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MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Belirlenen kurumsal değerler ışığında sürdürülebilir, hızlı ve 
kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak, 
sektöre katılımı artırmak ve bu alanda sektöre öncülük 
ederek güven duyulan bir şirket olmaktır.

Faiz hassasiyeti olan müşterilerin ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılayarak müşteri odaklı 
hizmet ve üstün kalite anlayışına sahip, 
çağın gerektirdiği değişimlere açık, saygın, 
güvenilir ve etkin bir marka olmak ve Türkiye 
ekonomisine katkı sağlamaktır.
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Kuruluş çalışmalarına Aralık 2010 itibariyle başlanan 
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş., 16 Mayıs 2011 tarihinde 
BDDK, 8 Haziran 2011 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Sigor-
tacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen izinler doğrultusunda 
1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil 
edilmiştir. Mayıs 2012’ye kadar faaliyet için diğer onayların 
da tamamlanmasına müteakiben 16 Mayıs 2012’de şirket 
lansmanı gerçekleştirilmiştir.

Yenilikleri sektöre ilk sunan, öncü katılım bankası Bank As-
ya’nın bir iştiraki olan Asya Emeklilik, bankadan aldığı güç 
ve deneyim ile emeklilik sektöründe yeni bir kulvar açmış 
ve getirdiği yenilikçi yaklaşımla faiz getirisi olmayan ens-
trümanları Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kazandırarak faiz 
hassasiyeti olan kitlelerin de sisteme katılmasına olanak 
sunmuştur. Ayrıca, daha geniş bir yelpazede yatırım yapma 
imkanı sağlayan Asya Emeklilik ile, Bireysel Emeklilik Fonları 
farklı yatırım araçlarının getirilerinden yararlanmak isteyen 
yatırımcılar için de cazibe merkezi haline gelmiştir.

Yetkin insan kaynağı istihdamı, teknolojinin getirdiği en 
son imkanlara yatırım ve müşteri odaklı hizmet anlayışını 
hedef alan Asya Emeklilik, faaliyete başladığı günden iti-

baren, net yeni satışlarda ilk 5 içinde olmayı hedeflemiş 
ve  kuruluşunun 2. yılında 200 bini aşan  katılımcı sayısına 
ulaşarak 19 şirketin faaliyet gösterdiği sektörde 7. sıraya 
yükselmiştir. Bu başarı, Asya Emeklilik’in tek dağıtım kanalı 
olan Bank Asya’nın 199 şubesi ile gerçekleştirilmiştir.

%135

%148

2. Yıl 
HAZ. 2014

18. Ay 
ARA. 2013

1. Yıl 
HAZ. 2013

6. Ay 
ARA. 2012

35.034

82.433

170.315

204.640

Kuruluştan Bugüne Asya Emeklilik
Başarıya Giden Adımlar
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Asya Emeklilik, faiz hassasiyeti olan ve Katılım Bankacılığı 
esaslarına uygun faaliyet gösteren bir bireysel emeklilik sis-
temi isteyen kesimi hedef kitle olarak seçmiştir. Bu amaçla 
kurulan fonların fon portföyüne sadece Türkiye’de Hazine 
Müsteşarlığı’nca ihraç edilen faiz içermeyen enstrümanlar 
ve uluslararası piyasalarda ihraç edilmiş Sukuk ve benzeri 
faizsiz enstrümanlar, Katılım Bankacılığına uygun hisse 
senetleri, katılım hesapları ve altın fonları dahil edilmiştir. 
Asya Emeklilik, tüm süreçlerini başlangıçta belirlediği hedef 
kitlenin hassasiyetlerine uygun olarak belirlemiştir.

Yaygın banka satış ağına ek olarak acenteler ile de müş-
terilerine ulaşmaya çalışan Asya Emeklilik yedi ayrı emekli-
lik fonu ile değişik yelpazade yatırım alternatifleri sunarak 
faizsiz emeklilik katılımcılarının ilk tercihi olmayı devam et-
tirmiştir.

Asya Emeklilik, kuruluşundan itibaren faiz gelirine du-
yarlı olup faiz geliri elde etmek istemeyen katılımcılar için 
bir çekim merkezi olmuştur. İki katılım bankasının birlikte 
kurduğu Emeklilik şirketinin 2014 yılında faaliyete geçmesi 
ile rekabet artsa da Asya Emeklilik olarak pazardaki lider ve 
öncü konumumuz devam etmektedir. 2014 yılını 221 bin 
sözleşme adedine, fon büyüklüğünü ise 492 Milyon TL’ye 
ulaşarak kapatan Asya Emeklilik, büyümesini sürdürmüş ve 

katılımcı bazında %4,1’e Pazar payını korumuştur. Asya 
Emeklilik ulaştığı büyüklük ile sektörün genç ancak tecrübeli 
ve büyük şirketi olma kararlılığında olduğunu göstermiştir.

2014 yılı hayat prim üretimi 2,6 milyon TL’dir. Asya 
Emeklilik, hayat sigortacılığı sektöründe de yenilikçi ürünleri 
ve başarıları ile adından söz ettirmiş ve 22 bin poliçeye ulaş-
mıştır. Önüüzdeki yıllarda da hayat sigortacılığında yenilikçi 
ürünleri ile sektörün öncü şirketi olmaya devam edecektir.

Kuruluşunun 
2. yılında

 205 bin katılımcı

Sözleşme başına 
düşük faaliyet gideri

İlk yılında
en çok katılımcıya 

ulaşan şirket

7 aylık sürede
(Ağu 13 - Mart 14)
+100 bin katılımcı 

Kuruluşunun 
15. ayında

100 bin katılımcı

Kuruluşunun 
18. ayında 

ilk 10’da (7.)

Şirketin Faaliyet Konuları 
ve 2014 Yılı Faaliyetleri

2. Yıl 
HAZ. 2014

18. Ay 
ARA. 2013

1. Yıl 
HAZ. 2013

BES SEKTÖR SIRALAMASI
(Katılımcı Sayısı)

6. Ay 
ARA. 2012

11.

7. 7.

14.

ASYA EMEKLİLİK’İN BES’TE FARK OLUŞTURAN YÖNLERİ
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Global Ekonomi ve Türkiye1

Global ekonomi 2014 yılında bekleneni karşılamasa da 
olumlu bir seyir izlemiştir. Sebebi bölgeden bölgeye farklılık 
göstermekle birlikte gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin hızlı 
olmayan bir toparlanma sürecine girdiği gözlemlenmiştir. 
2014 yılında gelişmiş ekonomiye sahip olan ABD’de ilk 
çeyrekte gözlenen durgunluğun ardından hızlı bir şekilde 
toparlanma yaşandığı görülmekle birlikte Avro Bölgesi’n-
de ise yüksek kredi akışındaki durgunluk, kamu borçları ve 
atıl kapasite sorunları nedeniyle zayıf bir toparlanma gö-
rülmüştür. Bunun yanı sıra Finansal riskler, iç talebin zayıf 
oluşu ve jeopolitik sorunlar nedeniyle Çin başta olmak üze-
re gelişmekte olan ülkelerde ekonomik performans 2014’te 
zayıf bir seyir izlemiştir. 

Türkiye ekonomisi yurt dışında ABD’de görülen para po-
litikasındaki normalleşmelere, yurt içinde ise 2013 yılı son 
çeyrekte ve 2014 yılı ilk çeyrekte yaşamış olduğu siyasi 
risklerin olduğu bu süreçte büyüme göstermiştir. Bunun ya-
nında Irak, Suriye, Rusya – Ukrayna sebebiyle yaşanan böl-
gesel karışıklık ve AB ekonomisinde beklenen büyümenin 
gerçekleşememesi, 2014 yılında ve gelecek yılda Türkiye 
ekonomisi için jeopolitik risk unsuru olarak öne çıkmaktadır. 

2014 yılı enflasyon verileri değerlendirildiğinde, Tüketici 
Fiyat Endeksi (TÜFE), 2014 yılı sonunda yüzde 8,17 olarak 
gerçekleşmiş olup 2015 yılı sonunda sıkı para ve maliye po-
litikası ile gıda fiyatlarının normalleşme öngörüsü doğrultu-
sunda yüzde 6,3’e düşmesi beklenmektedir. 

Cari açığı değerlendirecek olursak, petrol fiyatlarının dü-
şük seyri, rekabetçi kur düzeyi, iç talepte yaşanan durgunluk 
ve altın ticaretinde meydana gelen normalleşme süreci ne-
deniyle cari açığın önemli ölçüde daralma gösterdiği söy-
lenebilir. 2013 yılı sonunda 65,1 milyar dolar olan cari açık 
2014 yılsonu itibariyle 45,7 milyar dolara gerilemiştir.

Küresel ekonominin önümüzdeki dönemde Avro Bölge-
si’nde düşük büyüme ve deflasyon riski, küresel finansal 
koşullarda daralma riski ve jeopolitik riskler olmak üzere 3 
temel risk ile karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. 

Türkiye ekonomisi açısından 2015 yılında büyümenin 
daha yüksek, cari açık, enflasyon ve faizlerin daha düşük 
olduğu bir yıl olarak geçmesi beklenmektedir.

1 2014, Yıllık Ekonomik Rapor, T.C. Maliye Bakanlığı

2014 Yılında Global Ekonomi,
Türkiye, Sektör ve Asya Emeklilik
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Türkiye’de Bireysel Emeklilik 
ve Hayat Sigortacılığı Sistemi
2014 yılı itibariyle on birinci yılını tamamlayan Bireysel 

Emeklilik Sistemi, yılsonu itibariyle 19 Emeklilik şirketi ile 
sektöre katkı sağlamayı sürdürmektedir. Emeklilik Gözetim 
Merkezi’nin 26 Aralık 2014 verileri incelendiğinde sektörde-
ki toplam bireysel emeklilik katılımcı sayısı 5.062.659 kişi, 
bu katılımcıların toplam fon tutarları 34.576.521.293 TL 
ve toplam katkı payı tutarları ise 28.112.842.156 TL olarak 
açıklandığı görülmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi geçmiş 
dönemlerde olduğu gibi bu dönem de artış göstermiş olup 
katılımcı sayısı 22% oranında artarken buna paralel olarak 
fon büyüklüğü de 38% oranında artmıştır. 

2013 yılının başında yayınlanan Bireysel Emeklilik Siste-
mi’nde Devlet Katkısına İlişkin Yönetmelik ile devletin katı-
lımcıları Bireysel Emeklilik Sistemi’ne teşvik etmesinin mey-
veleri 2014 yılında belirgin biçimde ortaya çıkmıştır. 2013 
yılında 1.151.765.932 TL olan Devlet Katkısı Fonu 2014 yılı 
sonu itibariyle %163’lük bir artışla 3.023.462.338 TL’ye 
ulaşmıştır.

Hayat Sigortası branşında 2014 yılı prim üretimi ve pazar 
payı bir önceki yıl ile kıyaslandığında aynı seviyelerde kaldı-
ğı görülmektedir. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) genel sigorta 
verilerine göre 2013 yılında 3 milyar 395 milyon TL olan 
prim üretimi 2014 yılında 3 milyar 280 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 2013 yılında 14% olan hayat sigortası pa-
zar payı, 2014 yılsonu itibariyle 12,6% olmuştur.

Devlet’in 2015 yılından sonra işe başlayan herkesin oto-
matik olarak tasarruf sistemi olan Bireysel Emeklilik Siste-
mi’ne katılım zorunluluğunu getirme programı, sistemin 
2015 yılında da büyümeye devam edeceğinin önemli bir 
göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Global ekonomide ve Türkiye ekonomisinde 2014 yılında 
rakamlar değerlendirildiğinde yaşanan gelişmelerin Emek-
lilik sektörüne olumlu yansıdığı düşünülmektedir. Küçük tu-
tarlarla yatırım yapma imkânı sağlayan sistem Türkiye’de 
beklenen ilgiyi görmekte, böylece sektörün gelişmesine ve 
büyümesine olanak sağlamaktadır.

2014 yılı Türkiye sigorta sektöründe reel olarak küçülme 
yaşanan bir yıl olmuştur. Kredilere gelen düzenlemelerle 
bireysel kredi alımında yaşanan gerileme, krediye bağlı si-
gorta ürünlerinde önemli prim üretimi gerçekleştiren hayat 
sigortası sektöründe önceki yıllara göre azalış göstermiş-
tir. Toplumun sigorta konusunda gün geçtikçe bilinç sevi-
yesinin artması ile birlikte hayat sigortasına olan talebin 
2015’te yükselişe geçeceği öngörülmektedir.

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
2014 yılı itibariyle sektörde 3. yılını dolduran Asya 

Emeklilik ve Hayat A.Ş. geçmiş yıllarda olduğu gibi büyü-
mesini istikrarlı şekilde sürdürmektedir. Bireysel Emeklilik 
branşında 2014 yılı sonu itibariyle katılımcı sayısını 21% 
artırarak 205.980 katılımcıya ulaşmış ve aynı zamanda 
408.213.934 TL toplam fon büyüklüğüne ulaşan şirketimiz 
2013 yılına göre fon büyüklüğünde 121%’lik bir büyüme 
gerçekleştirmiştir. 

Diğer taraftan Hayat Sigortası branşında yılın son çeyre-
ğinde yıllık hayat sigortaları ürünleri çıkarılmış ve satışına 
başlanmıştır. Kısa sürede iyi bir satış performansı yakalanan 
hayat sigortası ürünlerimizde yılsonu itibariyle 2.638.062 
TL prim üretimi gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası bran-
şlarında büyümemizi sürdürerek sektördeki Emeklilik ve 
Hayat Sigorta şirketleri arasında önemli aktörlerden olmayı 
hedeflemekteyiz.

2014 Yılında Global Ekonomi,
Türkiye, Sektör ve Asya Emeklilik
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ANA SAYFA BAŞLIĞI
Alt Sayfa Başlığı
Şirketin Ortaklık ve Sermaye Yapısı

Adı Soyadı Pay Oranı Pay Tutarı

Asya Katılım Bankası A.Ş. 97,99% 29.397.000 TL

Mehmet Sinan Berksan 1,00% 300.000 TL

İrfan Hacıosmanoğlu 1,00% 300.000 TL

Diğer 0,01% 3.000 TL
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ANA SAYFA BAŞLIĞI
Alt Sayfa Başlığı

2014 Yılı İçinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantı Tarihleri

20 Ocak 14 21 Nisan 14 29 Ağustos 14

10 Şubat 14 12 Mayıs 14 4 Eylül 14

3 Mart 14 13 Haziran 14 8 Ekim 14

4 Mart 14 1 Temmuz 14 10 Kasım 14

20 Mart 14 21 Temmuz 14 12 Aralık 14

31 Mart 14 11 Ağustos 14

2014 Yılı İçinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantı Tarihleri
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Katılım Bankacılığı’nı ve faizsiz bankacılık uygulamala-
rının avantajlarını toplumun geniş kitlelerine duyurmayı 
hedefleyen, reel sektöre ve üretime destek olma görevini 
sürdüren ve sunduğu yenilikçi bireysel bankacılık ürünleri ve 
hizmetleriyle müşterilerinin taleplerine cevap veren Bank 
Asya, çözüm odaklı kurumsal ürün ve hizmetleriyle de Tür-
kiye’nin büyümesine katkı sağlayan iş dünyasına verdiği 
desteği artırarak devam ettirmektedir. 

Müşteri memnuniyeti odaklı bankacılık yaklaşımını temel 
alarak, insan kaynağı ve ileri teknolojiye yatırımlar yapan, 
yurt içi ve yurt dışında uzun vadeli finans ve reel sektör ya-
tırımları gerçekleştiren ve uluslararası bankacılık standartla-
rında hizmet sunan, güvenilir, saygıdeğer, öncü ve güçlü bir 
katılım bankası olan Bank Asya istikrarlı ve sağlıklı bir büyü-
me sergilemektedir.

Asya Finans adıyla Türkiye’nin 6. özel finans kurumu 
olarak 1996 yılında faaliyetlerine başlayan Bank Asya Tür-
kiye’nin öncü katılım bankası konumundadır. Bank Asya 
dinamik ve yenilikçi yapısıyla kısa sürede bankacılık sektö-
ründe etkin, güçlü ve saygı duyulan bir noktaya yerleşmiştir.

Türkiye’nin halka açılan ilk katılım bankası
Kurumsal yapılanmaya ve yönetime büyük önem veren 

Bank Asya orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda be-
lirlediği stratejileri kararlılıkla uygulamaktadır. Güçlü ve yay-
gın bir sermaye tabanına ulaşmak amacıyla halka açılan 
Bank Asya, hisselerini halka arz eden ilk katılım bankasıdır. 
2006 yılında %23 oranında halka açılan Bank Asya’nın 
2014 yılsonu itibarıyla halka açıklık oranı %54,74 olup 
bankanın ödenmiş sermayesi 900 Milyon TL’dir.

Katılım bankacılığında yenilikçi ürün ve hizmetler
Bankacılığın her alanında, bireysel ya da kurumsal müş-

terilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerini hızlı ve kaliteli bir 
şekilde karşılayacak şekilde ürün ve hizmet çeşidini sürekli 
geliştiren Bank Asya ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bel-
gesi almaya hak kazanan ilk katılım bankasıdır. Gelişen tek-
nolojinin odağında yenilikçi bankacılık anlayışı ile faaliyet-
lerini sürdüren banka faizsiz bankacılığa yönelik yeni faizsiz 
enstrümanlar geliştirmektedir. Bank Asya ayrıca, bankacı-
lık sektöründe tüketicilere sunulan tüm bankacılık ürün ve 
hizmetlerinin katılım bankacılığı sistemine etkin bir şekilde 
adaptasyonunu sağlamak için çalışmalarını sürdürmekte-
dir. Banka, bu doğrultuda pazardaki yenilikçi konumunu 
güçlendirmeye devam etmektedir.

