar ndan dolay  finansal risklere maruz kalmaktad r. Finansal riskin 
en önemli bile enleri piyasa riski (kur riski, piyasa de eri faiz oran  riski, nakit ak m  faiz oran  riski ve 
fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. irket’in genel risk yönetimi program , finansal 
piyasalar n de i kenli ine ve bunun irket’in finansal performans  üzerindeki muhtemel olumsuz 
etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yo unla maktad r. irket, herhangi bir türev finansal enstrüman 
kullanmamaktad r. irket yönetimi bu riskleri a a da belirtildi i gibi yönetmektedir. 
 

irket’in sermaye yönetimindeki amac ; gelir getiren bir i letme olarak devaml l n  sa lamak, hissedar 
ve kurumsal ortaklar n faydas n  gözetmek, ayn  zamanda sermayenin maliyetini azaltmak için en 
verimli sermaye yap s n n süreklili ini sa lamakt r. 

 

 
irket, de i ken faiz oranl  finansal varl klar  ve yükümlülüklerinin tabi oldu u faiz oranlar n n 

de i iminin etkisinden do an faiz oran  riskine maruz kalmaktad r. Söz konusu risk, faiz oran na 
duyarl  olan varl k ve yükümlülükleri dengelemek suretiyle olu an do al tedbirlerle yönetilmektedir.  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket’in faiz riskine maruz kalan finansal varl klar  bulunmamaktad r. 
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4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devam ) 

 
Kur riski irket'in ABD Dolar  ve Euro yabanc  para borç ve varl klara sahip olmas ndan ve bunlar n 
TL’ye çevrilmesi s ras nda yabanc  para kuru de i ikliklerinden do an kur riskinden 
kaynaklanmaktad r. 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket’in kur riskine maruz kalan borç ve varl klar  
bulunmamaktad r. 

irket piyasa fiyat yla de erlenen sat lmaya haz r finansal varl klara sahip oldu undan fiyat riskine 
maruz kalmaktad r. irket emtea fiyat riskine maruz de ildir. 

 
A a daki tabloda, di er bütün de i kenlerin sabit kalmas  ko uluyla, irket'in portföyündeki sat lmaya 
haz r finansal varl klar  olu turan hisse senetlerinin piyasa fiyatlar nda %5 de er art /(azal n n) 

irket'in üzerindeki etkisi gösterilmektedir : 
 
 
31 Aral k 2010 

Piyasa fiyat 
art /(azal ) 

Varl klar 
üzerindeki etki 

     
 %5 19,250 
 (%5) (19,250) 
 
Kredi riski 
 
Kredi riski, kar l kl  ili ki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ili kin olarak yükümlülü ünü 
yetine getirmemesi sonucu di er taraf n finansal aç dan zarara u ramas  riskidir. irketin bilanço tarihi 
itibariyle bireysel emeklilik ve sigortac l k faaliyetlerine ba lamad  için kredi riskine maruz kalan 
alacaklar  bulunmamaktad r. 
 
Alacak hesaplar  d nda irket’in di er finansal araçlar  içinde yer alan finansal varl klar  a rl kl  
olarak kredi riski dü ük olan bankalardaki vadeli mevduatlar  ve sat lmaya haz r finansal varl klardan 
olu maktad r. Bu varl klar n tamam  vadesi geçmemi  ve de er dü üklü üne u ramam  finansal 
varl k niteli indedir. 
 
Likidite riski 
 
Likidite riski bir irketin fonlanma ihtiyaçlar n  kar layamama riskidir. irket likidite riskini ba l  oldu u 
grubun likidite risk politikalar na uyumu çerçevesinde dönemsel olarak ölçmekte ve 
de erlendirmektedir. irket’in 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle, vade tarihlerine göre, indirgenmemi  ticari 
borçlar n ve finansal borçlar n n vade da l mlar  a a daki gibidir: 
 
 Vadesi  

geçmi  Vadesiz 
1 aya 
kadar 1-3 ay 3 ay -1 y l 1 – 5 y l 

5 y ldan 
 fazla Da t lamayan Toplam 

          
Haz r de erler 

- 
  

134,131 - 1,857,982 5,057,705  - 
- 

- 7,049,818 
Finansal yat r mlar - 385,000 - - - - - - 385,000 
Maddi duran varl klar - 471,831 - - - - - - 471,831 
Maddi olmayan duran varl klar - 1,014,553 - - - - - - 1,014,553 
Ertelenmi  vergi varl klar  - - - - - - - - - 
Di er alacaklar ve dönen varl klar - 81,431 - - - - - - 81,431 
          
Toplam varl klar - 2,086,947 - 1,857,981 5,057,705  - - - 9,002,633 
          
Personele olan borçlar - 1,680 - - - - - - 1,680 
Borç kar l klar  - 26,818 - - - - - - 26,818 
Ertelenmi  vergi yükümlülükleri - 7,827 - - - - - - 7,827 
Di er yükümlülükler - 187,984 - - - - - - 187,984 
Toplam özsermaye - 8,778,324 - - - - - - 8,778,324 
         
Toplam yükümlülükler - 9,002,633 - - - - - - 9,002,633 
          
Net likidite fazlas  / (aç ) - (6,915,686) - 1,857,981 5,057,705  - - - - 



73
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31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devam )
 
Finansal araçlar n gerçe e uygun de eri 

31 Aral k 2011 
 

Defter de eri 
Gerçe e 

uygun de eri 
  

Finansal varl klar   

  
Toplam finansal varl klar 7,434,818 7,434,818 

  
Finansal yükümlülükler   

  
Toplam finansal yükümlülükler 79,381 79,381 

Finansal varl klar: 

Finansal yükümlülükler: 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devam ) 
 
Gerçe e uygun de er ile gösterilen finansal varl klar: 

 
31 Aral k 2011    
    
 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 
    
Sat lmaya haz r finansal varl klar    
    
Hisse Senetleri 385,000 - - 
    
 385,000 - - 
 
Sermaye yönetimi 

 
irket’in sermayeyi yönetirken amaçlar : 

 
Hazine Müste arl ’n n gerekli gördü ü sermaye yeterlili i artlar n  yerine getirmek,  

irket’in i letmelerin devaml l  ilkesi çerçevesinde varl n  sürdürmek ve faaliyetlerin devam n  
sa layabilmektir.  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket, bireysel emeklilik ve sigortac l k faaliyetlerine ba lamad ndan 
sermaye yeterlilik ölçümü bulunmamaktad r. 
 
 
5. Bölüm bilgileri 
 
2.3 no’lu dipnotta aç klanm t r. 
 
 
6. Maddi duran varl klar 
 
6.1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar : TL 174,709 
 

6.1.1 Amortisman giderleri 46,151 TL. 
6.1.2 tfa ve tükenme paylar  128,558 TL. 

 
6.2 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yap lan de i ikliklerin dönemin 

amortisman giderlerinde meydana getirdi i art  (+) veya azal  (-): 2.5 no’lu dipnotta 
amortisman yöntemleri aç klanm t r. 

 
6.3 Cari dönemde maddi duran varl k hareketleri:  

 
6.3.1 Sat n al nan, imal veya in a edilen maddi varl klar n maliyeti: 517,982 TL. 
6.3.2 Sat lan veya hurdaya ayr lan maddi varl k maliyeti: Yoktur. 
6.3.3 Cari dönemde ortaya ç kan de erleme art lar : Yoktur. 
6.3.4 Yap lmakta olan yat r mlar n niteli i, toplam tutar , ba lang ç ve biti  tarihi ve 

tamamlama derecesi: Yoktur. 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

6. Maddi duran varl klar (devam ) 
 

 
Demirba  ve 

tesisatlar 
Özel 

maliyetler Toplam 
    
Maliyet de eri    
1 Ocak 2011 itibariyle aç l  bakiyesi - - - 
Al mlar 508,593 9,389 517,982 
Ç k lar - - - 
    
31 Aral k 2011 itibariyle kapan  bakiyesi 508,593 9,389 517,982 
    
Birikmi  amortismanlar    
1 Ocak 2011 itibariyle aç l  bakiyesi - - - 
Dönem gideri (45,838) (313) (46,151) 
Ç k lar - - - 
    
31 Aral k 2011 itibariyle kapan  bakiyesi (45,838) (313) (46,151) 
    
31 Aral k 2011 itibariyle net defter de eri 462,755 9,076 471,831 
 
Dönem içinde muhasebele tirilen maddi duran varl klara ili kin ilave de er dü üklü ü kayb  
bulunmamaktad r.  
 

irket’in maddi duran varl klar  üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktad r. 
 