En büyük fark insan ve 
teknoloji yatırımı ile yakalanır
Bankacılık sektöründe bankaları birbirinden ayıran en 

önemli unsurun insan kaynağı ve teknolojik alt yapı oldu-
ğunun bilince hareket eden Bank Asya, kurum kimliğini 
özümsemiş, genç, dinamik ve aynı zamanda gelişime açık 
çalışanları ile geleceğe umutla bakmakta, yetkinliği yüksek 
çalışanlarından aldığı güçle büyüme ivmesini sürekli artır-
maktadır.

Bank Asya dinamik 
ve yenilikçi yapısıyla 
kısa sürede bankacılık 
sektöründe etkin, 
güçlü ve saygı 
duyulan bir noktaya 
yerleşmiştir.

Kısaca Bank Asya
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Bank Asya’nın sektörde yenilikçi ve öncü olmasını sağ-
layan diğer bir unsur da teknolojik alt yapısıdır. 200 yurti-
çi ve 1 yurtdışı şubesinin yanında teknolojik alt yapıya ve 
dağıtım kanallarına yaptığı yatırımlarla dağıtım kanalını 
genişleten banka internet bankacılığı, mobil bankacılık ve 
diğer dağıtım kanalları ile müşterilerine hızlı ve kaliteli ürün 
ve hizmetler sunabilmektedir.

Banka, müşterilerine sunduğu yenilikçi ödeme sistemi 
ürünleri ile Türkiye ve Avrupa’da adından sıkça söz ettirmiş-
tir. Bank Asya bu doğrultuda Avrupa’nın en yenilikçi temas-
sız kredi kartı AsyaCard DIT ve Türkiye’nin ilk ön ödemeli 
temassız banka kartı DIT Pratik’i müşterilerinin hizmetine 
sunmuştur. Banka; cep telefonundan temassız işlem yap-
ma özelliğine sahip DIT Mobil ve “Cep-T KGS” ürünleri ile 
bankacılık teknolojilerinde sahip olduğu öncü konumunu 
güçlendirmeye devam etmiştir. Bunun yanısıra müşterileri-
ne işlem bilgilerini anında ulaştıran AsyaMesaj gibi uygula-
malar en çok kullanılan uygulamalar arasında yerini almış-
tır. Bu yatırımlarına 2014 yılında bir yenisini daha ekleyerek 
sektöründe ilk olan AsyaCall mobil uygulamasını müşterile-
rinin hizmetine sunmuştur.

Daha fazla sürdürülebilir değer üretme
Bank Asya, bankacılık faaliyetlerini sorumluluğunun bilin-

cinde gerçek bir kurumsal vatandaş olarak yürütmektedir. 
Banka, orta ve uzun vadeli hedeflerini bu doğrultuda oluş-
turmakta, hem faaliyetlerinde hem de sosyal sorumluluk 
projelerinde tüm paydaşları için “daha fazla sürdürülebilir 
değer üretmek” ilkesiyle ilerlemektedir.

Müşteri odaklı iş modeli
Faizsiz bankacılığın temel prensipleri doğrultusunda eko-

nominin temel aktörleri olan reel sektöre ve üretime destek 
olmak amacıyla kurulan Bank Asya iş modelini; yönetimsel 
yetkinlikleri çerçevesinde uyguladığı fonlama, risk ve kalite 
politikaları, yenilikçiliği ve benzersiz büyüme dinamiğiyle 
güçlü ve başarılı bir katılım bankacılığı örneğine dönüş-
türmüştür. Banka bu yenilikçi ve gelişime açık iş modeli ile 
ulusal pazarda ve uluslararası arenada elde ettiği marka 
değerini yükseltmeye devam edecektir. 

Bank Asya, 2014 yılında güçlü sermaye yapısı, tabana 
yaygın müşteri portföyü ve sağlam bilanço yapısı ile ön-
gördüğü hedefler doğrultusunda faaliyetlerini en verimli 
şekilde sürdürmeyi başarmıştır. 

Bank Asya, 
2014 yılında güçlü 

sermaye yapısı, tabana 
yaygın müşteri portföyü 

ve sağlam bilanço 
yapısı ile öngördüğü 

hedefler doğrultusunda 
faaliyetlerini en verimli 

şekilde sürdürmeyi 
başarmıştır. 

Kısaca Bank Asya
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Cüneyt Cem ÇİÇEK
Genel Müdür Vekili

Sektörde yeni bir kulvar açtık
2012 yılında Türkiye’nin ilk ve tek faizsiz emeklilik şirketi 

olarak kurulan Asya Emeklilik,  faiz hassasiyeti olan insanları 
Bireysel Emeklilik ile tanıştırmıştır. Sektörde pastadan pay 
almak yerine, pastayı büyüterek yeni bir kulvar açan şirketi-
miz, faizsiz emekliliğin öncüsü olmuştur. 

Şirketimiz, 2014 yılı sonunda yaklaşık 410 milyon TL fon 
büyüklüğü ve 200 bini aşan katılımcı sayısı ile 19 şirketin 
faaliyet gösterdiği bireysel emeklilik sektöründe katılım-
cı sayısında 9. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza 
atmıştır. Kuruluşundan bugüne yakaladığı büyüme hızı ile 
sektörün önemli oyuncularından biri olduğunu gösteren 
Asya Emeklilik, faaliyetinin ilk yıllarında en hızlı büyüyen 
şirket olmuştur.

2013 yılında kurumsal sözleşmelerde yakaladığı başarıyı 
2014 yılında da sürdüren Asya Emeklilik, kurumsal sözleş-
melerde %11’lik Pazar payı ile sektörün en büyük 2. şirketi 
konumundadır.  

Faiz hassasiyeti olan insanlarımızın yatırım ve tasarruf-
larını, en güvenli yol olan bireysel emeklilik sisteminde, 
sistemin tüm avantajlarından faydalanarak değerlendirme 
imkânı sunan Şirketimiz, değerini her geçen gün arttırmak-
tadır.

2013 yılında 
kurumsal 
sözleşmelerde 
yakaladığı başarıyı 
2014 yılında da 
sürdüren Asya 
Emeklilik, kurumsal 
sözleşmelerde %11’lik 
Pazar payı ile sektörün 
en büyük 2. şirketi 
konumundadır.  

Genel Müdür Vekili’nin Mesajı
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Sektör 2014’te büyümeye devam etti
Bireysel emeklilik sektörü 2013 yılında yakaladığı büyü-

men trendinin gerisinde kalmasına rağmen, 2014 yılında 
da büyümeye devam etti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyon 
yeni katılımcı ile %22 büyüme gerçekleştiren sektörde, ka-
tılımcıların fon büyüklüğü de %37’lik bir artışla 34 milyar 
TL’nin üzerine çıktı. Katılımcılara ödenen devlet katkısı tu-
tarı ise bir önceki yıla oranla yaklaşık 3 kat artarak 3 milyar 
TL’yi aşmış bulunmaktadır.

Fonlarımız yılı kazanç ile kapattı
Asya Emeklilik fonları gösterdiği performans ile sektörde 

adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle getiri perfor-
mansı ile 2013 yılında hisse senedi fonları arasında en çok 
kazandıran fon unvanını elde eden Asya Emeklilik ve Hayat 
Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 
(AGH) 2014 yılında da tüm katılım emeklilik fonları arasın-
da yıllık %26,20 getiri ile birinci olmuştur. Kendi fon sınıfın-
daki başarısının yanında fon, benchmark getirisinin %5,6  
üstünde nispi getiri ile 2013 yılındaki başarılı performansını 
devam ettirmiştir.

Sevdikleriniz Asya Hayat ile güvence altında
İhtiyaç ve beklentilere yenilikçi çözümler üreten Asya 

Emeklilik, müşterilerinin emeklilik ve risk ihtiyaçlarına cevap 
verecek ürünlerine bir yenisini ekledi. 2014 yılı Ekim ayın-
da hayat sigortası ürününü müşterilerinin hizmetine sunan 
Asya Emeklilik, Asya Yıllık Hayat Sigortası ile hayatta mey-
dana gelebilecek risklere karşı, aile bireylerinin eğitim, sağlık 
gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yaşam standar-
dının korunmasına yardımcı olmaktadır. Hayat sigortacılığı 
alanında da bireysel emeklilikte gerçekleştirdiğimiz başarıyı 
ve büyümeyi yakalayacağımıza inanıyoruz.

2015 yılından beklentiler yüksek
Sektörün 2013 yılında başlayan yükselme eğilimini de-

vam ettirmesi ve tasarruf oranlarının dünya ortalamasına 
ulaşması için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kıdem tazminatı fonunun sistemde değerlendirilmesi ve 
otomatik katılım (auto enrollment) gibi düzenlemelerin ha-
yata geçirilmesi 2015 yılında beklenen düzenlemeler ara-
sında yer almaktadır. Bu düzenlemeler gerek fon büyüklüğü 
gerekse katılımcı sayısı bakımından dünya ortalamasını ya-
kalamak için önem arz etmektedir.

Asya Emeklilik olarak 2015 yılında Bank Asya ile geliştir-
diğimiz güçlü entegrasyon ile yakaladığımız verimli ve sür-
dürülebilir büyümeyi devam ettireceğimizi düşünüyoruz. 
Bunun yanında satış kanallarımızı da çeşitlendirmeye de-
vam ediyoruz. 2014 yılında faaliyete başladığımız acente 
kanalımıza yatırımlarımızı artarak devam edecek. Büyüyen 
acente kanalımız ile daha geniş bir müşteri kitlesini faizsiz 
emeklilik ile tanıştırmayı hedefliyoruz.

Şirketimizin başarısında büyük pay sahibi olan değer-
li çalışanlarımıza, bizleri tercih eden tüm katılımcılarımıza 
ve desteğini her zaman hissettiğimiz Bank Asya Grubu’na 
teşekkürlerimi sunarım. Geleceğin hepimiz adına hayırlı ol-
masını dilerim.

Saygılarımla,
Cüneyt Cem ÇİÇEK

Tüm çalışmalarımızı 
ülkemize ve halkımıza 

güvenerek ve fayda 
sağlamaya odaklanarak 

sürdürüyor, her 
zamankinden daha güçlü 

bir hevesle ve inançla 
yolumuzda yürüyoruz.

Genel Müdür Vekili’nin Mesajı
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Şirketimizin tüm fonları Katılım Bankacılığı ilkelerine göre yönetilmektedir.

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle şirketimizin emeklilik yatırım fonları ve kuruluş tarihleri aşağıdaki gibidir;

Emeklilik Yatırım Fonu’nun Adı Kuruluş Tarihi
Asya Emeklilik Ve Hayat Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu   21 Mayıs 2012

Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 12 Haziran 2012

Asya Emeklilik Ve Hayat Alternatif Katkı Emeklilik  Yatırım Fonu 2 Mayıs 2013

Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 5 Haziran 2012

Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 28 Mayıs 2012

Asya Emeklilik Ve Hayat Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 7 Mayıs 2013

Asya Emeklilik Ve Hayat Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 7 Mayıs 2013

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş., 2014 yılı için reasürör sektörünün öncü kuruluşlarından Malezya merkezli ve A+ Kredi notuna 
sahip “Münich Re Retakaful” şirketi ile 2013 yılında imzalanmış olan anlaşma çerçevesinde reasürans işlemlerini devam 
ettirmektedir.

Yeni hizmet ve faaliyetlere yönelik araştırma ve geliştir-
me çalışmaları kapsamında maksimum müşteri memnu-
niyeti, nitelikli personel ve iş süreçlerimizin verimliliği için 
politikalar oluşturulmakla birlikte, altyapısal ve donanımsal 
otomasyon projeleri sürdürülmekte ve  geliştirilmektedir.

Hızlı büyümenin de gerektirdiği bu düzenleme ve geliştir-
meler yapılırken ‘müşteri memnuniyeti’, ‘personel verimlili-
ği’ ve ‘otomasyon’ esas alınmaktadır.

Bu kapsamda, 2014 yılında yasal düzenlemelere sağla-
nan uyum projelerinin yanı sıra, sektörel gelişmeler de ya-
kından takip edilerek hizmet ve faaliyetler ile ilgili olarak alt 
yapı çalışmaları ve revizyonlar yapılmıştır.

Yeni ürün geliştirmeleri ve mevcut ürünlerde revizyon ya-
pılması, hizmet noktalarında iyileştirme ve yeni teknoloji-
lerin adaptasyonu konularında hazırlanan ve yürütülen bir 
dizi proje ise ana başlıklarıyla aşağıda yer almaktadır;

• Hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik süreçlerin işleti-
minde alt yapısal geliştirmeler 

• Yeni özelliklere sahip ürünlerin geliştirilmesi satışa su-
nulması

• Müşteri hizmetleri hizmet kalitesinin iyileştirilmesi
• Müşteri memnuniyetini artırıcı teknolojik çalışmaları 

hedefleyen projeler

Bu projelerin tamamlanma süreçlerinin yanı sıra, 2015 
yılında hayata geçirilecek yenilikçi uygulamalar ve başla-
tılacak yeni projeler ile online uygulamalar, süreç otomas-
yonları, yeni ürün geliştirmeleri ve bilişim teknolojileri hiz-
met kalitesi alanlarında yenilikler hedeflenmektedir.

Yeni Hizmet ve Faaliyetlere Yönelik 
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Çalıştığımız Reasürör Şirketleri

Asya Emeklilik Fonları
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Şirketimizin yatırımları ve yatırım önceliklendirmeleri, ya-
pılan AR-GE çalışmalarını neticesinde oluşturulan ve Yöne-
tim Kurulumuz tarafından onay verilen projeler kapsamın-
da sürdürülmektedir. 

Şirketimizin yatırımlarının tamamı, hızlı büyümenin ge-
rektirdiği ve daha kaliteli bir hizmet sunumunu hedefleyen 
teknolojik yatırımlardan oluşmaktadır. Bu  kapsamda 2014 
yılında başlayan, tamamlanan ve devam eden yatırımları-
mız aşağıda yer almaktadır;

1) Olağanüstü Durum Merkezi (ODM) Projesi
Şirketimizin  genel müdürlük lokasyonunda bulunan BT 

sistemlerinin olağanüstü bir olay sonrasında hizmet vere-
meyecek hale gelme ihtimali gözetilerek, ilgili yasal mevzu-
at gereğince ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla 
gerçekleştirilen projedir. Bu proje kapsamında, İstanbul 
dışındaki bir şehirde ODM altyapısı kurulmuştur. Projenin 
tamamlanmasıyla birlikte, genel müdürlük lokasyonunda-
ki tüm kritik sistemlerin yedekleri ODM lokasyonunda hiz-
mete hazır bir şekilde devreye alınmıştır. Hal-i hazırda tüm 
kritik sistemler ve veriler düzenli olarak ODM lokasyonuna 
yedeklenmektedir. Böylelikle, olağanüstü bir durumda veri 
kaybının önüne geçilmiş ve muhtemel kesintilerin asgari se-
viyeye indirilmesi hedeflenmiştir.

2) Veri Tabanı Yenileme ve Sürüm Geçişi Projesi
Şirketimizin bünyesinde kullanılan temel sigortacılık uy-

gulamasının üzerinde çalıştığı veri tabanı platformunun, 
mevcut ihtiyaçlar ve büyüme projeksiyonları çerçevesinde 
“standard” olarak adlandırılan sürümden “enterprise” sü-
rüme yükseltilmesi ve bu sayede daha sağlıklı ve ölçekle-
nebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen 
projedir. Böylelikle “enterprise” sürümün getirdiği perfor-
mans artışı, ölçeklenebilirlik ve daha birçok teknolojik özellik 
kurumumuza kazandırılmıştır.

3) Veri Depolama Sistemleri İyileştirme Projesi
Şirketimizin büyüme stratejileri çerçevesinde ihtiyaç du-

yulacak veri depolama platformunun kurulması ve hayata 
geçirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen projedir. Bu proje sa-
yesinde kurumumuz yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve 
kesintisiz hizmet verebilecek bir veri depolama altyapısına 
kavuşmuştur.

4) Veri Yedekleme Sistemleri İyileştirme Projesi
Şirketimize ait bilgi varlıklarının ve verilerin daha sağlıklı 

koşullarda yedeklenmesi ve yeni nesil veri yedekleme tek-
nolojilerinden faydalanılması amacıyla hayata geçirilen 
projedir. Bu proje sayesinde merkezi bir veri yedekleme 
altyapısı kurgulanmış, veri yedekleme ve geri dönüş sürele-
rinde çok önemli kazanımlar elde edilmiş ve böylelikle veri 
yedekleme süreçleri sağlıklı bir altyapıya kavuşturulmuştur.

5) Network Yüksek Erişilebilirlik Projesi
Şirketimizin iletişim ağı (network) altyapısının kesintisiz 

ve yüksek performansta çalışabilmesi ve mevcut kapasite 
probleminin giderilmesi hedefiyle hayata geçirilen projedir. 
Bu proje sayesinde tüm iletişim ağı (network) bileşenleri 
yenilenmiş, “tam yedeklilik” prensibi çerçevesinde yeni bir 
mimari altyapı kurgulanarak hayata geçirilmiştir.

6) Sunucu Altyapısı İyileştirme Projesi
Şirketimizin büyüme stratejileri çerçevesinde ihtiyaç du-

yulacak sunucu sistemlerinin temini ve hayata geçirilmesi 
hedefiyle gerçekleştirilen projedir. Bu proje ile birlikte kapa-
site ve performans artışı, enerji verimliliği, sunucu konsoli-
dasyonu ve merkezi yönetim gibi faydalar sağlanmıştır.

Şirketimizin 
yatırımlarının tamamı, 
hızlı büyümenin 
gerektirdiği ve daha 
kaliteli bir hizmet 
sunumunu hedefleyen 
teknolojik yatırımlardan 
oluşmaktadır. 