Dönem içinde muhasebele tirilen maddi duran varl klara ili kin ilave de er dü üklü ü kayb  
bulunmamaktad r. 
 
 
7. Yat r m amaçl  gayrimenkuller 
 
Bulunmamaktad r. 
 
 
8. Maddi olmayan duran varl klar 
 
Maliyet de eri Haklar Toplam 
   
1 Ocak 2011 itibariyle aç l  bakiyesi - - 
Al mlar    1,143,111 1,143,111 
Ç k lar    - - 
Transfer - - 
   
31 Aral k 2011 itibariyle kapan  bakiyesi 1,143,111 1,143,111 
    
Birikmi  itfalar      
1 Ocak 2011 itibariyle aç l  bakiyesi - - 
Dönem gideri  (128,558) (128,558) 
Ç k lar    - - 
   
31 Aral k 2011 itibariyle kapan  bakiyesi (128,558) (128,558) 
    
31 Aral k 2011 itibariyle net defter de eri 1,014,553 1,014,553 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

8. Maddi olmayan duran varl klar (devam ) 

 
 
9. tiraklerdeki yat r mlar  
 

 
 
10. Reasürans varl klar   

 
11. Finansal varl klar 

11.1 Finansal varl klar n alt s n flamalar  

irket portföyü: 

31 Aral k 2011 
 

 
Toplam 7,300,687 
 
11.2 Y l içinde ihraç edilen hisse senedi d ndaki menkul k ymetler 

11.3 Y l içinde itfa edilen borçlanmay  temsil eden menkul k ymetler 

11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmi  menkul k ymetlerin ve finansal duran 
varl klar n borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmi  menkul 
k ymetlerin ve finansal duran varl klar n maliyet bedellerine göre de erlerini gösteren 
bilgi 

 
 
 
Sat lmaya haz r finansal varl klar 

Maliyet bedeli 
31 Aral k 2011 

Kay tl  de eri 
(Rayiç de er)  

31 Aral k 2011 
   

   
Toplam 7,240,000 7,300,687 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

11. Finansal varl klar (devam ) 
 
11.5 Menkul k ymetler ve ba l  menkul k ymetler grubu içinde yer al p i letmenin ortaklar , 

i tirakleri ve ba l  ortakl klar taraf ndan ç kar lm  bulunan menkul k ymet tutarlar  ve 
bunlar  ç karan ortakl klar 

 
Bulunmamaktad r. 
 
11.6 Finansal varl klarda son üç y lda meydana gelen de er art lar  
 
Bulunmamaktad r 
 
11.7 Finansal araçlar 
 
i) Finansal tablo kullan c lar n n i letmenin finansal durum ve performans  aç s ndan finansal 

araçlar n önemini de erlendirmelerine imkan veren bilgiler 4 numaral  dipnotta verilmi tir. 
 
ii) Finansal varl klar n defter de erlerine ili kin bilgi, yukar da 11.4 numaral  dipnotta verilmektedir. 
 
iii) Finansal varl klar n gerçe e uygun de eri ve an lan de erin defter de eri ile kar la t r lmas  

11.4 numaral  dipnotta verilmektedir. 
 
iv)  irket’in vadesi geçmi  alaca  bulunmamaktad r. 
 
Sat lmaya haz r finansal varl klar n 31 Aral k 2011 tarihinde sona eren dönem içindeki hareket tablosu 
a a daki gibidir: 
 
  2011 
   
1 Ocak - 
Dönem içindeki al mlar 390,000 
Dönem içindeki sat lar - 
Dönem içinde itfa yoluyla elden ç kar lanlar - 
Gelir tablosunda muhasebele en tutar (5,000) 
Özsermaye alt nda muhasebele en tutar - 
  
31 Aral k  385,000 
  
Bloke - 
Bloke olmayan 385,000 
  
Toplam 385,000 
 
 
Vadeli mevduat 31 Aral k 2010 

1 Ocak - 
Net de i im 6,915,687 

31 Aral k 6,915,687 
 
11.8 Aktif de erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar  
 
Bulunmamaktad r. 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

12. Borçlar ve alacaklar 
 
12.1 Alacaklar n, ticari mü terilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, pe in 

ödemeler için (gelecek aylara, y llara ait ödemeler) ve di erleri biçiminde s n flanmas : 
 
Bulunmamaktad r. 
 