2014 Yılında Yapılan Yatırımlar
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Bağımsız Denetim Uygunluk Görüşü
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Bağımsız Denetim Uygunluk Görüşü
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Bağlılık raporunda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte bilgimiz dâhilinde olan hal ve şartlara göre her bir 
hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır.

Bu çerçevede alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve şirketin zararı bulunmamaktadır.

Bağlılık Raporu Sonucu



II. 
YÖNETİM ve
KURUMSAL YÖNETİM 
UYGULAMALARI
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Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Ahmet Beyaz

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili 
Cüneyt Cem Çiçek

Erhan Birgili, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarla-
ma Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel İşletme yüksek 
lisans ve doktora programı mezunudur. Çeşitli üniversiteler-
de ve enstitülerde Öğretim Üyesi, Müdür Yardımcılığı, Bö-
lüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim 
Kurulu Üyesi, Fakülte Kurulu Üyesi ve Dekan Yardımcılığı gö-
revlerinde bulunmuştur. Halen Bursa Orhangazi Üniversite-
si Yönetim Kurulu Üyesi, Üniversite Senatosu Üyesi, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. 
YÖK tarafından yürütülen İstanbul Finans Merkezi Projesi 
Çalışma Grubu Üyesi olan Erhan Birgili, 2012 Nisan ayında 
Denetçi olarak Bank Asya’ya katıldı. 2012 yılı Kasım ayın-
dan itibaren Bank Asya ve Ocak 2013’ten itibaren Asya 
Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak göre-
vini sürdürmektedir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bö-
lümü lisans, Yeditepe Üniversitesi Finansal Hukuk ve Uni-
versity of Illinois İşletme yüksek lisans mezunu olan Ahmet 
Beyaz, meslek hayatına 2001 yılında başladı. Bankalar 
Yeminli Murakıplığı, Bankalar Yeminli Baş Murakıplığı gö-
revlerinde bulundu. Işık Sigorta, Tuna Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı ve Asya Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi olan 
Ahmet Beyaz, 2011 yılında Muhasebe, Bütçe-Finansal Ra-

porlama ve İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
olarak Bank Asya’ya katıldı. Bir süre Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Murahhas Üye olarak görev yapan Ahmet Beyaz, 
2013 yılı Ocak ayından itibaren Bank Asya Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Genel Müdürlüğü görevlerinin yanısıra Ağustos 
2011 tarihinden itibaren Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de 
Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini sürdürmektedir.

1976 doğumlu olan Cüneyt Cem Çiçek, İstanbul Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi 
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasaları Bö-
lümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Meslek haya-
tına Dışbank’ta Yatırım Bankacılığı Bölümü’nde başlayan 
Çiçek, sırasıyla Hazine Bölümü Yöneticiliği, Fon Yönetimi 

Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında Bank Asya 
grubuna katılan Çiçek, Şubat 2011 ‘den Temmuz 2014’e 
kadar Asya Emeklilik’te Finans ve İnsan Kaynakları’ndan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Cü-
neyt Cem Çiçek, Temmuz 2014’ten itibaren Asya Emeklilik 
Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Vekilliği görevini sür-
dürmektedir.
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Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Faruk Berksan

Yönetim Kurulu Üyesi 
Mahmut Yalçın

Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Demir

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 
Öncelikle Ülker Gıda’da 16 yıl boyunca yaptığı çalışmalarla 
idarî, malî, ticarî, teknik ve diğer konularda tecrübe sahibi 
oldu. Böylece başta gıda sektörü olmak üzere, inşaat, hava-
cılık, tarım ve hayvancılık gibi dallarda 30 yıla yakın görev 
yaptı. Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası’nda bir 
dönem Başkan Yardımcısı oldu. Gıda sektöründeki ilk grup 
toplu iş sözleşmelerini yaptı. Kısa adı İŞHAD olan İş Hayatı 

Dayanışma Derneğinin Başkanlığında bulundu. Başta gıda 
olmak üzere muhtelif konularda makaleler yazdı, konfe-
ranslar verdi. Ulusal ve Uluslar arası Sempozyumlarda teb-
liğler sundu, oturumlar yönetti. Ülkemizi yurt dışında temsil 
etti. 15 yıldan bu yana Kar Şirketler Topluluğu’nun Başkan 
Vekilliği ve İcra Heyeti Başkanlığı görevlerinde bulunuyor. 
Temmuz 2011’den itibaren Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.  
Yönetim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İşletme Bölümü’nden lisans ve 2006 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans 
derecesi bulunan Mahmut Yalçın, iş hayatına 1999 yılında 
Türk Ticaret Bankası’nda müfettiş olarak başladı. 2004-
2006 yılları arasında Family Finans’ta İç Kontrol Denetçisi 
olarak çalışmalarını sürdürdü. 2006-2007 yılları arasında 
Türkiye Finans’ta İç Kontrol Merkezi Başkan Yardımcılığı 

görevini yürüten Yalçın, 2007 yılında İç Kontrol Merkezi 
Başkan Yardımcısı olarak Bank Asya’ya katıldı. Bank Asya’ 
da 2009 – 2012 yılları arasında bankanın İç Kontrol Merke-
zi Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Yalçın, 2012 yılın-
dan itibaren Mali İşler ve İştiraklerden Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısıdır. Mahmut Yalçın, Asya Emeklilik’te 2013 
yılından itibaren Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sür-
dürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si’nden 2000 yılında mezun olan Murat Demir, iş hayatına 
2001 yılında İş Bankası’nda başladı. 2005 yılına kadar aynı 
bankada bir çok bölümde görev alan Demir, 2005 yılında 
KOBİ’lerden sorumlu portföy yöneticisi olarak Garanti Ban-
kası’na katıldı. 2008-2011 yılları arasında Garanti Banka-
sı’nda ve 2011 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası’nda 

Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. Ağustos 2011’de Bursa 
Şube Müdürü olarak Bank Asya’ya katılan Murat Demir, 
2012 yılından itibaren KOBİ Bankacılığı Birim Müdürlüğü 
görevini yürütüyordu. Murat Demir, Ticari - KOBİ Pazarla-
ma’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Asya Emekli-
lik’te Yönetim Kuruluğu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
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Şirket’in Yönetim Organları, Üst Düzey Yöneticileri 
Ve Denetçilerinde 2014 Yılı İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

1. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in yönetim organları ve üst düzey yöneticileri  aşağıdaki gibidir:
i)  Yönetim Kurulu:
  Prof. Dr. Erhan Birgili Yönetim Kurulu Başkanı
  Ahmet Beyaz         Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  Ömer Faruk Berksan         Yönetim Kurulu Üyesi
  Mahmut Yalçın         Yönetim Kurulu Üyesi
  Murat Demir         Yönetim Kurulu Üyesi
  Cüneyt Cem Çiçek Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür Vekili)
ii)  Üst Düzey Yöneticiler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörler):
  Cüneyt Cem Çiçek Genel Müdür Vekili
  Balkan Akbaş  Genel Müdür Yardımcısı – Teknik ve Operasyon
  Hüseyin Celal Coşkun Direktör – Satış ve Pazarlama
  Mahmut Erdem Mergen Direktör – Bilgi Teknolojileri 
2.  Şirket’in yönetim organları, üst düzey yöneticileri ve denetçilerinde 2014 yılı içinde meydana gelen deği-

şiklikler:
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri ve görev taksimi şu şekildedir;
  Yönetim Kurulu Başkanı           Prof. Dr. Erhan Birgili
  Yönetim Kurulu Başkan Vekili  Ahmet Beyaz
  Yönetim Kurulu Üyesi                Ömer Faruk Berksan
  Yönetim Kurulu Üyesi               Mahmut Yalçın
  Yönetim Kurulu Üyesi              Murat Demir
  Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili  Cüneyt Cem Çiçek

20 Ocak 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim 
Kurulu Üyesi Mahmut Yalçın’ın İç Sistemler Sorumlusu ola-
rak atanmasına karar verilmiştir.

13 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ferhat 
Karaçam’ ın İç Denetim Müdürü, Samet Yılmaz’ ın İç Kont-
rol Sorumlusu, Ömer Hüsrev Özalp’ ın Risk Yönetimi Sorum-
lusu olarak atanmasına karar verilmiş olup 8 Aralık 2011 
tarihinde İç Denetçi olarak atanan Latif Akdağ’ ın görevine 
son verilmiştir. 

1 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu top-
lantısında Satış ve Pazarlama Direktörü Hüseyin Celal Coş-
kun görevinden istifa etmiştir.

21 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu top-
lantısında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Türker 
Gürsoy her iki görevinden de istifa etmiş ve yerine Cüneyt 
Cem Çiçek’ in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ve-

kili olarak atanmasına, Direktör Tolga İmen’ in görevden 
alınmasına ve yerine Mahmut Erdem Mergen’ in Hazine 
Müsteşarlığı onayından sonra 20 Ağustos 2014 tarihin-
den itibaren Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Direktör olarak 
atanmasına, Hüseyin Celal Coşkun’ un Hazine Müsteşarlığı 
onayından sonra 20 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Sa-
tış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktör olarak atanmasına, 
Fatih Şanlı’ nın İç Sistemler Koordinatörü unvanıyla İç De-
netçi olarak atanmasına, 13 Haziran 2014 tarihinde İç De-
netim Müdürü olarak atanan Ferhat Karaçam’ ın görevine 
son verilmesine karar verilmiştir. 

8 Ekim 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yöne-
tim Kurulu Üyesi Abdurrahman Köse görevinden istifa et-
miştir.

26 Aralık 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında İç 
Kontrol Sorumlusu Samet Yılmaz görevinden istifa etmiştir.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörler

Ad - Soyad Unvan Öğrenim Durumu Tecrübe Yılı Sorumlu Olduğu Alan

Cüneyt Cem ÇİÇEK Genel Müdür Vekili Yüksek Lisans 12 Tüm İş ve İşlemler

Balkan AKBAŞ Genel Müdür Yrd. Yüksek Lisans 15 Teknik ve Operasyon

Hüseyin Celal COŞKUN Direktör Yüksek Lisans 14 Pazarlama ve Satış

Mahmut Erdem MERGEN Direktör Lisans 10 Bilgi Teknolojileri
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Şirket yöneticilerinin nitelikleri, 24 Ağustos 2007 tarih ve 
26623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe 
girmiş olan “Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Ku-

ruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesi 
hükümlerine göre, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırla-
nan aşağıdaki tabloda belirtilmektedir ;

Genel Kurul’a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu

Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Menfaatler

İç Sistem Birimleri

Yönetici ve Denetçilerin Nitelikleri

2014 yılı içerisinde şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerine ve Üst Düzey yöneticilerine sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, 
ikramiye, kâr payı gibi mâli menfaatlerin toplam tutarı  1.780.285 TL’ dir.

Bu rakam 2013 yılında ise 1.688.906 TL idi.

Sayın Ortaklarımız,
Şirketimizin 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 dönemine ait 2014 Yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar tablosu he-

saplarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanan Genel Kurul Toplantısı’na teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimizi 
sunarız.

2014 sonunda şirketimizin ödenmiş sermayesi 30.000.000 TL olup, özsermayesi 21.670.460 TL olarak gerçekleşmiştir.
BES Katılımcı sayısımız ise bir önceki yıla göre % 22 büyüyerek 208 Bin kişiye ulaşmış ve sektör payımız % 4,11 olarak 

gerçekleşmiştir.
Bes Fon büyüklüğümüz bir önceki yıla göre % 130 gibi yüksek bir atışla 492 Milyon TL’ye çıkmıştır. 
Şirketimizin Hayat branşında net prim üretimi(yazılan primlerden reasürans payı düşülmüş olarak) 2.585.813,62 TL 

olarak gerçekleşmiştir.
2014 yıl sonu gerçekleşen Kar Zarar hedefimiz ise bütçe hedefimizden çok daha başarılı bir sonuçla kapanmıştır.
Yukarıda faaliyetlerini özet olarak sunduğumuz Şirketimizin 2014 yıl sonu Zararı 8.329.541 TL olarak gerçekleşmiştir.
İçinde bulunduğumuz 2015 yılının şirketimize, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, toplantıya onur 

veren Sayın Kurulumuza en iyi dileklerimizi sunarız.
Saygılarımızla, 
Yönetim Kurulu

Adı Soyadı Görevi Öğrenim Durumu Deneyim

Prof Dr. Erhan Birgili Yönetim Kurulu Başkanı Doktora 28

Ahmet Beyaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüksek Lisans 11

Ömer Faruk Berksan Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 31

Mahmut Yalçın Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans 13

Murat Demir Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 11

Cüneyt Cem Çiçek Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Yüksek Lisans 12

Balkan AKBAŞ Teknik ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yrd. Yüksek Lisans 15

Hüseyin Celal COŞKUN Satış ve Pazarlama Direktörü Yüksek Lisans 14

Mahmut Erdem MERGEN Bilgi Teknolojileri Direktörü Lisans 10

Adı Soyadı Görevi Öğrenim Durumu Deneyim

Fatih Şanlı İç Denetçi Yüksek Lisans 12

Murat Kutlar Uyum Görevlisi Lisans 14
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A. İşe Alım
2014 yılı içerisinde yaklaşık 303 aday ile mülakat yapılmıştır. 31.12.2013 akşamı 2014’e devreden sayımız 92’dir. 2014 

yılında 28 kişinin işe girişi, 24 kişinin işten çıkışı yapılmıştır. 31.12.2014 akşamı itibarıyla 2015’ e devreden sayımız 96’dır.

C. Çalışan Profili
31 Aralık 2014 itibarıyla mevcut personele ilişkin veriler aşağıdadır;

Çalışanlarımızın Ortalama Yaşı : 33

a) Cinsiyet Dağılımı

B. Unvan Bazında Personel Sayısı

İnsan Kaynakları Faaliyetleri

Unvan Durumu Aralık 2014 Sonu
Genel Müdür Vekili 1

Genel Müdür Yrd. 1

Direktör 2

İç Sistemler Koordinatörü 1

Grup Müdürü 2

Müdür 11

Yönetmen 16

Yetkili 7

Kıdemli Uzman 12

Uzman 10

Uzman Yrd. 24

Asistan Uzman Yrd. 6

Sorumlu 2

Yöneticisi Asistanı 1

Toplam 96

Cinsiyet Sayı Oran(%)
Kadın 17 18

Erkek 79 82

Toplam 96 100



31

b) Eğitim Durumu

c) Unvan Bazında Personel Sayısı ve Ortalama İş Tecrübesi

İnsan Kaynakları Faaliyetleri

Öğrenim Derecesi Sayı Oran(%)

Ortaöğretim 3 3,1

Ön Lisans 10 10,4

Lisans 65 67,7

Yüksek Lisans 18 18,8

Toplam 96 100

Unvan Ortalama İş Tecrübesi (Yıl)

Genel Müdür Vekili 13

Genel Müdür Yrd. 16

Direktör 12

İç Sistemler Koordinatörü 12

Grup Müdürü 13

Müdür 15

Yönetmen 11

Yetkili 12

Kıdemli Uzman 9

Uzman 9

Uzman Yrd. 3

Asistan Uzman Yrd. 3

Sorumlu 7

Yöneticisi Asistanı 3

Yüksek Lisans Lisans

Ön Lisans



32

Eğitim Faaliyetleri

A. Genel Müdürlük Eğitimleri

Eğitim
Eğitim 
Türü

Eğitim 
Saati

Katılımcı 
Sayısı

Acil Durum Eğitimi Zorunlu 388 97

İlkyardım Eğitimi Zorunlu 16 1

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terör Finansmanının Engellenmesi Eğitimi Zorunlu 396 281

E-Learning Zorunlu 100 133

Sınıf Eğitimi Zorunlu 266 133

Oryantasyon Eğitimi Zorunlu 30 15

Temel İlkyardım ve Meslek Hastalıkları Eğitimi Zorunlu 82 82

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Zorunlu 304 38

Acil Durum Planlama Eğitimi Zorunlu 72 18

Bilgi Güvenliği Eğitimi Zorunlu 19 28

Başlangıç ve Orta Üstü Excel Eğitimi Kariyer 300 30

İleri Excel ve Excel'i Etkin Kullanma Eğitimi Kariyer 120 12

Agito Eğitimi Kariyer 20 16

BES Mevzuatı Eğitimi Kariyer 25 25

Busnes Object-SAP Kariyer 20 2

Devlet Katkısı Uygulamaları Kariyer 12 2

Finansal Matematik Kariyer 24 1

Hayat Branşına Yönelik Sigorta Kabulü ve Finansal Underwriting Kariyer 12 2

Matematik Eğitim Programı Kariyer 48 1

PMI Standartlarıyla Proje Yönetimi Kariyer 42 2

Hayat Branşına Yönelik Sigorta Kabulü ve Finansal Underwriting Kariyer 12 2

Proje Yönetim Metodolojisine Giriş & MS Project Kariyer 315 15

Stratejik Proje Seçimi ve Fizibilite Kariyer 14 1

Takaful Sigortası Kariyer 2 1

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Eğitim Kariyer 14 1

Yazılı İletişim Teknikleri Eğitimi Kariyer 53 53
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Eğitim Faaliyetleri

B. Satış ve Pazarlama Birimleri Eğitimleri
Asya Emeklilik ve Hayat AŞ Satış Eğitim faaliyetleri temel 

olarak üç ana başlıkta yürütülmektedir. Bunlar, Lisanslama, 
Satış ve Ürün Eğitimleridir. Bununla birlikte birim kendi iç 
kaynaklarıyla “etkin iletişim becerileri, dinleme becerileri, 
stres yönetimi ve eğiticinin eğitimi gibi” kişisel gelişim eği-
timleri de verebilmektedir.

Satış Eğitim birimi Temel eğitimleri ana ve alt başlıkları 
aşağıdaki gibidir;

1) BEAS Lisanslama Eğitimleri 
 a) E-Öğrenme
 b) Yüz Yüze
 c) Destek Dokümanlar

2) Ürün Eğitimleri
 a) BES Ürün Eğitimleri
 b) Hayat Ürün Eğitimleri

3) Satış Eğitimleri
 a) Acente Kanalı Satış Eğitimleri
 b) Banka Kanalı Satış Eğitimleri
 c) Müşteri Hizmetleri Satış Eğitimleri 

Satış Eğitimi Bölümü, tüm satış kanalı çalışanlarının hem 
lisanslama ve hem de satış ve ürün eğitimlerini kanal bazın-
da, Acenteler, Banka Kanalı ve Müşteri Hizmetleri için ayrı 
ayrı planlayıp uygulamaktadır.

Yukarıdaki eğitimlere ek olarak SEGEM teknik personel 
sınavı eğitimi faaliyetleri, e-öğrenme uygulamasıyla ilgili 
pazarlama çalışanlarına yönelik başlatılmış ve başarı ile 
sürdürülmektedir.

Bireysel Emeklilik Lisanslaması için (e-BEAS) Karma eği-
tim metodu ile tüm pazarlamacıların ilk olarak lisanslanma-
sı hedeflenmiştir. Başlangıçta katılımcılara ilk olarak e-öğ-
renme eğitimleri açılmıştır. Sonrasında ise sınıf içi yüz yüze 
eğitimlere davet edilerek eğitimleri tamamlanmıştır. Buna 
göre aşağıdaki eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir; 

1) E-Öğrenme Eğitimleri
 • Sosyal Güvenlik Sistemi 
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatı 1 
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatı 2 
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatı 3 
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatı 4 
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatı 5 
 • İlgili Vergi Mevzuatı 
 • Genel Sigortacılık Bilgisi ve Hayat Sigorta Hukuku 
 • Finans ve Yatırım Araçları 
 • Finansal Matematik 
 • Temel İşletme 
 • Temel İktisat
 • Temel İnsan İlişkileri ve Pazarlama 

2) Sınıf İçi Eğitimler:
Asya Emeklilik Satış Eğitim birimi tarafından tüm satış kanalları ve Genel Müdürlük kadrolarına verilen sınıf içi eğitimler 

aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Eğitim Adı Katılan Kişi Sayısı

Bireysel Emeklilik Aracıları Lisanslama Eğitimi (Acente, Banka ve Müşteri Hizmetleri) 227

Hayat Sigortası Eğitimleri (Bölgelerde) 223

MT Grubu BES Eğitimi 17

Bireysel Emeklilik Satış Yöntemleri Eğitimi 22

Bireysel Emeklilik İleri Satış Yöntemleri Eğitimi (İşbaşı Eğitim) 14

Müşteri Hizmetleri Satış Eğitimleri 25

Müşteri Hizmetleri Eğiticinin Eğitimi 6

Toplam Kişi Sayısı 534
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Organizasyon Şeması

Yönetim
Kurulu

Genel Müdür
CEO

Finans ve İnsan 
Kaynakları

GMY

Teknik ve 
Operasyon

GMY
Bilgi Teknolojileri

Direktör
Pazarlama 

ve Satış
Direktör

İç Denetim
Koordinatör

Genel Müdür
Asistanı

Hukuk
Müşavirliği

İç Kontrol
ve Uyum

Risk 
Yönetimi

GMY
Asistanı

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim

Mali
İşler

Fon 
Yönetimi

Destek Hiz.
ve Satın 

Alma

Operasyon
Grup

Müdürlüğü

Tahsilat

Operasyon

Operasyonel
Gözetim ve
Raporlama

Teknik ve
Aktüerya

İş ve Süreç
Geliştirme

Grup 
Müdürlüğü

İş 
Geliştirme

Süreç 
Geliştirme

BT Altyapı 
ve Sistem 
Yönetimi

BT Analiz ve 
Uygulama 
Geliştirme

BT Proje
Yönetim 

Ofisi

Kurumsal 
İletişim ve 

Yurtdışı Satış

Eğitim ve 
Kalite Uyum

Banka 
Satış

Kurumsal 
Projeler ve 

Satış Sonrası 
Hizmetler

Acenteler



III. 
FİNANSAL YAPI

ve RİSK YÖNETİMİ
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Risk Yönetimi Politikaları ve İç Kontrol Faaliyetleri

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü faaliyetlerini 
21.06.2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmi Gazete ‘de yayım-
lanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sis-
temlerine İlişkin Yönetmelik” ilgili hükümleri çerçevesinde 
yürütmektedir. Yönetim Kurulunun 13.06.2014 tarihinde 
aldığı karar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi bakı-
mından Risk Yönetimi Sorumlusu ve İç kontrol Sorumlusu 
atanmış olup toplam 2 personel görev yapmaktadır.

İç kontrol faaliyetleri yürütülürken, şirket içerisindeki her 
seviyedeki işlerin Kanuna, ilgili yönetmelik ve mevzuata, 
kurum içerisinde uygulanmakta olan kural koyucu her tür-
lü dokümana uygun olarak yürütüldüğüne, bilgi sistemi 
ve finansal raporlama sisteminin güvenilir olduğuna ilişkin 
çeşitli iç kontrol araçları ve kontrol noktaları vasıtasıyla izle-
meye dayalı günlük, haftalık ve aylık kontroller gerçekleşti-
rilmektedir.

Kontroller gerçekleştirilirken risk odaklı bir yaklaşımla 
Kanun, yönetmelikler ve şirket içi kural koyucu doküman-
lara dayanılarak hazırlanan kontrol noktaları üzerinden iş 
ailelerine ait süreçler incelenmekte ve süreçteki kontrolle-
rin etkinliği ve yeterliliği değerlendirilmektedir. Eksikliklerin 
yoğunlaştığı hususlar iş aileleriyle birlikte kontrol özdeğer-
lendirme çalışması yapılarak tekrarını önleyici tedbirler alın-
ması sağlanmaktadır. Devlet katkısı süreci ve Emeklilik ana 
süreçlerine bağlı 20 alt sürece ait incelemeler gerçekleşti-
rilmiş ve raporlanmıştır. Ayrıca MASAK kapsamında incele-
meler yapılmıştır.

2014 yılı son çeyreğinde geliştirilen Hayat Sigortası 
ürünlerine ilişkin Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket po-
litikalarına ve kurallar ile sigortacılık teamüllerine uyumun 
sağlanması amacıyla 3 adet Uyum Raporu ve 1 adet Görüş 
Değerlendirme ve Öneri Formu hazırlanarak ilgili iş ailesiyle 
paylaşılmıştır. 

Mesleki bilgi ve becerilerin gelişimi açısından gerekli 
eğitimlere katılım yanı sıra uluslararası geçerliliği olan ser-
tifika programları personele teşvik edilmektedir. İlerleyen 
dönemde iç kontrol personelinin sertifika sahibi olması için 
gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Şirket bünyesinde görev yapan her seviyedeki personelin 
yaptığı işlerdeki kontrollerin farkındalığının oluşması açısın-
dan eğitici rol üstlenilmekte ve danışmanlık hizmeti sağlan-
maktadır.

Risk Yönetimi faaliyetleri kapsamında her bir iş ailesinin 
gerçekleştirdiği işlerin ihtiva ettiği risklerin belirlenmesi, 
sınıflandırılması, önceliklendirilmesi, ölçülmesi ve izlenme-
sine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Şirket bünyesinde 
risklerin belirlenmesinde temel teşkil edecek yönetmelik, 
politika ve prosedürler oluşturulmuştur. Riskler Operasyo-
nel, Finansal, Uyum ve Strateji riskleri olmak üzere dört ana 
kategori çerçevesinde belirlenmiştir.

Şirketin maruz kaldığı risklerin belirlenmesi aşamasında 
iş aileleriyle ortak çalışma yapılmış olup risk envanteri çı-
karılmış, toplamda 37 adet ana risk unsuru belirlenmiştir. 
Risk envanterine konu riskler periyodik olarak izlenmekte ve 
şirketin risk iştahına göre yüksek risk ihtiva eden hususlara 
ait kök nedenler araştırılarak risk azaltıcı tedbirler alınma-
sı sağlanmaktadır. 2014 yılı içerisinde üçer aylık dönemler 
halinde 4 adet Risk Yönetimi Raporu hazırlanmış ve Üst 
Yönetim’in dâhil olduğu Risk Yönetimi Komitesi’nde pay-
laşılmıştır.  

Mesleki gelişim açısından Uluslararası Risk Yönetim 
Metodolojileri takip edilmekte olup, ilerleyen dönemlerde 
uluslararası düzeyde kabul gören Solvency II uygulaması-
na geçilmesine yönelik altyapısal çalışmalara başlanılması 
planlanmaktadır. 
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İç Denetim Faaliyetleri

İç Denetim Müdürlüğü, 21.06.2008 tarihli ve 26913 sa-
yılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile 
Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” 
ilgili hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini 1 iç denetçi ile 
gerçekleştirmektedir.

İç Denetim Müdürlüğü Yönetim Kuruluna bağlı görev 
yapmakta olup organizasyon olarak idari açıdan bağımsız 
şekilde yapılanmıştır.

Şirket bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin Kanuna, il-
gili yönetmelik ve mevzuata, kurum içerisinde uygulanmak-
ta olan kural koyucu her türlü dokümana uygun olarak ya-
pıldığına dair Yönetim Kuruluna güvence sağlanmaktadır. 

2014 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faali-
yetlere ilişkin oluşturulan ve Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan iç denetim planı çerçevesinde Genel Müdürlük 
birimlerinde denetimler gerçekleştirilmiş olup hazırlanan 
raporlar ilgili iş ailesi ile paylaşılmış ve yönetim kuruluna 
sunulmuştur.

İç denetim faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yapılma-
sını teminen, çeşitli iç denetim araçları vasıtasıyla gözlem 
ve izlemeye dayalı bir yaklaşımla incelemeler yapılmakta 
ve şirket bünyesinde iç denetim kültürünün geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Personelin mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ama-
cıyla eğitim programları teşvik edilmekte olup e-learning 
yöntemiyle eğitimler alması sağlanmıştır. Şirket bünyesin-
de ihtiyaç duyulması halinde danışmanlık hizmeti şeklinde 
destek verilmektedir.  

İç denetim faaliyetlerinin 
etkin ve verimli şekilde 

yapılmasını teminen, 
çeşitli iç denetim araçları 

vasıtasıyla gözlem ve 
izlemeye dayalı bir 

yaklaşımla incelemeler 
yapılmakta ve şirket 

bünyesinde iç denetim 
kültürünün geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 
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Finansal Durum

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş., faaliyeterine başladığı Ma-
yıs 2012 döneminden itibaren hızlı ve sürdürülebilir kârlı 
büyüme ivmesini 2014 yılında da sürdürmüştür.

Sektörün ilk faizsiz emeklilik şirketi olan Asya Emeklilik ve 
Hayat A.Ş., BES katılımcılarının toplam fon tutarını 2013 yıl 
sonuna göre %130’luk bir artışla 491.950.303 TL’ye çıka-
rırken katılımcı sayısını da %22 arttırarak 208.128 kişiye 
çıkarmıştır. 

Şirketimiz, bağımsız denetimden geçmiş 2014 yıl sonu 
mali tablolarına göre 527.776.763 TL aktif büyüklüğe, top-
lam 5.841.275 TL sermaye yatırımına ulaşırken özsermaye-
sini ise 21.597.155 TL olarak netleştirmiştir.

Şirketimizin yine bağımsız denetimden geçmiş gelir tab-
lolarına göre, 2014 yıl sonu zararı bir önceki yıl sonu ger-
çekleşen 14.725.221 TL’ye göre %57 oranında iyileşme 
göstererek 8.402.846 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketimiz, güçlü finansal yapısının sürdürülebilirliği 

amacıyla 3 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 
26.790.020 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarını sermaye-
sinden netleştirmiş ve eş zamanlı olarak tamamı nakden 
ödenmek suretiyle sermaye arttırımında bulunarak serma-
yesini 30.000.000 TL olarak tadil etmiştir. Sermaye azaltımı 
ve arttırımı 14 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü 
Genel Kurul’da tescil edilmiş ve 4 Haziran 2014 tarih ve 
8583 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil yayımlanmıştır. 
Bunun haricinde şirketin finansal yapısının güçlülüğünün 
sürdürülebilmesi için her hangi bir önlem alınması gerek-
memektedir.

Ayrıca yukarıda da bahsedildiği üzere, şirketimizin ba-
ğımsız denetimden geçmiş 2014 yıl sonu gelir tablosunda 
zarar oluştuğu için dağıtılacak kâr gerçekleşmemiştir.
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Kalemler 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

BES Fon Büyüklüğü * 491.950.303 213.832.857 23.686.374 -

BES Fon Büyüklüğü Artış Oranı 130% 803% - -

Hayat Prim Üretimi (Net) 2.585.814 422.105 - -

Ödenmiş Sermaye 30.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000

Özsermaye 21.597.155 3.209.981 7.926.534 8.778.324

Toplam Aktifler 527.776.763 228.907.509 38.383.604 9.002.633

BES Teknik Kâr / Zarar (6.300.218) (12.700.364) (10.176.860) (1.290.506)

Hayat Teknik Kâr / Zarar (235.173) (11.934) -

Hayat Dışı Teknik Kâr / Zarar 3 1 - -

Teknik Dışı Gelir Gider Dengesi (1.867.458) (2.012.924) (674.930) 68.830

Net Kâr/Zarar (8.402.846) (14.725.221) (10.851.790) (1.221.676)

* 2013 yılından itibaren Devlet Katkısı dahil rakamlardır.

Rapor Dönemi Dahil Son 4 Yıllık Döneme İlişkin 
Özet Finansal Göstergeler
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 
bağımsız denetim raporu

Asya Emeklilik ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na:
1. Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi’nin (“Şirket”)  31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bi-

lançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli 
muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal tablolarla ilgili olarak Şirket yönetiminin sorumluluğu
2. Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına 

göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve 
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını 
sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği mu-
hasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir.

Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız 

denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve Kamu 
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir 
parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmasını 
ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir 
güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

4. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, 
bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata 
ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içerme-
diğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, 
Şirket’in iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, 
bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal 
tablolar ile iç sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benim-
senen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun 
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uy-
gun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

 

Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu
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Görüş
5. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 

finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği 
yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2 no’lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıt-
maktadır.

Görüşü Etkilemeyen Husus
6.  Ana Ortağı Asya Katılım Bankası A.Ş. (Ana Ortak) olan Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi’nin finansal tabloların-

da işletmenin sürekliliği konusunda bir risk bulunmamakla birlikte, Şirket 2014 yılında hayat branşından üretmiş olduğu 
2,638,062 TL primin tamamını, Ana Ortak’ı aracılığıyla üretmiş olup emeklilik gelirlerinin büyük bir kısmınıda Ana Ortak’ın 
kanalları aracılığı ile gerçekleştirmiştir . Ana Ortak’ın 2014 yılı içerisinde faaliyetlerinde ciddi küçülme gözlemlenmiş ve not 
3’de açıklandığı üzere, 3 Şubat 2015’den itibaren yönetiminde ciddi değişiklikler gerçekleşmiştir. Ancak bu husus, tarafı-
mızca verilen olumlu görüşün dayanağı değildir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 
1) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter 

tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun 
olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açık-
lamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited

Seda Hacıoğlu, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

9 Mart 2015
İstanbul, Türkiye

Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

   Bağımsız Bağımsız
VARLIKLAR  denetimden geçmiş denetimden geçmiş
   Cari Dönem Geçmiş Dönem
I- Cari Varlıklar Dipnot 31/12/2014 31/12/2013
   
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar  2.12 29,247,449 9,875,605
1- Kasa  - -
2- Alınan Çekler  - -
3- Bankalar 2.12 22,055,567 9,465,988
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)  - -
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 7,191,882 409,617
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar  - -
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 455,472 681,760
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 412,572 412,572
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar   - -
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar  11 42,900 269,188
4- Krediler  - -
5- Krediler Karşılığı (-)  - -
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait  Finansal Yatırımlar  - -
7- Şirket Hissesi  - -
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)   - -
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12.1 2,077,315 2,335,676
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar  12.1 1,119,402 30,968
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)  - -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar   - -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)  - -
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar  - -
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)  - -
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)  - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 957,913 2,304,708
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 668,679 508,164
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (668,679) (508,164)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar   - -
1- Ortaklardan Alacaklar   - -
2- İştiraklerden Alacaklar  - -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar   - -
5- Personelden Alacaklar  - -
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar  - -
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)  - -
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar  - -
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)  - -
E- Diğer Alacaklar 47.1 127,866 -
1- Finansal Kiralama Alacakları  - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)  - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar  - -
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1 127,866 -
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)  - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar  - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)  - -
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları   733,181 16,131
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 32 711,685 65
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri  - -
3- Gelir Tahakkukları  - -
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 21,496 16,066
G- Diğer Cari Varlıklar  84,263 50,342
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar  - -
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar  35 84,263 50,077
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları  - -
4- İş Avansları   - 265
5- Personele Verilen Avanslar   - -
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları   - -
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar   - -
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)  - -

I- Cari Varlıklar Toplamı  32,725,546 12,959,514
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

   Bağımsız Bağımsız
VARLIKLAR  denetimden geçmiş denetimden geçmiş
   Cari Dönem Geçmiş Dönem
II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot 31/12/2014 31/12/2013
   