12.2 letmenin ortaklar, i tirakler ve ba l  ortakl klarla olan alacak – borç ili kisi: 
 

31 Aral k 2011 
ili kili taraflar 

Ticari 
alacaklar 

Ticari 
borçlar 

Ticari 
olmayan 

borçlar 
    
Personele borçlar - - 1,680 
    
Toplam - - 1,680 
 
12.3 Alacaklar için al nm  olan ipotek ve di er teminatlar: 
 
Bulunmamaktad r.  
 
12.4 irket’in yabanc  paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar : 
 
Bulunmamaktad r.  
 
 
13. Türev finansal araçlar 
 
Bulunmamaktad r.  
 
 
14. Nakit ve nakit benzerleri 
 
31 Aral k 2011 tarihinde sona eren y la ait nakit ak  tablosuna esas te kil eden nakit ve nakit benzerleri 
2.12 no’lu dipnotta gösterilmi tir. 
 
Bankadaki vadesiz mevduatlar n 15,000 TL’si irket kredi kartlar  limiti nedeniyle blokelidir. 
 

irket’in 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle yabanc  para cinsinden nakit ve nakit benzerleri 
bulunmamaktad r. 
 

irket’in 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle vadeli mevduat  hakk nda detayl  bilgi a a da sunulmu tur: 
 
31 Aral k 2011 
Orijinal para birimi Vade Faiz oran  TL tutar  
    
TL                                    11 Aral k 2011 - 12 Ocak 2012 %7,9 1.850.000 
TL 10 Kas m 2011 - 30 Kas m 2012 %8,47 4.000.000 
TL  10 Kas m 2011 - 9 Kas m 2012 %8,39 1.000.000 
    
   6,850,000 
    
Faiz tahakkuku   65,687 
    
   6,915,687 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

15. Sermaye  
 
15.1 Ortaklara yap lan da t mlar, kurulu un ortaklarla, ortaklar n kendi iradeleri dahilinde 

yapt klar  i lemlerin tutarlar  : 
 

15.2 Yasal yedekler 

 
15.3 Sermaye hareketleri 

31 Aral k 2010 
 

- 
20,000,000 

 
 20,000,000 
  

  
31 Aral k 10,000,000 

16. Di er kar l klar ve iste e ba l  kat l m n sermaye bile eni  

16.1 Di er standartlar veya yorumlar taraf ndan istenen, do rudan özsermayede tahakkuk 
ettirilen dönemin her bir gelir ve gider kalemi ve bu kalemlerin toplam   

 
 
16.2 Özsermayenin bir unsuru olarak ayr ca s n fland r lan net kur farklar  ile dönem 

ba ndaki ve dönem sonundaki bu tür kur farklar  tutarlar n n mutabakat  

 
16.3 Tahmini i leme ili kin finansal riskten korunma i lemleri ve net yat r m riskinden korunma 

amaçl  i lemler  
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

16. Di er kar l klar ve iste e ba l  kat l m n sermaye bile eni (devam ) 
 
16.4 Finansal riskten korunma i lemleri  
 
Bulunmamaktad r. 
 
16.5 tiraklere ili kin dönem içerisinde do rudan özsermayede muhasebele tirilmi  kazanç 

veya kay plar 
 
Bulunmamaktad r. 
 
16.6 Maddi duran varl klar yeniden de erleme de er art lar  
 
Bulunmamaktad r. 
 
16.7 Do rudan özsermayede borç veya alacak olarak kaydedilmi  olan kalemlerle ilgili olan 

dönem vergisi ve ertelenmi  vergi 
 
Bulunmamaktad r. 
 
 
17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varl klar  
 

irket’in, 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle bireysel emeklilik ve sigorta faaliyetlerine ba lamad ndan 
sigorta yükümlülükleri ve reasürans varl klar  bulunmamaktad r. 
 
 
18. Yat r m anla mas  yükümlülükleri 
 
Bulunmamaktad r. 
 