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar  12.1 491,953,597     213,748,066
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar   - -
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)  - -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar  - -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)  - -
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar   - -
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)  - -
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)  - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 491,953,597     213,748,066
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar   - -
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)  - -
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar   - -
1- Ortaklardan Alacaklar   - -
2- İştiraklerden Alacaklar  - -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar   - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar   - -
5- Personelden Alacaklar   - -
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar  - -
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)  - -
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar  - -
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)  - -
C- Diğer Alacaklar 47.1 135,896     -
1- Finansal Kiralama Alacakları  - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)  - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar  - -
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1 135,896     -
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)  - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar  - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)  - -
D- Finansal Varlıklar   - -
1- Bağlı Menkul Kıymetler   - -
2- İştirakler   - -
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)  - -
4- Bağlı Ortaklıklar  - -
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)  - -
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler  - -
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)  - -
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar  - -
9- Diğer Finansal Varlıklar   - -
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)   - -
E- Maddi Varlıklar 6 1,057,467     501,417
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller  - -
2- Yatırım Amaçlı  Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  - -
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller  - -
4- Makine Ve Teçhizatlar   - -
5- Demirbaş Ve Tesisatlar  6 1,644,903     807,551
6- Motorlu Taşıtlar   - -
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 76,429     76,429
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar  - -
9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (663,865)    (382,563)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta  Olan Yatırımlar Dahil)  - -
F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1,622,817     1,502,860
1- Haklar  8 4,119,943     2,832,900
2- Şerefiye   - -
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler   - -
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri    - -
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar   - -
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)  8 (2,497,126)    (1,330,040)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar   - -
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları   - -
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri  - -
2- Gelir Tahakkukları    - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler  - -
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 281,440     195,652
1- Efektif Yabancı Para Hesapları  - -
2- Döviz Hesapları  - -
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar   - -
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar  - -
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 281,440     195,652
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar   - -
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)  - -
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)  - -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı  495,051,217     215,947,995
Varlıklar Toplamı (I + II)  527,776,763     228,907,509
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

   Bağımsız Bağımsız
YÜKÜMLÜLÜKLER  denetimden geçmiş denetimden geçmiş
   Cari Dönem Geçmiş Dönem
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot 31/12/2014 31/12/2013
   
A- Finansal Borçlar   - -
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar   - -
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar  - -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)  - -
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri   - -
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri  - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar   - -
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)  - -
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)  - -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar   9,874,192 9,459,814
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar  19 510,144 170,349
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar   - -
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar   - -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 9,210,741 9,216,503
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19, 47.1 153,307 72,962
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)  - -
C-İlişkili Taraflara Borçlar  12.2 161,407 611,889
1- Ortaklara Borçlar 12.2, 19 26,006 454,559
2- İştiraklere Borçlar  - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar   -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar  - -
5- Personele Borçlar 19 135,401 157,330
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar  - -
D- Diğer Borçlar  19 376,148 542,354
1- Alınan Depozito ve Teminatlar  - -
2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 376,148 542,354
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)  - -
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları   2,453,917 16,282
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net     17.15 2,365,269 199
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net   - -
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net  17.2 - -
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net      17.15 88,648 16,083
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net  - -
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık – Net - -
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net  - -
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları   19 440,499 389,507
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar   262,026 222,429
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri   178,473 151,695
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler  - 15,383
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları   - -
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)  - -
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları   - -
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar  23 363,076 479,004
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı  - -
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı  - -
3- Maliyet Giderleri Karşılığı  23 363,076 479,004
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları   - -
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri  - -
2- Gider Tahakkukları  - -
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları  - -
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler  19, 23 206,677 138,181
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü  - -
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları   - -
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler  19, 23 206,677 138,181
   
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı  13,875,916 11,637,031
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

   Bağımsız Bağımsız
YÜKÜMLÜLÜKLER  denetimden geçmiş denetimden geçmiş
   Cari Dönem Geçmiş Dönem
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot 31/12/2014 31/12/2013
   
A- Finansal Borçlar   - -
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar   - -
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar  - -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)  - -
4- Çıkarılmış Tahviller  - -
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar   - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)  - -
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)  - -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar  12.1 491,953,597     213,748,066
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar   - -
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar   - -
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar   - -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 12.1 491,953,597     213,748,066
5- Diğer Esas Faaliyetlerden  Borçlar  - -
6- Diğer Esas Faaliyetlerden  Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)  - -
C- İlişkili Taraflara Borçlar   - -
1- Ortaklara Borçlar  - -
2- İştiraklere Borçlar  - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar  - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar   - -
5- Personele Borçlar   - -
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar   - -
D- Diğer Borçlar   - -
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar   - -
2- Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar  - -
3- Diğer Çeşitli Borçlar   - -
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu  - -
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları   234,685     209,395
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net   - -
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net   - -
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net  17.2 212,399 203,196
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net   - -
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net  - -
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık – Net - -
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net 17.15 22,286     6,199
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları   - -
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler  - -
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları   - -
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar  22 115,410     103,036
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 115,410     103,036
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı  - -
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları   - -
1- Ertelenmiş Üretim Gelirleri  - -
2- Gider Tahakkukları  - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler  - -
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler  - -
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  - -
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler   - -
   
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı  492,303,692     214,060,497
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

   Bağımsız Bağımsız
ÖZSERMAYE  denetimden geçmiş denetimden geçmiş
   Cari Dönem Geçmiş Dönem
V- Özsermaye Dipnot 31/12/2014 31/12/2013
   
A- Ödenmiş Sermaye  2.13, 15.4 30,000,000     30,000,000
1- (Nominal) Sermaye  2.13, 15.4 30,000,000     30,000,000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)  - -
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları  - -
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)  - -
5- Tescili Beklenen Sermaye  - -
B- Sermaye Yedekleri   - -
1- Hisse Senedi İhraç Primleri   - -
2- Hisse Senedi İptal Karları  - -
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları  - -
4- Yabancı Para Çevirim Farkları  - -
5- Diğer Sermaye Yedekleri  - -
C- Kar Yedekleri 15 8,668     8,668
1- Yasal Yedekler   - -
2- Statü Yedekleri  - -
3- Olağanüstü Yedekler  - -
4- Özel Fonlar (Yedekler) 15 8,668     8,668    
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi  - -
6- Diğer Kar Yedekleri   - -
D- Geçmiş Yıllar Karları   - -
1- Geçmiş Yıllar Karları   - -
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)  (8,667)     (12,073,466)
1- Geçmiş Yıllar Zararları   (8,667)     (12,073,466)
F-Dönem Net Karı   (8,402,846)     (14,725,221)
1- Dönem Net Karı  - -
2- Dönem Net Zararı (-)  (8,402,846)    (14,725,221)
   
Özsermaye Toplamı  21,597,155     3,209,981
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)  527,776,763     228,907,509
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

   Bağımsız Bağımsız
  denetimden geçmiş denetimden geçmiş
   Cari Dönem Geçmiş Dönem
I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot 31/12/2014 31/12/2013
   
A- Hayat Dışı Teknik Gelir   1 1
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  1 1
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  13 13
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)  13 13
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)  - -
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)  (12) (12)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)                 17.15  (12) (12)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)  - -
1.2.3- Kazanılmamıs Primler Karşılığında  SGK Payı (+/-)     - -
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)  - -
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)  - -
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri  - -
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  - -
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)  - -
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)  - -
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)  2 -
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  - -
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  - -
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)  - -
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)  - -
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)  - -
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)  - -
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)  - -
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)  - -
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2 -
4- Faaliyet Giderleri (-)  - -
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)  3 1
D- Hayat Teknik Gelir  24 220,756 421,918
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  220,756 421,918
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)  17.12 2,585,814 422,105
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 17,12 2,638,062 480,844
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 (52,248) (58,739)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 
        (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)    17.15, 47.5 (2,365,058) (187)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)  17.15, 47.5   (2,386,256) (187)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)     10 ,17.15 21,198 -
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)  - -
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)  - -
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri   - -
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar  - -
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  - -
E- Hayat Teknik Gider   (455,929) (433,852)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  (146,062) (18,353)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  17.15 (73,496) (2,270)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 17.15 (110,369) (2,270)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 17.15 36,873 -
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim 
        (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)   17.15,47.5 (72,565) (16,083)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)   17.15,47.5 (74,360) (16,576)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 17.15, 10 1,795 493
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)  - -
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)  - -
3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim 
     (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)    17.2, 47.5 (9,203) (203,196)
3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-)   17.2 (9,321) (203,894)
3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 10,17.2 118 698
4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim 
    (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)     - -
4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar(-)     - -
4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+)    - -
5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim 
     (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)   17.5, 47.5 (16,087)     (6,199)
6- Faaliyet Giderleri (-)  31 (284,578)     (206,104)
7- Yatırım Giderler (-)  - -
8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)  - -
9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)  - -
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat  (D – E)  (235,173) (11,934)
G- Emeklilik Teknik Gelir 24 15,315,586 8,933,741
1- Fon İşletim Gelirleri   6,202,560 1,849,237
2- Yönetim Gideri Kesintisi   1,661,960 1,332,434
3- Giriş Aidatı Gelirleri   7,160,115 5,679,237
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi  290,774 54,508
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi  - -
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri  - 18,325
7- Diğer Teknik Gelirler  177 -
H- Emeklilik Teknik Gideri  (21,615,804) (21,634,105)
1- Fon İşletim Giderleri (-)    (736,510) (261,238)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)  - (15,625)
3- Faaliyet Giderleri (-) 31 (20,815,823) (21,320,492)
4- Diğer Teknik Giderler (-)   (63,471) (36,750)

I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)  (6,300,218) (12,700,364)
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

   Bağımsız Bağımsız
  denetimden geçmiş denetimden geçmiş
   Cari Dönem Geçmiş Dönem
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM  Dipnot 31/12/2014 31/12/2013
   
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)  3     1
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)  (235,174)     (11,934)
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)  (6,300,218)     (12,700,364)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)  (6,535,388)     (12,712,297)
K- Yatırım Gelirleri 26 548,844    826,016
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 789,447     484,094
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar  - 44,510
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 (240,603)     297,412
4- Kambiyo Karları  -     -
5- iştiraklerden Gelirler  - -
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler  - -
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler  - -
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler  - -
9- Diğer Yatırımlar  - -
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri  - -
L- Yatırım Giderleri (-)  (1,511,793)     (1,259,544)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)  - -
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 26 75,542     (200,229)
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 26 (96,223)     (125,116)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)  - -
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)  - -
6- Kambiyo Zararları (-)   36 (10,012)     (3,237)
7- Amortisman Giderleri (-) 6, 8 (1,458,496)     (930,962)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)   (22,604)     -
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden 
      Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)  (904,509)     (1,579,396)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 (125,458)     (1,028,234)
2- Reeskont Hesabı (+/-) 47.5 49,105     30,282
3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-)  - -
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)  - -
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21, 35 85,788     42,984
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)  - -
7- Diğer Gelir ve Karlar   -     -
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)  47.1  (913,944)    (624,428)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları  - -
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)  - -
N- Dönem Net Karı veya Zararı   (8,402,846)     (14,725,221)
1- Dönem Karı Ve Zararı  - -
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)   -     -
3- Dönem Net Kar veya Zararı  (8,402,846) (14,725,221)
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Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

   Bağımsız Bağımsız
  denetimden geçmiş denetimden geçmiş
   Cari Dönem Geçmiş Dönem
  1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık
 Dipnot 2014 2013
   
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları   
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  5,302,524 818,650
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  1,913 52,265
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  293,451,596 203,395,925
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)  (4,265,002) (260,171)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)  (52,248) (58,739)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)  (299,028,471) (212,175,482)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit  (A1+A2+A3-A4-A5-A6)  (4,589,688) (8,227,552)
8. Kar payı ödemeleri (-)  - -
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)  - -
10. Diğer nakit girişleri  - 814,229
11. Diğer nakit çıkışları (-)  (2,785,171) (2,144,676)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit  (7,374,859) (9,557,999)

B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları   
1. Maddi varlıkların satışı 8 (14,408) -
2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6 (851,760) (185,533)
3. Mali varlık iktisabı (-)  (1,287,043) (1,456,476)
4. Mali varlıkların satışı  - 2,348,397
5. Alınan kar payları  789,447 790,414
6. Alınan temettüler  - -
7. Diğer nakit girişleri  - -
8. Diğer nakit çıkışları (-)  (10,643,242) (325,345)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan(kullanılan) net nakit  (12,007,006) 1,171,457

C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları  - -
1. Hisse senedi ihracı  - -
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri  - -
3. Finansal  kiralama borçları ödemeleri (-)  - -
4. Ödenen temettüler (-)  - -
5. Diğer nakit girişleri 15 26,790,020 10,000,000
6. Diğer nakit çıkışları (-)  - -
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit  26,790,020 10,000,000

D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 36 (10,012) (3,237)

E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış (A12+B9+C7+D) 7,398,143 1,610,221

F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu  6,679,373 5,069,152

G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 14,077,516 6,679,373
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1.  Genel bilgiler 

1.1  Ana şirketin adı ve son sahibi 

Şirket, 1 Temmuz 2011 tarihinde Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi adı altında kurulmuştur. Şirket’in ana sözleş-
mesi İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nca 1 Temmuz 2011 tarihinde 27229 numara ile tescil edilerek,Ticaret Sicil Gazete-
si’nin 7 Temmuz 2011 ve 7853 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket’in nihai ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır:
  

Ortaklar
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Oranı (%) Tutar Oranı (%) Tutar
Asya Katılım Bankası A.Ş. 97,99% 29,397,000 97,99% 29,397,000

İrfan Hacıosmanoğlu 1,00% 300,000 1,00% 300,000

Mehmet Sinan Berksan 1,00% 300,000 1,00% 300,000

Zafer Ertan 0,005% 1,500 0,005% 1,500

Ahmet Akar 0,005% 1,500 0,005% 1,500

Nominal Sermaye 100,00% 30,000,000 %100,00 30,000,000

Şirket, 3 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 26,790,020 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarını sermayesinden net-
lemiş ve eş zamanlı olarak tamamı nakden ödenmek suretiyle sermaye arttırımında bulunarak sermayesini 30,000,000 
TL olarak tadil etmiştir. Sermaye azaltımı ve arttırımı 14 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da tescil 
edilmiş ve 4 Haziran 2014 tarih ve 8583 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil yayımlanmıştır. 

2014 yılı içinde Şirket’in sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini aşması sonucunu doğuran ve bir 
ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse devirleri bulunmamaktadır. 

1.2  Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi (veya eğer 
kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer)

Şirket, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde faaliyet göstermekte 
olup, Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. Şirket, 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanunu ve 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda belirlenen esaslara göre Türkiye’de emeklilik, 
emeklilik yatırım fonlarının kuruluşu ve işleyişi ile hayat, ferdi kaza sigortacılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere anonim 
şirket olarak kurulmuştur.

Adı / Ticari Unvanı : Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 
Yönetim Merkezi Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10  34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon : 0 216 635 44 44
Faks : 0 212 381 79 00
İnternet Sayfası Adresi : www.asyaemeklilik.com.tr
Elektronik Posta Adresi : muhasebe@asyaemeklilik.com.tr
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1. Genel bilgiler (devamı)

1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu 

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

Şirket Hazine Müsteşarlığı’na bireysel emeklilik sistemi faaliyetlerinde bulunabilme ruhsatı için 16 Eylül 2011 tarihinde 
başvuruda bulunmuş olup, başvurusu 23 Ocak 2012 tarihinde onaylanmış ve 9 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır. 

Şirket, sigortacılık faaliyetlerinde bulunabilmek için Hazine Müsteşarlığı’na 30 Aralık 2011 tarihinde başvuruda bulun-
muştur. Şirket’e, Hazine Müşteşarlığı’nın 17 Mayıs 2012 tarih ve 8368 sayılı yazısında belirtilen gerekli koşullar sağlanmış 
olduğundan hayat, evlilik, doğum, yatırım fonlu, sermaye itfa ve kaza sigortaları branşlarında faaliyet ruhsatı verilmesi 
uygun görülmüştür.

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in sigortacılık faaliyeti bulunmaktadır. 24 Ocak 2013 tarihinde hayat branşında 
kredili hayat ürünü ile sigortacılık faaliyetine başlanmıştır.

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in emeklilik yatırım fonları aşağıdaki gibidir.

Emeklilik Yatırım Fonu’nun Adı Kuruluş Tarihi
Asya Emeklilik Ve Hayat Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 21 Mayıs 2012

Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 12 Haziran 2012

Asya Emeklilik Ve Hayat Alternatif Katkı Emeklilik  Yatırım Fonu 2 Mayıs 2013

Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 5 Haziran 2012

Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 28 Mayıs 2012

Asya Emeklilik Ve Hayat Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 7 Mayıs 2013

Asya Emeklilik Ve Hayat Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 7 Mayıs 2013

 
1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması

Faaliyet konularının esasları, bireysel emeklilik hizmetleri için 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanunu, ferdi kaza ve hayat sigortacılığı branşlarında yerine getirilen hizmetler için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve yü-
rürlükte olan tebliğlerde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde belirlenmektedir.
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1. Genel bilgiler (devamı)

1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı
 

31 Aralık 2014 (Adet) 31 Aralık 2013 (Adet)
Üst Düzey Yönetici 4 5

Yönetici 30 30

Uzman 62 57

Toplam 96 92

1.6 Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan 
ücret ve benzeri menfaatler aşağıdaki gibidir.

 

1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - 31 Aralık 2013
Üst yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar
Ücret ve benzeri kısa vadeli ödemeler 1,780,285     1,688,906

Toplam 1,780,285    1,688,906

1.7 Finansal tablolarda yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, 
pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan 
anahtarlar

Şirket, yatırım gelirleri ile teknik bölüme ilişkin personel, yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan 
sağlanan fayda ve hizmet giderleri ile diğer faaliyet giderlerini; Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 4 Ocak 2008 
tarihli “Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların 
Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” ile söz konusu değişiklik yapılan 9 Ağustos 2010 tarihli 2010 / 9 sayılı genelge hüküm-
lerini dikkate alarak dağıtılmaktadır.

1.8 Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği

Ekli finansal tablolar yalnızca Asya Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi hakkındaki finansal bilgileri içermektedir.

1.9  Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgiden önceki bilanço tarihinden beri olan 
değişiklikler

Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1. 1.2 ve 1.3 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır. Şirket 1 Temmuz 2011 tarihinde ku-
rulmuştur.

Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgilerinde 31 Aralık 2014 tarihinden sonra bir değişiklik bulunmamaktadır. 
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1. Genel bilgiler (devamı)
1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 3 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafın-
dan onaylanmıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıştır.

2. Önemli muhasebe politikalarının özeti
2.1 Hazırlık esasları
2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgi-

li bilgiler

Uygulanan muhasebe ilkeleri
Şirket finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın (“Hazine Müsteşar-

lığı”) sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Müsteşarlığı) tarafından, Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirket-
lerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik, 14 Temmuz 2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Sözkonusu yönetmelik kapsamında, sigorta ve reasürans şirketleri ile emek-
lik şirketlerinin faaliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları 
(TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde muhasebeleştirilmesi esastır.

Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden “TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 
27-Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın 
kapsamı dışında tutulmuştur. Hazine Müsteşarlığı’nın 31 Aralık 2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ 
uyarınca konsolide finansal tablo düzenleme şartı getirilmiş olup, Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı 
yazısına istinaden “TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye 
Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştur. Hazine Müsteşarlığı’nın 31 Aralık 
2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide 
Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca konsolide finansal tablo düzenleme şartı getirilmiştir.Şirket’in 
bu kapsamda konsolide etmesi gereken bağlı ortaklığı bulunmadığından konsolide mali tablo hazırlamamaktadır.

2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulan Kamu Gözetimi, Mu-
hasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) diğer yetki ve görevlerinin yanı sıra, tabi oldukları kanunlar gereği defter 
tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşı-
laştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu TMS’leri oluşturmak ve yayımlamakla 
ve Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almakla, bu 
konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay 
vermeye yetkilidir. 

13 Ocak 2011 tarihli 6102 sayılı “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul 
Kararı” uyarınca; 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi 
çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacaklar ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında sayılan şirketler münferit ve konsolide finansal tablolarını hazırlarken TMS’yi uygular. 

 



56

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda öngörülen faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere 
kurulan kuruluşlar, kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketleri ile 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Serma-
ye Piyasası Kanunu, 3 Haziran 2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 28 Mart 2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bunların ilgili mevzuatı çerçevesinde sigortacılık, bireysel emeklilik veya 
sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar gibi finansal kuruluşlar kendi özel kanun hü-
kümlerine tabidir.

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen alım satım amaçlı ve satılmaya hazır finansal varlıklar dışında, 
31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazır-
lanmıştır. 

Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Nisan 2005 tarih ve 19387 sayılı yazısıyla, sigorta şirketlerinin 
31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 15 Ocak 2003 tarih ve 25290 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Teb-
liğ’de yer alan, ‘Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi’ ile ilgili hükümlere istinaden yeniden dü-
zenlemeleri gerektiği açıklanmıştır. Hazine Müsteşarlığı ayrıca, SPK’nın 17 Mart 2005 tarihinde aldığı karardan hareketle, 
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını bildirmiştir. 
Şirket, Hazine Müsteşarlığı’nın ilgili yazısına istinaden, 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını “Yüksek Enflasyon Dönem-
lerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi” ile ilgili hükümlere uygun olarak yeniden düzenlemiş ve 1 Ocak 2005 tarihinden 
başlamak üzere 29 no’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardını uygulamamıştır.

Şirket, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını ise 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 
tarihinden itibaren yürürlükte olan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların 
Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” ve ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır. İlgili 
finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları, aşağıda yer alan 2.4 ile 
2.25 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.

2.1.2 Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları 

“2.1.1, Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler” 
dipnotunda ve aşağıdaki diğer dipnotlarda muhasebe politikalarına yer verilmiştir.

2.1.3 Kullanılan para birimi

Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para biri-
mi) ile sunulmuştur. Şirket finansal tabloları, Şirket’in finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

2.1.4 Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi

Finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar TL olarak ve yuvarlanmadan gösterilmiştir.

2.1.5 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temeli (veya temelleri)

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerden yansıtılan alım satım amaçlı finansal varlıklar haricinde tarihi maliyet esası-
na göre hazırlanmaktadır.
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

2.1.6 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar:

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları 
aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında 
önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumları Şirket’in mali durumu ve performan-
sı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin anlamı-
na açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesap-
laşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler

Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçe-
vesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri 
yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak 
gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde 
ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz 
konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları 
(Değişiklik)

TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü standar-
dındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. 
Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma 
maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın 
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebe-
sinin devamlılığı (Değişiklik)

Standarda getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir 
karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna 
getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

2.1.4  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)

TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir 
istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını 
TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. 
Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş 
ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket 
aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek 
gerekli değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama

Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıf-
landırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve 
ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin 
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan 
kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı 
üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.

TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)

TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne alınma-
lıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise,  işletmelerin söz konusu katkıları hizmet dönemlerine 
yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. 
Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz 
konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır..

TFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)

TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi 
için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir 
müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer 
TFRS’lerde yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, 
edinen işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 
Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

2.1.4  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması 
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)

TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını 
yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde 
sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygula-
nacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde 
hiçbir etkisi olmayacaktır.

TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler

KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirme-
ler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır.  Değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren başlayan 
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:

Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlan-
mıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
 
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun ya 

da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme 
birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri

Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir. 
İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili 
yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.

Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa kavuş-
turmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin 
piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Deği-
şiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
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2.1.4  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları

Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğu-
nu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.

Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri

Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam 
istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuştu-
rulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri

TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 kapsamındaki diğer söz-
leşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında TFRS 3 
ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemekte-
dir.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlan-
mamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayın-
lanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler 
henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. 
Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra 
yapacaktır.
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

2.1.4  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto 
etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır.

Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi

UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat

UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını yayınlamıştır. Standart-
taki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşte-
rilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı 
finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluştur-
maktadır. UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. UFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş 
geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlen-
meyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal 
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)

UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine geçecek olan ve 
sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından oluşan projesi UFRS 
9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım 
özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha 
zamanında muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü mu-
hasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, UFRS 9,  banka ve 
diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda,  kendi kredi değer-
liliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosun-
da gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi 
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli 
içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir; ancak, erken uygula-
maya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili değişikliklerinin 
tek başına erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir.
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

i. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

UMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi – UMS 27’de Değişiklik

Ağustos 2014’te UMSK, işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhase-
beleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için UMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna 
göre işletmelerin bu yatırımları:

• maliyet değeriyle 
• UFRS 9 (veya UMS 39)’a göre 
veya 
• özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir. 
İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve 

sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya 
izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya 
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

UFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi 

UMSK, Eylül 2014’te UFRS’lerdeki yıllık iyileştirmelerini, “UFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni yayınlamıştır. 
Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda beş deği-
şiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir:

- UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma yöntemlerinde değişiklik 
- UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – hizmet sözleşmeleri; değişikliklerin UFRS 7’ye ara dönem özet finansal tab-

lolara uygulanabilirliği 
- UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu  
- UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama  – bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir bölümde’ açıklanması

Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Söz konusu değişiklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları - 
Değişiklikler

UMSK, Eylül 2014’te, UFRS 10 ve UMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele 
almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için UFRS 10 ve UMS 28’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir 
yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, UFRS 3’te tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya 
katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa 
kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan 
kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İşlet-
melerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygu-
lamaları gerekmektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal 
durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (UFRS 10 ve UMS 
28’de Değişiklik)

UMSK, Aralık 2014’te, UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması 
sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28’de değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 
2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler 
Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

UMS 1: Açıklama İnisiyatifi (UMS 1’de Değişiklik) 

UMSK, Aralık 2014’te, UMS 1’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, Dipnot 
yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan diğer kapsamlı gelir 
kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında baş-
layan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Şirket’in finansal tablo 
dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

2.2 Konsolidasyon

Şirket’in “TFRS- Konsolide Finansal Tablolar” kapsamında konsolide etmesi gereken bağlı ortaklığı bulunmamaktadır (31 
Aralık 2013: Yoktur).

2.3 Bölüm raporlaması

Şirket 31 Aralık 2014 ve 2012 tarihleri itibariyle yurt çapında (Türkiye) sadece bireysel emeklilik alanında faaliyetlerini 
sürdürmekte olup, halka açık olmadığı için “TFRS 8 - Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında bölüm raporlaması yapma-
maktadır.

2.4 Yabancı para karşılıkları

Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para biri-
mi) ile sunulmuştur. Şirket finansal tabloları, Şirket’in geçerli para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 

2.5 Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” ile ilgili kısmındaki hükümlere göre düzenlenmiştir.
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir. Amortisman, mad-

di varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst yöntemle ayrılmaktadır. Maddi 
duran varlıkların, faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir:

  

Ekonomik ömür

Demirbaşlar ve tesisatlar 3-15 yıl

Özel maliyetler 5 yıl
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Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir değer düşüklüğünün 
tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla 
ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla 
oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler. Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 
maddi duran varlıklarında değer düşüklüğü bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Şirket’in bilanço tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

2.7 Maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. 
Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı 
ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile kıst amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumun-
da maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir.

Maddi olmayan duran varlıkların bilanço tarihleri itibariyle amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:

Ekonomik ömür

Yazılımlar ve diğer haklar 3-15 yıl

2.8 Finansal varlıklar

Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlıklarını ve bir başka işletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye araç-
larını arttıran anlaşmalardır. Finansal varlıklar:

• Nakit,
• başka bir işletmeden nakit veya bir başka finansal varlık alınmasını öngören sözleşmeye dayalı hak,
• işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin lehinde olacak şekilde, karşılıklı olarak değiştirmesini 

öngören sözleşmeye dayalı hak ya da,
• bir başka işletmenin sermaye araçlarıdır.
Bir finansal varlık veya yükümlülük, ilk olarak verilen (finansal varlık için) ve elde edilen (finansal yükümlülük için) gerçeğe 

uygun değer olan işlem maliyetleri üzerinden varsa işlem masrafları da eklenerek hesaplanır. Gerçeğe uygun değer, zorun-
lu satış ve tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında alım-satıma konu olan fiya-
tını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın gerçeğe uygun değerini en iyi yansıtan değerdir. 

Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme me-
todları kullanılarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değeri ile kayıtlarda taşınan belirlenen 
finansal varlıkların tümü 1. seviye finansal varlıklardır.

Şirket, finansal varlık veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde bilançosuna yansıtmak-
tadır. Şirket finansal varlığın tamamını veya bir kısmını, sadece söz konusu varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan hak-
lar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan çıkartır. Şirket finansal yükümlülükleri ancak sözleşmede tanımlanan 
yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır.
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Bütün normal finansal varlık alım ve satımları işlem tarihinde, yani Şirket’in varlığı almayı veya satmayı taahhüt ettiği ta-
rihte kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluşan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen 
zaman dilimi içerisinde finansal varlığın teslimini gerektiren alım satımlardır.

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle finansal varlıklarını “alım satım amaçlı finansal varlıklar” ve satılmaya 
hazır finansal varlıklar” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir.

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan, (b) alım satım amaçlı finan-

sal varlık olmayan veya (c) kredi ve diğer alacak olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Hisse senetleri satılmaya hazır 
finansal varlıklara sınıflanmakta olup, ilk kayda alımdan sonra satılmaya hazır kıymetlerin müteakip değerlemesi gerçeğe 
uygun değeri üzerinden yapılmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kay-
naklanan gerçekleşmemiş kar ya da zararlar gelir tablosunda teknik olmayan bölümde “Yatırımlardaki değer azalışları” 
hesabında muhasebeleştirilir.

Aktif piyasalarda işlem gören satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun değerleri bilanço tarihi itibariyle borsa-
da yayınlanan gün sonu piyasa kapanış fiyatı ile belirlenmektedir. 

Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar; piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr 

sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak. kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir 
portföyün parçası olan varlıklardır. Alım satım amaçlı finansal varlıklar devlet tahvillerinden oluşmaktadır. Kayıtlara ilk alı-
nış tarihinden sonra, alım satım amaçlı finansal varlıklarda takip edilen devlet tahvilleri borsadaki güncel emirler arasındaki 
en iyi alış emri dikkate alınarak gerçeğe uygun değer üzerinden takip edilir. Alım satım amaçlı finansal varlığa ilişkin tüm 
gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kar ve zararlar ilgili dönemde gelir tablosuna dahil edilir.

Krediler ve alacaklar:
Krediler ve alacaklar, alım satım amaçlı, gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan veya satılmaya hazır olarak 

tanımlanmayan, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeleri olan ve aktif bir piyasada kote olmayan türev olmayan finan-
sal varlıklardır. Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine 
işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben maliyet bedellerinden varsa değer dü-
şüklüğü için karşılık ayrılarak takip edilmektedir. İlgili alacakların teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve 
benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır.

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
Bir finansal varlığın ya da finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız göstergeler aşağıdakileri 

içerir:

a) İhraç edenin ya da taahhüt edenin önemli finansal sıkıntı içinde olması,
b) Sözleşmenin ihlal edilmesi,
c) Borçlunun içinde bulunduğu finansal sıkıntıya ilişkin ekonomik veya yasal nedenlerden dolayı, alacaklının, borçluya, 

başka koşullar altında tanımayacağı bir ayrıcalık tanıması,
d) Borçlunun, iflası veya başka tür bir finansal yeniden yapılanmaya gireceği ihtimalinin yüksek olması,
e) Finansal zorluklar nedeniyle söz konusu finansal varlığa ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması,
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Şirket bilanço tarihleri itibariyle ilgili bir gösterge olup olmadığını değerlendirir ve eğer varsa değer düşüklüğünü kayıt-

larına yansıtır. 
Şirket’in alım satım amaçlı finansal varlıklar portföyünde cari dönemde meydana gelen gerçeğe uygun değer değişiklik-

lerindeki değer düşüklüğü, gelir tablosunda “yatırım giderleri”ne yansıtılır.

2.9 Varlıklarda değer düşüklüğü

Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü
Varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyeceği durumlarda, varlıklarda değer düşüklüğü olup olmadığına 

bakılır. Varlıkların taşıdıkları değer, paraya çevrilebilecek tutarı aştığında değer düşüklüğü karşılık gideri gelir tablosunda 
yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir 
varlığın kullanımından ve ekonomik ömrü sonunda satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının 
şimdiki değerini, net satış fiyatı ise, satış hasılatından satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır. Pa-
raya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu nakit akımı sağlayan 
grup için tahmin edilir. Geçmiş yıllarda ayrılan değer düşüklüğü karşılığı artık geçerli değilse ya da daha düşük değerde bir 
karşılık ayrılması gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir tablosuna yansıtılır.

2.10 Türev finansal araçlar
Bilanço tarihi itibariyle Şirket’in türev finansal araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur). 

2.11 Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin netleştirilmesi (mahsup edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirme-

ye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net 
olarak gösterilirler.

2.12 Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren orijinal vadeleri 3 ay veya 

3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likidite-
ye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 

 

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Kasa - -

Banka 21,998,758 9,168,576

   - Vadesiz mevduat 6,885,634 6,219,756

   - Vadeli mevduat 15,113,124 2,948,820

Kar payı 56,809 297,412

Kredi kartları (*) 7,191,882 409,617

Nakit ve nakit benzerleri 29,247,449 9,875,605
Kar payı (56,809) (297,412)

Orijinal vadesi 3 ayı aşan vadeli mevduat (15,113,124) (2,898,820)

Nakit akış tablosuna baz olan nakit ve nakit benzerleri 14,077,516 6,679,373

(*) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kredi kartı alacaklarının vadesi 2014 yılının Ocak ayı içerisindedir.
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

2.13 Sermaye
2.13.1 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle başlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir:

 Ortaklar
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Oranı (%) Tutar Oranı (%) Tutar
Asya Katılım Bankası A.Ş. 97,99% 29,397,000 97,99% 29,397,000

İrfan Hacıosmanoğlu 1,00% 300,000 1,00% 300,000

Mehmet Sinan Berksan 1,00% 300,000 1,00% 300,000

Zafer Ertan 0,005% 1,500 0,005% 1,500

Ahmet Akar 0,005% 1,500 0,005% 1,500

Ödenmiş sermaye 100,00% 30,000,000 %100,00 30,000,000

Şirket, 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuş olup, sermayesi 30,000,000 TL’dir. Sermaye, her biri 1 TL kıymetinde olan 
30,000,000 adet hisseye ayrılmıştır. Şirket, 3 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 26,790,020 TL tutarındaki geç-
miş yıl zararlarını sermayesinden netlemiş ve eş zamanlı olarak tamamı nakden ödenmek suretiyle sermaye arttırımında 
bulunarak sermayesini 30,000,000 TL olarak tadil etmiştir. Sermaye azaltımı ve arttırımı 14 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 
Olağanüstü Genel Kurul’da tescil edilmiş ve 4 Haziran 2014 tarih ve 8583 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil yayımlan-
mıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

2014 yılı içinde Şirket’in sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini aşması sonucunu doğuran ve bir 
ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse devirleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 
Yoktur).

 
2.13.2 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır (31 

Aralık 2013: Yoktur).

2.13.3 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir (31 Aralık 2013: Yoktur).