 
19. Ticari ve di er borçlar, ertelenmi  gelirler 
 

irket’in 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle bireysel emeklilik ve sigortac l k faaliyetlerine ba lamad ndan 
bu faaliyetlerle ilgili borçlar  bulunmamaktad r. 
 

irket’in k sa vadeli di er çe itli borçlar n n 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle detay  a a daki gibidir: 
 
 31 Aral k 2011 
 TL 
  
Ödenecek vergi, fonlar ve sosyal güvenlik kesintileri 108,606 
Sat c lara borçlar 77,701 
Maliyet gider kar l  26,818 
Personele borçlar 1,680 
  
 214,805 
 
 
20. Borçlar 
 
Bulunmamaktad r. 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

21. Ertelenmi  gelir vergisi 
 

irket, vergiye esas yasal finansal tablolar  ile TFRS’ye göre haz rlanm  finansal tablolar  aras ndaki 
farkl l klardan kaynaklanan geçici zamanlama farklar  ve mali zararlar  için ertelenmi  vergi varl  ve 
yükümlülü ü muhasebele tirmektedir. Söz konusu farkl l klar genellikle baz  gelir ve gider kalemlerinin 
vergiye esas finansal tablolar ile TFRS’ye göre haz rlanan finansal tablolarda farkl  dönemlerde yer 
almas ndan kaynaklanmakta olup, a a da belirtilmektedir. 
 
Ertelenmi  vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmas nda kullan lan vergi oran  %20’dir. 
 
Ertelenmi  vergi varl klar /(yükümlülükleri) :  31 Aral k 2011 
   
Maddi varl klar n amortisman / maddi olmayan varl klar n itfa farklar   (11,126) 
K dem tazminat  kar l klar   335 
Kullan lmam  izin kar l   1,307 
BSMV kar l   657 
Hisse senedi de er dü üklü ü  1,000 
   
      (7,827) 
 
Bilanço tarihinde irket’in, 1,515,995 TL tutar nda gelece e ait vergilendirilebilir karlara kar  
netle tirebilece i kullan lmam  vergi zarar  vard r. irket bu zarara ait ertelenmi  vergi varl n  31 
Aral k 2011 tarihi itibariyle kay tlar na almam t r. 
 
Kullan m süre sonu 31 Aral k 2011 
   
2016 1,515,995 
  
 1,515,995 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle y l içindeki ertelenmi  vergi aktifleri/(pasiflerinin) hareketi a a da 
verilmi tir:  
 
Ertelenmi  vergi varl /(yükümlülü ü) hareketleri: 31 Aral k 2011 
  
Aç l  bakiyesi - 
Gelir tablosunda muhasebele tirilen (7,827) 
  
Kapan  bakiyesi (7,827) 
 
 
22. Emeklilik sosyal yard m yükümlülükleri 
 
Yürürlükteki  Kanunu hükümleri uyar nca, çal anlardan k dem tazminat na hak kazanacak ekilde i  
sözle mesi sona erenlere, hak kazand klar  yasal k dem tazminatlar n n ödenmesi yükümlülü ü vard r.  
 
K dem tazminat  yükümlülü ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de ildir. K dem tazminat  kar l , 

irket’in, çal anlar n emekli olmas ndan kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutar n n 
bugünkü de erinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktad r. TMS 19 (“Çal anlara Sa lanan Faydalar”), 

irketin yükümlülüklerinin, tan mlanm  fayda planlar  kapsam nda aktüeryal de erleme yöntemleri 
kullan larak geli tirilmesini öngörür. Bu do rultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas nda kullan lan 
aktüeryal varsay mlar a a da belirtilmi tir: 
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

22. Emeklilik sosyal yard m yükümlülükleri (devam ) 
 
Ana varsay m, her hizmet y l  için olan azami yükümlülük tutar n n enflasyona paralel olarak artacak 
olmas d r. Dolay s yla, uygulanan skonto oran , gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki 
beklenen reel oran  ifade eder. Bu nedenle, ekli finansal tablolarda kar l klar, gelece e ili kin, çal anlar n 
emeklili inden kaynaklanacak muhtemel yükümlülü ünün bugünkü de eri tahmin edilerek hesaplan r. 
lgili bilanço tarihlerindeki kar l klar, y ll k %5.1 enflasyon ve %10 iskonto oran  varsay mlar na göre 
yakla k %4.66 olarak elde edilen reel skonto oran  kullan lmak suretiyle hesaplanm t r.  
 

irket’in k dem tazminat  kar l , k dem tazminat  tavan  1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 
2,805.04 TL (tam TL tutar d r) üzerinden hesaplanmaktad r. 
 