2.13.4 Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.

2.14 Sigorta ve yatırım sözleşmeleri – sınıflandırma

Sigorta sözleşmeleri:
Gelecekte gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın (sigorta konusu olay) sigortalıyı olumsuz bir şekilde etkilemesi halinde 

sigortalıya tazminat ödemeyi kabul ederek bir tarafın (sigortacı) diğer taraftan (sigortalı) önemli bir sigorta riskini kabul 
ettiği sözleşmeler sigorta sözleşmesidir. Şirket, bir ya da daha fazla sözleşmeden doğabilecek hasarların sigortacı (sedan 
işletme) tarafından diğer bir sigortacıya (reasürör) karşılanması amacıyla düzenlenen sigorta sözleşmeleri olan reasürans 
sözleşmeleri de yapmaktadır. Sigorta sözleşme sınıflamasına, Şirket’in yaptığı sigorta sözleşmeleri ve elinde bulundurduğu 
reasürans sözleşmeleri dahil olur.

Şirket sözleşmeleri, sigorta riskinin transfer edildiği tarihte kayda alınıp, sözleşmeden kaynaklanan bütün hak ve yüküm-
lülüklerin vade ve/veya itfasına kadar kayıtlarda sigorta sözleşmesi olarak sınıflandırılmaktadır.
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Yatırım sözleşmeleri:
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sigorta ve yatırım sözleşmeleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

Reasürans sözleşmeleri:
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili oluşabilecek kayıplar 

için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen ve sigorta sözleşmeleri olarak sınıflandırılabil-
mesi için gerekli şartları karşılayan sözleşmelerdir.

Şirket’in  faaliyette bulunduğu hayat ve ferdi kaza branşlarına bağlı olarak eksedan ve katastrofik hasar fazlası reasüransı 
anlaşmaları yapılmıştır. Eksedan anlaşması, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle sigortacılık faaliyetlerine başlanmak üzere süresiz 
olarak imzalanmıştır.

2.15 Sigorta ve yatırım sözleşmelerinde isteğe bağlı katılım özellikleri

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarları tanımlayan ve gösteren bilgilerin finansal tablolarda açıklaması 17 nu-
maralı dipnotta sunulmuştur (31 Aralık 2013: Yoktur).

2.16 İsteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmeleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

2.17 Borçlar
Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülükler:

• başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören, veya
• işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı olarak değiştirmesini 

öngören sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir.

Şirket’in bilanço tarihleri itibariyle kredi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

2.18 Vergiler
Kurumlar Vergisi

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir (2013: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına 
vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazanç-
ları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka 
bir vergi ödenmemektedir. 

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik 
kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü 
ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü 
gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl 
verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen 
ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borç-
lara da mahsup edilebilir.
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i, Kurumlar Vergisi Ka-
nunu’nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özsermayede tutulması şartı ile vergiden istisnadır.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazan-
cından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.

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

Ertelenmiş gelir vergisi

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal 
vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin ya-
salaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir 
geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklar ve kullanılmamış vergi zararlarına ilişkin ertelenmiş vergi 
varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması 
şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici 
fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) 
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.

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

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

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, ekli finansal tablolarda netleştirilerek gösterilmiştir.

Doğrudan özsermayede alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin er-
telenmiş vergi de doğrudan özsermayede muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilenler haricindeki döneme ait ertelenmiş vergi, 
gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. 
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2.19 Çalışanlara sağlanan faydalar

Şirket, kıdem tazminatı ve izin hakları ve diğer çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağla-
nan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve kıdem tazmina-
tına ilişkin yükümlülüğünü bilançoda “Kıdem Tazminatı Karşılığı” ve izin ve diğer kısa vadeli faydalara ilişkin yükümlülükle-
rini ise “Gider Tahakkukları” hesabında sınıflandırmaktadır.

Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda belirtilen davranışlar 
dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş 
Kanunu kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden 
hesaplanmıştır (22 no’lu dipnot).

Şirket ayrıca grup emeklilik planı dahilinde personelin ödediği katkı payı kadar aylık bireysel emeklilik katılım payı öde-
mesi yapılmakta ve kendi payına isabet eden tutarı personel giderleri içerisinde giderleştirmektedir.

Şirket, çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (Kurum) yasa ile belirlenmiş tutarlarda katkı payı ödemek zorun-
dadır. Şirket’in ödemekte olduğu katkı payı dışında çalışanına veya Kurum’a yapmak zorunda olduğu başka bir ödeme 
mecburiyeti yoktur. Bu katkı payları tahakkuk ettikleri tarihte giderleştirilmektedir. 

2.20 Karşılıklar

Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar

TMS 37 uyarınca karşılıklar ancak ve ancak Şirket’in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü 
(yasal ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkması 
olasılığı mevcutsa ve gerçekleşecek yükümlülüğün miktarı güvenilir bir şekilde tahmin edilebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. 
Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar paranın zaman değerini (ve uygun ise yükümlülüğe 
özel riskleri) yansıtan cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oranı ile gelecekteki nakit akımlarının iskonto edilmesi sonucu 
hesaplanmaktadır.

Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise finansal tablolarda yan-
sıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma 
ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.

Sigortacılık teknik karşılıkları

Şirket’in TMS 37 kapsamı dışında sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan sözleşmeye bağlı yükümlülükleri için ayırdığı 
karşılıklar da bulunmaktadır.

Kazanılmamış primler karşılığı

Şirket, matematik karşılık ayrılan sigorta sözleşmeleri hariç diğer sözleşmeler için kazanılmamış primler karşılığı ayırmak-
tadır. 

 



71

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Bu kapsamda yıllık yenilenen ve sigorta teminatı içeren bir yıldan uzun süreli sigorta sözleşmelerinin yıllık sigorta temi-
natına karşılık gelen primleri için kazanılmamış primler karşılığı hesaplanmıştır. Yürürlükte bulunan yıllık hayat sigortaları 
ile süresi bir yılı aşan birikim priminin de alındığı hayat sigortalarında ise yazılan brüt primlerden varsa birikime ayrılan 
kısım ile 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/29 sayılı “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının 
ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Açıklama-
lara İlişkin Sektör Duyurusu” çerçevesinde bu primlere ilişkin masraf payı düşüldükten sonra kazanılmamış prim karşılığı 
hesaplanmıştır. Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen 
saat 12:00’de başlayıp yine öğlen saat 12:00’de sona erdiği varsayımıyla poliçe başlangıç ve bitiş günlerinde yarım gün 
kriteri dikkate alınmaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle brüt kazanılmamış primler karşılığı karşılığı 2,386,467 
TL (31 Aralık 2013 – 199 TL) olarak hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır, reasürans payı 21,198 TL’dir (31 Aralık 2013 
– Bulunmamaktadır).

Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı tutarının hesabında yürürlükte bulunan reasürans anlaşmalarının şartları ile 
komisyonları dikkate alınmaktadır.

Devam eden riskler karşılığı

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’nin 6’ncı madesine göre, sigorta sözleşmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile 
kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen sigorta branşlarında, ayrıca kazanılmamış 
primler karşılığının Şirket’in taşıdığı risk ve beklenen masraf düzeyine göre yetersiz kalması halinde ayrılmaktadır. Şirket’in 
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ayırması gereken karşılık bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

Muallak hasar ve tazminat karşılığı

Şirket, dönem sonu itibariyle ihbar edilmiş ve henüz ödenmemiş hasar dosyalarına ait tüm mükellefiyetler için hasar ve 
tazminat karşılığı ayırmaktadır. 

Sigorta şirketlerinin ayrıca, bilanço tarihleri itibariyle gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri için 
ilave muallak hasar karşılığı ayırması gerekmektedir. Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedellerinin 
hesaplanması sırasında, Şirket bedellerle ilgili olarak son beş yıllık sonuçları dikkate almalıdır. Şirket hayat branşında sigor-
tacılık faaliyetlerine 1 Ocak 2013 tarihinde başlamış olup gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri 
hesaplamasında kullanabileceği istatistiki verisi sınırlıdır. Bu nedenle Şirket, aktüerinin görüşü doğrultusunda, hesaplama 
yapılırken sektör ortalamasını esas almıştır (31 Aralık 2013 – Yoktur). Sektör verisi olarak Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliği’nin 8 Aralık 2011 ve 2011/608 sayılı sirküleri ile yayımlanan sektör IBNR (Gerçekleşmiş ancak henüz rapor 
edilmemiş hasar tazminat karşılığı) ortalamaları kullanılmıştır. Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 90,936 TL (31 Aralık 
2013: 16,576 TL) gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı ayırmıştır ve 2,288 TL gerçekleşmiş ancak rapor edil-
memiş hasar reasürans payı bulunmaktadır(31 Aralık 2013: 493 TL).

Şirket 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yeterli aktüeryal veri bulunmadığı için aktüeryal zincir merdiven metodu (AZMM) ile 
ilgili bir hesaplama yapmamıştır  (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Hayat matematik karşılığı 

Yürürlükte bulunan her bir poliçe için, tarifedeki teknik esaslara göre hesaplanan aktüeryal matematik karşılığı tutarı 
Şirket’in sigortalılara olan toplam yükümlülüğünü ifade etmektedir. Aktüeryal matematik karşılıklar, şirketlerin üstlendiği 
riziko için alınan primleri ile sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerin peşin değerleri arasındaki farktır. Aktüeryal 
matematik karşılıklar, bir yıldan uzun süreli hayat sigortaları için tarifelerin teknik esaslarında belirtilen formül ve esaslara 
göre ayrılır. Aktüeryal matematik karşılıklar, sigortacının ileride yerine getireceği yükümlülüklerinin peşin değeri ile sigorta 
ettiren tarafından ileride ödenecek primlerin bugünkü değeri arasındaki farkın bulunması şeklinde (prospektif yöntem) 
hesaplanır. Ancak, aktüeryal matematik karşılıkların sigorta ettirenin ödediği primlerin sonuç değeri ile sigortacının üstlen-
diği rizikonun sonuç değeri arasındaki farkın hesaplanması şeklinde (retrospektif yöntem) veya Müsteşarlıkça kabul edilen 
genel kabul görmüş aktüeryal yöntemlere göre hesaplanması halinde bulunan aktüeryal matematik karşılıklar toplamı bu 
toplamdan az olamaz. Aktüeryal matematik karşılığın negatif olarak hesaplandığı durumlarda bu değer sıfır olarak kabul 
edilir. 

Aktüeryal matematik karşılıklar tarifenin teknik özelliklerine göre tahakkuk veya tahsil esasına göre hesaplanabilir. 
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ayırdığı 212,399 TL hayat matematik karşılığı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 
203,196). 

Dengeleme karşılığı

“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yö-
netmelik” gereği şirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları 
dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayırması gerek-
mektedir. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 27 Mart 2009 tarihinde yayımlanan 2009/9 sayılı “Teknik Karşılıklarla İlgili Mevzuatın 
Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu”nda sigorta şirketlerinin deprem dolayısıyla meydana gelebilecek ölüm ve ma-
luliyet, hayat ve kaza branşlarında deprem ek teminatı verdikleri tarifeler için de dengeleme karşılığı ayırması gerektiği 
belirtilmiş olup, Müsteşarlık tarafından 28 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan 27655 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile 
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik” ile dengeleme karşılığının hesaplanma yöntemi yeniden belirlenmiştir. Sözkonusu Yönetmeliğin 
“Dengeleme Karşılığı” başlıklı 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, vefat teminatının verildiği hayat sigortalarında den-
geleme karşılığının hesabı sırasında şirketlerin kendi istatistiki verilerini kullanacakları, gerekli hesaplamayı yapabilecek veri 
seti bulunmayan şirketlerin ise vefat net priminin (masraf payı dahil) %11’ini deprem primi olarak kabul edecekleri ve bu 
tutarın %12’si oranında karşılık ayıracakları ifade edilmiştir. Bu kapsamda, hayat branşında masraf payı dahil olmak üzere 
vefat net priminin %11’i deprem primi olarak kabul edilerek, elde edilen bu tutarın %12’si oranında dengeleme karşılığı 
hesaplanmıştır.Ferdi kaza branşında deprem riskinin kapsam altına alındığı sözleşmeler için deprem primin %12’si oranı 
dikkate alınarak dengeleme karşılığı hesaplanmıştır. Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ayırdığı dengeleme karşılığı 
22,862 TL (31 Aralık 2013: 6,347 TL). ve reasürans payı 576 TL’dir (31 Aralık 2013: 148 TL).
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

2.21 Gelirlerin muhasebeleştirilmesi

Yazılan primler

Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen poliçe primlerinden iptal-
ler, vergiler ve reasürörlere devredilen primler düşüldükten sonra kalan tutarı temsil etmektedir.

Alınan ve ödenen komisyonlar

Sigorta poliçelerinin üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyon giderleri ile devredilen primler karşılığında reasürörlerden 
alınan komisyon gelirleri üretilen poliçeler için ise sırasıyla ertelenmiş komisyon giderleri ve ertelenmiş komisyon gelirleri 
hesaplarında dikkate alınmak suretiyle poliçenin ömrü boyunca faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır.

Bireysel emeklilik sözleşmelerinin üretimi ile ilgili aracılara tahakkuk ettirilen komisyon giderleri oluştukları dönemlerde 
kayıtlara alınmak suretiyle giderleştirilmekte ve emeklilik branşı teknik giderleri altında faaliyet giderleri hesabında muha-
sebeleştirilmektedir.

Ayrıca, hayat ve işsizlik branşlarında reasürör firmanın kazancı üzerinden, mevcut anlaşmalarda belirlenen oranlar dahi-
linde ilgili döneme isabet eden kar komisyonları için gelir tahakkuku hesaplanmakta ve kayıtlara alınmaktadır. Söz konusu 
kar komisyonları, Şirket’in geçmiş performansına bağlı olarak belirlendiğinden ve poliçelerle ilişkilendirilemediğinden dö-
nem sonları itibarıyla hesaplanarak, ertelemeye tabi tutulmadan gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

Faiz gelir ve giderleri

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

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

Ticari gelir/gider

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

Temettü

Temettü gelirleri, ilgili temettüyü elde etme hakkının ortaya çıkması ile muhasebeleştirilmektedir.
Kar payı gelirleri
Kar payı geliri etkin getiri metodu kullanılarak tahakkuk esasına göre kayıt edilmektedir.
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Giriş aidatı gelirleri

Giriş aidatı gelirleri hesabında, katılımcıların bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında veya yeni bir bireysel 
emeklilik hesabı açtırması durumunda katılımcılardan emeklilik sözleşmesinin imzalandığı tarihte geçerli olan asgari ücre-
tin aylık tutarını aşmamak kaydıyla tahakkuk eden tutar izlenmektedir

Şirket bireysel emeklilik planlarında genel olarak giriş aidatı tutarının yarısını ilk sözleşme yılı içerisinde katkı payı ödeme 
vadelerinde tahsil edip, gelir olarak kaydetmekte, diğer yarısını 10 yıl süre ile katılımcının bireysel emeklilik sisteminden 
ayrıldığı veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunduğu tarihe kadar ertelemektedir. 5 yıldan önce katılımcının sistem-
den ayrılması durumunda giriş aidatının ertelenmiş olan diğer yarısı enflasyona göre endekslenmeden katılımcıdan tahsil 
edilerek gelir kaydedilmektedir.

Yönetim gideri kesintisi
Katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami %2 oranını aşmamak üzere alınan yöne-

tim gideri kesintilerinin izlendiği hesaptır.

Sermaye tahsis avans faizi gelirleri
Emeklilik yatırım fonlarına ilişkin fon portföyünün oluşturulduğu tarih ile fon paylarının satıldığı tarih arasında oluşan 

portföy değer artışından fon kuruluşu aşamasında yapılan her türlü gider düşüldükten sonra fon paylarının satışından 
oluşan hasılat ile avans tutarına karşılık gelen tutar arasındaki pozitif farkın gelir kaydedildiği hesaptır.

Fon işletim karşılığında ödenen giderler
Emeklilik yatırım fonlarının işletim ve yönetim masrafları için ödenen paralar bu hesapta gösterilir.

Ara verme halinde yönetim gider kesintisi
Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılma-

ması durumunda ilgili sözleşmeye ara verildiği kabul edilerek ara verme kesintisi yapılır. Söz konusu kesintiler “Ara verme 
halinde yönetim gider kesintisi” hesabında gösterilmektedir.

2.22 Finansal kiralama - kiralayan açısından
Şirket’in finansal kiralaması bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

2.23 Kar payı dağıtımı

Hisse başına kazanç
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihinde sone eren hesap dönemine ait dağıtılabilir karı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 

Yoktur).

2.24 Bireysel emeklilik işlemleri
Bireysel emeklilik sistemi içinde Şirket’in kurucusu olduğu ve katılımcıların yatırımlarının yönlendirildiği emeklilik yatırım 

fonlarının toplam tutarı, finansal tablolarda cari olmayan emeklilik faaliyetlerinden alacaklar ve cari olmayan emeklilik 
faaliyetlerinden borçlar hesap kalemlerinde brüt olarak gösterilmiştir.

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’inin 7 adet kurulu emeklilik fonu bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 4).
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Bireysel emeklilik sistemi alacakları, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye avansları, fonlardan fon işletim kesin-
tisi alacakları ve giriş aidatları alacaklardan oluşmaktadır. Şirket, fonlardan fon işletim kesintisi alacakları hesabı altında, 
fonların yönetiminden kaynaklanan ve aynı gün içerisinde tahsil edilemeyen fon işletim gideri kesintisi alacaklarını takip 
etmektedir. Şirket tarafından kurulan emeklilik yatırım fonlarına tahsis edilen avanslar, emeklilik yatırım fonlarına yapılan 
sermaye avansları hesabında takip edilmektedir.