  1 Ocak- 

31 Aral k 2011 
    
1 Ocak itibariyle kar l k - 
Hizmet maliyeti (Aktüeryal (kazanç)/kay p dahil) - 
Faiz maliyeti 1,677 
Ödenen k dem tazminatlar  - 
  
Kar l k 1,677 
 
 
23. Di er yükümlülükler ve masraf kar l klar   
 
  31 Aral k 2011 
  
Denetim kar l  17,000 
Kullan lmam  izin kar l  6,533 
BSMV kar l  3,285 
  
Toplam 26,818 
 
Kullan lmam  izin kar l klar n n hareketi a a da verilmi tir: 
 

  
1 Ocak- 

31 Aral k 2011 
  
1 Ocak itibariyle - 
Dönem içi hareket,net 6,533 
  
31 Aral k itibariyle kar l k 6,533 
 

 
  31 Aral k 2011 
  
Verilen garanti ve kefaletler  
  Teminat mektuplar  15,000 
  

  15,000 
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31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

24. Net sigorta prim geliri 
 

25. Aidat (ücret) gelirleri 
 

 
 
26. Yat r m gelirleri 

1 Ocak - 
31 Aral k 2011 

 

 
Toplam 255,264 

27. Finansal varl klar n net tahakkuk gelirleri 

,

 
 
28. Gerçe e uygun de er fark  kar veya zarara yans t lan aktifler 

29. Sigorta hak ve talepleri 

 
30. Yat r m anla mas  haklar  

31. Zaruri di er giderler 
 

1 Ocak -  
31 Aral k 2011 

 

 
Toplam 1,290,506 
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31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

32. Faaliyet giderlerinin dökümü  
 
 
 

1 Ocak -  
31 Aral k 2011 

  
Personele ili kin giderler   685,294 
Genel yönetim gideri 524,319 
Pazarlama ve sat  giderleri          9,821 
D ar dan sa lanan fayda ve hizmet giderleri        71,072 
  
Toplam 1,290,506 

 
 

33. Çal anlara sa lanan fayda giderleri 
 
 
 

1 Ocak- 
31 Aral k 2011 

  
Personele ödenen ücretler 421,648 
Üst yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler tutar   205,819 
Yasal yükümlülükler 57,827 
  
Toplam  685,294 

 
 
34. Finansal maliyetler 
 
Finansman gideri bulunmamaktad r. 
 
 
35. Gelir vergileri 
 
Kurumlar vergisi 
 

irket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. irket’in cari dönem faaliyet sonuçlar na 
ili kin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli kar l klar ayr lm t r.  
 
Vergiye tabi kurum kazanc  üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran , ticari kazanc n 
tespitinde gider yaz lan vergi matrah ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve di er indirimler (varsa geçmi  y l zararlar  ve tercih edildi i 
takdirde kullan lan yat r m indirimleri) dü üldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad r. 
 
2011 y l nda uygulanan efektif vergi oran  %20’dir. 
 
Türkiye’de geçici vergi üçer ayl k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2010 
y l  kurum kazançlar n n geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi a amas nda kurum 
kazançlar  üzerinden hesaplanmas  gereken geçici vergi oran  %20’dir. Zararlar, gelecek y llarda 
olu acak vergilendirilebilir kardan dü ülmek üzere, maksimum 5 y l ta nabilir. Ancak olu an zararlar 
geriye dönük olarak, önceki y llarda olu an karlardan dü ülemez. 
 
Türkiye’de vergi de erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla ma prosedürü 
bulunmamaktad r. irketler ilgili y l n hesap kapama dönemini takip eden y l n 1-25 Nisan tarihleri 
aras nda vergi beyannamelerini haz rlamaktad r. Vergi Dairesi taraf ndan bu beyannameler ve buna 
baz olan muhasebe kay tlar  5 y l içerisinde incelenerek de i tirilebilir. irket denetlenmemi  y llara 
ili kin olarak herhangi bir ek yükümlülü ün olu mas n  beklememektedir.  
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim irketi 
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

35. Gelir vergileri (devam ) 
 
Gelir vergisi stopaj   

 31 Aral k 2011 
 
 

 
  29,187 

 
1 Ocak- 

 31 Aral k 2011
 
 
 
  
 (7,827) 

31 Aral k 2011 

Ertelenmi  vergi gideri (7,827) 
 
 
36. Net kur de i im gelirleri 

1 Ocak- 
31 Aral k 2011 

 
 

 
(1,626) 
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31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

37. Hisse ba na kazanç 
 
TMS 33 “Hisse Ba na Kazanç” standard na göre, hisse senetleri borsada i lem görmeyen i letmeler 
hisse ba na kazanç aç klamak zorunda de ildirler. irket’in hisseleri borsada i lem görmedi inden 
dolay , ekli finansal tablolarda hisse ba na kazanç/zarar hesaplanmam t r. 
 
 
38. Hisse ba  kar pay  
 
Bulunmamaktad r.  
 
 
39. Faaliyetlerden yarat lan nakit 
 
Faaliyetlerden yarat lan net nakit Nakit Ak m Tablosunda belirtilmi tir. 
 
 
40. Hisse senedine dönü türülebilir tahvil 
 
Bulunmamaktad r. 
 
 
41. Paraya çevrilebilir imtiyazl  hisse senetleri 
 
Bulunmamaktad r. 
 
 
42. Riskler 
 

irketin ko ullu varl k ve yükümlülüklerine ili kin bilgiler 2.20 no’lu dipnotlar, sigorta riski ve finansal 
riskler ise 4 no’lu dipnotta belirtilmi tir. 
 
 
43. Taahhütler 
 
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar  23 no’lu dipnotta belirtilmi tir. 
 
 
44. letme birle meleri 
 
Bulunmamaktad r. 
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31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

45. li kili taraf aç klamalar  
 
li kili taraflarla olan alacak ve borç ili kisi bulunmamaktad r. 

 
irket ile di er ili kili taraflar aras ndaki i lemlerin detaylar  a a da aç klanm t r. 

 
  31 Aral k 2011 
   
li kili taraflara ödenen kira gideri   
Asya Kat l m Bankas  A. .  134,974 
   
li kili taraflardan al nan faiz geliri   
Asya Kat l m Bankas  A. .  260,264 

 
31 Aral k 2011 tarihi itbariyle toplam 7,049,271 TL vadeli ve vadesiz mevduat Asya Kat l m 
Bankas  A. .’de tutulmaktad r. 
 
Y l içinde üst yönetime ödenen faydalar a a daki gibidir: 
 
  1 Ocak- 

31 Aral k 2011 
   
K sa dönem faydalar   205,819 
   
  205,819 

 
Ortaklar, i tirakler ve ba l  ortakl klardan alacaklar nedeniyle ayr lan üpheli alacak bulunmamaktad r. 
 
 
46. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan olaylar 

 
irket’in 31 Aral k 2011 tarihli finansal tablolar  8 Mart 2012 ve 22 say l  Yönetim Kurulu karar  ile 

onaylanm t r. Ayr ca bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan fiili faaliyet konusuile ilgili hususlar 1.3 
no’lu dipnotda aç klanm t r. 
 
 
47. Di er 
 
47.1 Finansal tablolardaki “di er” ibaresini ta yan hesap kalemlerinden dahil oldu u grubun 

toplam tutar n n %20’sini veya bilanço aktif toplam n n %5’ini a an kalemlerin ad ve 
tutarlar  

 
Di er borçlar  31 Aral k 2011 
   
Sat c lar  77,701 
   
  77,701 
   
Di er risklere ili kin kar l klar  31 Aral k 2011 
   
K dem tazminat  kar l   1,677 
   
  1,677 
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31 Aral k 2011 tarihi itibariyle   
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras  (TL) olarak gösterilmi tir) 

 

47. Di er (devam ) 
 
47.2 “Di er Alacaklar” ile “Di er K sa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan 

ve bilanço aktif toplam n n yüzde birini a an, personelden alacaklar ile personele borçlar 
tutarlar n n ayr  toplamlar  

 
Bulunmamaktad r. 
 
47.3 Naz m hesaplarda takip edilen rücu alacaklar na ili kin tutar 
 
Bulunmamaktad r. 
 
47.4 Önceki döneme ili kin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar n tutarlar  

ve kaynaklar   
 
Bulunmamaktad r. 
 
47.5 Yer almas  gereken di er notlar  
 
Dönemin reeskont ve kar l k giderleri 
 
 
 

 
 

1 Ocak- 
31 Aral k 2011 

   
K dem tazminat  kar l   1,677 
Personel izin kar l   6,533 
BSMV reeskont kar l   3,284 
   
Toplam  11,494 
 
47.6 Kar da t m tablosu 

 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle irket’in zararda olmas  sebebiyle kar da t m  yoktur. 
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Raporu 
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Finansal Riskler 

Operasyonel Riskler 