Bireysel emeklilik sistemi borçları, önceki paragrafta açıklanan katılımcılara borçlar hesabına ek olarak, katılımcılar geçici 
hesabı, portföy yönetim şirketlerine borçlar ve bireysel emeklilik aracılarına borçlardan oluşmaktadır. Katılımcılar geçici 
hesabı, katılımcılar adına henüz yatırıma yönlendirilmemiş paralar ile katılımcıların sistemden ayılması veya birikimlerini 
başka bir şirkete aktarması durumunda, katılımcıya ait fon paylarının satışı sonrası, söz konusu satış işleminden elde edilen 
bedelden varsa giriş aidatı borçları ve benzeri kesintilerin yapılarak katılımcılara ödenecek veya diğer bir şirkete aktarım 
yapılacak tutarın izlendiği hesap kalemidir.

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

Bireysel emeklilik işlemlerinden kaynaklanan komisyon giderleri ise emeklilik faaliyet giderleri altında gösterilmektedir.
Katkı pay tahsilatı yapıldığında gider tahakkuku yapılıp ödemesi mutabakat neticesinde ödenmektedir.

Katılımcıların bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami yüzde iki oranını aşmamak kaydıyla alı-
nan gider kesintileri ise, yönetim gideri kesintisi hesabı altında takip edilmektedir. Ayrıca, ödemeye ara verilmesi halinde 
planda tanımlı olması durumuna göre  ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 2 
TL tutarında ek yönetim gider kesintisi alınmaktadır. Ödemeye 1 yıl ara verenlerden Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM) 
kayıt bazında aylık ödenen tutar, katılımcının 1 yıl ara vermesi durumunda planda tanımlı olması durumuna göre  katılım-
cının birikiminden indirilir.

Giriş aidatı gelirleri hesabında, katılımcıların bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında veya farklı bir şirkette 
ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde katılımcılardan emeklilik sözleşmesinin imzalandığı tarihte geçerli olan 
asgari ücretin aylık tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla tahakkuk eden tutar izlenmektedir. Peşin ve ertelenmiş olarak 
alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin;

a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini,
b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için 

yüzde ellisini,
c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için 

yüzde yirmi beşini aşmamaktadır.

2.25 İlişkili taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (bu Standartta ‘raporlayan işletme’ olarak kullanılacaktır) ilişkili olan kişi veya 

işletmedir.
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

(a)  Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır:

 Söz konusu kişinin,

(i)   raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda, 
(ii)  raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii)  raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi 

olması durumunda. 

(b)  Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili sayılır:

(i)  İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık 
ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).

(ii)  İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş 
ortaklığı olması halinde.

(iii)  Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv)  İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü işletme-

nin iştiraki olması halinde.
(v)  İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin 

olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin kendisi-
nin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.

(vi)  İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde.
(vii)  (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz 

konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde.

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin, 
bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.

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

Asya Katılım Bankası A.Ş. ve Şirket’in iştirakleri ve üst yönetimi bu finansal tablolar açısından ilişkili şirketler olarak tanım-
lanmıştır.

2.25 Diğer parasal bilanço kalemleri

Kayıtlı değerleri ile bilançoya yansıtılmıştır.

2.26 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar

Şirket’in bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek olaylar (düzeltme ge-
rektiren olaylar) finansal tablolara yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde 
dipnotlarda açıklanmaktadır.
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3. Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri

Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço 
tarihi itibariyle vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirle-
yen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler 
düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtıl-
maktadırlar. Kullanılan tahminler, başlıca; sigorta muallak hasar ve tazminat karşılıkları, diğer teknik karşılıklar ve varlıkların 
değer düşüklüğü karşılıkları ile bağlantılı olup ilgili dipnotlarda bu tahmin ve varsayımlar detaylarıyla açıklanmıştır. Bunla-
rın dışında finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli tahminler aşağıda yer almaktadır:

İşletmenin sürekliliği

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yasal zararların Şirket’in sermayesinin 2/3’ünü aşması ve buna bağlı olarak Türk Ticaret 
Kanunu’nun 376. maddesine göre teknik iflas durumunun mevcudiyeti, Şirket’in sürekliliği üzerinde önemli bir belirsizliğin 
varlığına işaret etmekteydi. Bununla beraber, Şirket, 3 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 26,790,020 TL tutarında-
ki geçmiş yıl zararlarını sermayesinden netlemiş ve eş zamanlı olarak tamamı nakden ödenmek suretiyle sermaye arttırı-
mında bulunarak sermayesini 30,000,000 TL olarak tadil etmiştir. Sermaye azaltımı ve arttırımı 14 Mayıs 2014 tarihinde 
yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da tescil edilmiş ve 4 Haziran 2014 tarih ve 8583 sayılı Ticaret sicil Gazetesi’nde tescil 
yayımlanmıştır.

Finansal tablolar tarihsel maliyet esasına göre ve işletmenin sürekliliği varsayımıyla hazırlanmıştır. Bununla beraber, 
Şirket, sigortacılık ve emeklilik operasyonlarını devam ettirebilmesi için hem finansal olarak hem de teknik açıdan Ana 
Ortağına doğrudan bağımlıdır. Şirket 2014 yılında hayat branşından üretmiş olduğu 2,638,062 TL primin tamamı Ana 
Ortağı aracılığıyla üretmiş olup, emeklilik faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu Ana Ortak kanalları aracılığı ile gerçekleştir-
miştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK- Kurum)’nun 3 Şubat 2015 tarihli ve  6187 sayılı kararı ile 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) kapsamında Ana Ortak ile ilgili olarak Kurum tarafından yapılan denetimler neticesinde, 
imtiyazlı paya sahip bazı ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını gösterir bilgi ve belgelerin verilen süreye 
rağmen Kurum’a intikal ettirilmediği, dolayısıyla söz konusu imtiyazlı pay sahipleri açısından Kurum’un etkin denetimini 
engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının Ana Ortak tarafından sunulamadığı, bu itibarla imtiyazlı pay sahiple-
rinin kurucularda aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum’a ibrazına ve Kurum tarafından yapılacak 
değerlendirmeler sonuçlanıncaya kadar, Kanunun 18. maddesi beşinci fıkrası hükmü uyarınca, mezkur ortakların paylarına 
ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar veril-
miştir. Ana Ortak’ın 2014 yılı içerisinde faaliyetlerinde gözlemlenen küçülme ve yönetim yapısındaki sözkonusu değişimin 
etkileri Şirket yönetimince takip edilmekle birlikte işletmenin sürekliliği açısından bir sorun görülmemektedir. Şirket Yöneti-
mi,yapmış olduğu 5 yıllık iş planına göre Şirket’in 2017 yılından itibaren kara geçeceğini planlamaktadır.

Ertelenmiş vergi

Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansıtılan de-
ğerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi etkileri dikkate alınarak yansıtılmaktadır. 
Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü) hesaplamasında çeşitli tahmin ve hükümler kullanılmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2014 
tarihi itibariyle 281,440 TL tutarında net ertelenmiş vergi varlığı hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır (Şirket, 31 Aralık 
2013 tarihi itibariyle 195,652 TL tutarında net ertelenmiş vergi varlığı hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır) (Not 21).

Bilanço tarihinde Şirket’in 31,144,027 TL (31 Aralık 2013: 26,026,111 TL) tutarında geleceğe ait vergilendirilebilir karla-
ra karşı netleştirebileceği kullanılmamış vergi zararı vardır. Şirket, kar projeksiyonlarını dikkate alarak ve ihtiyatlılık prensibi 
çerçevesinde, bu zarara ait ertelenmiş vergi varlığını 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kayıtlarına almamıştır (31 Aralık 2013 
tarihi itibariyle ertelenmiş vergi varlığı kayıtlara alınmamıştır.).
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3. Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri (devamı)

Kıdem tazminatı
Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 8,668 TL aktüeryal kayıp/kazanç yükümlülüğü hesaplamış ve kayıtlarına yansıt-

mıştır (31 Aralık 2013 : 8,668 TL). Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden / varsayımlardan farklı olabilmektedir. Şirket’in, 31 
Aralık 2014 tarihi itibariyle, kıdem tazminatı yükümlülüğü 115,410 TL’dir (31 Aralık 2013:103,036 TL).

İzin Karşılığı
Şirket, bilanço tarihi itibariyle çalışanlarının kullanılmamış izinlerini brüt maaşlarıyla çarparak, izin karşılığını hesaplamış 

ve kayıtlarına yansıtmıştır. Şirket’in, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, izin tazminatı yükümlülüğü 206,677 TL’dir (31 Aralık 
2013: 138,181 TL).

4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi
Sigorta riski

Şirket’in fiyatlandırma prensip ve politikaları aşağıdaki gibidir;
i)  Risk primleri belirlenirken, beklenen tazminat miktarı göz önüne alınmakta ve bunun seviyesine göre prim limitleri 

belirlenmektedir.
ii)  Sürekli olarak müşteri ihtiyaçları ve rekabet koşulları göz önünde bulundurmak suretiyle ürün geliştirme sürecinin bir 

parçası olan fiyatlandırma çalışmalarında Şirket’in ilgili birimlerinin birlikte ve koordinasyon içinde çalışması sağlan-
maktadır.

iii)  Ürün karlılığının ve devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir.
iv)  Bulunan fiyatlamalar gerek rakip gerekse yurt dışı örnekleriyle karşılaştırılmaktadır.

Şirket’in hayat sigortaları ürünlerinin fiyatlandırılmasında CSO-2001 mortalite tablosu kullanılmaktadır.

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in faaliyet gösterdiği hayat branşında verilen sigorta teminatları 
aşağıdaki gibidir.

 

Teminat konusu
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Teminat tutarı (TL) Adet Teminat tutarı (TL) Adet
Hayat 1,539,586,493    22,330 48,935,807 637

Ferdi Kaza 20,000    1 - -

Toplam 1,539,606,493 22,331 48,935,807 637

Finansal risk yönetimi
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklarından dolayı finansal risklere maruz kalmaktadır. Finansal riskin en önemli bileşen-

leri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite 
riskidir. Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket’in finansal performansı 
üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Şirket, herhangi bir türev finansal 
enstrüman kullanmamaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir.

Şirket’in sermaye yönetimindeki amacı; gelir getiren bir işletme olarak devamlılığını sağlamak, hissedar ve kurumsal or-
takların faydasını gözetmek, aynı zamanda sermayenin maliyetini azaltmak için en verimli sermaye yapısının sürekliliğini 
sağlamaktır.
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4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)

(a) Piyasa riski

i. Faiz riski
Şirket, değişken faiz oranlı finansal varlıkları ve yükümlülüklerinin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden 

doğan faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu risk, faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülükleri dengelemek 
suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in faiz riskine maruz kalan finansal varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 
Yoktur).

ii) Kur riski
Kur riski Şirket’in ABD Doları ve Euro yabancı para borç ve varlıklara sahip olmasından ve bunların TL’ye çevrilmesi sıra-

sında yabancı para kuru değişikliklerinden doğan kur riskinden kaynaklanmaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in 
kur riskine maruz kalan borç ve varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

iii) Fiyat riski
Şirket piyasa fiyatıyla değerlenen alım satım amaçlı finansal varlıklara sahip olduğundan fiyat riskine maruz kalmaktadır. 

Şirket emtia fiyat riskine maruz değildir.
Aşağıdaki tabloda, diğer bütün değişkenlerin sabit kalması koşuluyla, Şirket’in portföyündeki alım satım amaçlı finansal 

varlıkları oluşturan hisse senetlerinin piyasa fiyatlarında %5 değer artış/(azalışının) Şirket’in üzerindeki etkisi gösterilmek-
tedir:

31 Aralık 2014 Piyasa fiyat artışı/(azalışı) Varlıklar üzerindeki etki
5% 2.145

(5%) (2.145)

31 Aralık 2013 Piyasa fiyat artışı/(azalışı) Varlıklar üzerindeki etki
5% 13,459 

(5%) (13,459)

Kredi riski

Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır. Şirket’in kredi riski, nakit 
benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar ve aracı kurumlardan olan prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu 
riskler, yönetim tarafından karşı tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir.

Alacak hesapları dışında Şirket’in diğer finansal araçları içinde yer alan finansal varlıkları ağırlıklı olarak kredi riski düşük 
olan bankalardaki vadeli mevduatları ve alım satım amaçlı finansal varlıklardan oluşmaktadır. Bu varlıkların tamamı vadesi 
geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlık niteliğindedir.
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4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)

Likidite riski
Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Şirket likidite riskini bağlı olduğu grubun likidite risk 

politikalarına uyumu çerçevesinde dönemsel olarak ölçmekte ve değerlendirmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 2013  
tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre, indirgenmemiş ticari borçların ve finansal borçlarının vade dağılımları aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2014
Vadesi 
geçmiş Vadesiz 1 aya 

kadar 1-3 ay 3 ay -1 yıl 1 – 5 yıl 5 yıldan 
fazla

Dağıtıla-
mayan Toplam

Nakit ve nakit benzeri varlıklar - 6,885,634 7,191,882    - 15,169,933    - - - 29,247,449    

Finansal yatırımlar - - - 42,900 - - - - 42,900    

Maddi duran varlıklar - - - - - - - 1,057,467    1,057,467    

Maddi olmayan duran varlıklar - - - - - - - 1,622,817    1,622,817    

Ertelenmiş vergi varlıkları - - - - - 281,440    - - 281,440    

Emekilik faaliyetlerinden alacaklar - - - - 2,077,315    - - - 2,077,315    

Diğer alacaklar ve diğer varlıklar - - - - 1,121,206    - 412,572    491,913,597    493,447,375

Toplam varlıklar - 6,885,634    7,191,882    42,900    18,368,454    281,440    412,572    494,593,881    527,776,763    

Emeklilik faaliyetlerinden borçlar - - - - - - - -

İlişkili şirketlere borçlar - 26,006 - - - - - - 26,006

Personele olan borçlar - - 135,401    - - - - - 135,401    

Borç karşılıkları - - - - - - - - -

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri - - - - - - - - -

Diğer yükümlülükler - 10,085,064    1,110,255    - 2,678,284    137,696    - 491,953,597 505,964,896    

Toplam özsermaye - - - - - - - 21,650,460 21,650,460

Toplam yükümlülükler - 10,111,070    1,245,656    - 2,678,284    137,696    - 513,604,057 527,776,763    

Net likidite fazlası / (açığı) - (3,225,436)    5,946,226    42,900    15,690,170    143,744    412,572    (19,010,176)    -

31 Aralık 2013
Vadesi 
geçmiş Vadesiz 1 aya 

kadar 1-3 ay 3 ay -1 yıl 1 – 5 yıl 5 yıldan 
fazla

Dağıtıla-
mayan Toplam

Nakit ve nakit benzeri varlıklar - 6.219.817 410,000 3,245,788 - - - 9,875,605

Finansal yatırımlar - 269,188 - - - - 412,572 - 681,760

Maddi duran varlıklar - - - - - - - 501,417 501,417

Maddi olmayan duran varlıklar - - - - - - - 1,502,860 1,502,860

Ertelenmiş vergi varlıkları - - - - - 195,652 - 195,652

Emekilik faaliyetlerinden alacaklar - - - - 2,335,676 - - - 2,335,676

Diğer alacaklar ve diğer varlıklar - - - - 66,473 - - 213,748,066 213,814,539

Toplam varlıklar - 6,489,005 410,000 - 5,647,937 195,652 412,572 215,752,343 228,907,509

Emeklilik faaliyetlerinden borçlar - - - - - - - - -

İlişkili şirketlere borçlar - 454,559 - - - - - - 454,559

Personele olan borçlar - - 157,330 - - - - - 157,330

Borç karşılıkları - - - - - - - - -

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri - - - - - - - - -

Diğer yükümlülükler - 9,796,133 1,315,763 - 225,677 - - 213,748,066 225,085,639

Toplam özsermaye - - - - - - - 3,209,981 3,209,981

Toplam yükümlülükler - 10,250,692 1,473,093 - 225,677 - - 216,958,047 228,907,509

Net likidite fazlası / (açığı) - (3,761,687) (1,063,093) - 5,422,260 195,652 412,572 (1,205,704)
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri

31 Aralık 2014
 Maliyet Değeri Gerçeğe uygun değeri
Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar 412,572    412,572    

Alım satım amaçlı finansal varlıklar 66,750    42,900    

Esas faaliyetlerden alacaklar 2,119,113    2,077,315    

Toplam finansal varlıklar 2,598,435    2,532,787

Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar (9,874,192)  (9,874,192)    

Diğer (376,148)    (376,148)     

Toplam finansal yükümlülükler (10,250,340) (10,250,340)
    

31 Aralık 2013

 Maliyet Değeri Gerçeğe uygun değeri
Finansal varlıklar
Bankalar 9,168,576 9,465,988

Satılmaya hazır finansal varlıklar 412,572 412,572

Alım satım amaçlı finansal varlıklar 368,580 269,188

Esas faaliyetlerden alacaklar 2,411,806 2,335,676

Toplam finansal varlıklar 12,361,534 12,483,424

Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar 9,459,815 9,459,815

Diğer 542,354 542,354

Toplam finansal yükümlülükler 10,002,169 10,002,169
   
Rayiç değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde, bir varlığın el değiş-

tirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir.

Şirket, finansal enstrümanların tahmini rayiç değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntem-
lerini kullanarak belirlemiştir. 

Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin tahmini için aşağıdaki 
yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)

Finansal varlıklar:
Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen finansal var-

lıkların rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz miktarda olabileceği düşünülerek defter 
değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir. 

Finansal yükümlülükler:
Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin rayiç değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.
Bilançoda gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki 

gibi belirlenir:

• Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören 
borsa fiyatlarından değerlenmektedir.

• İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiya-
tından başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden 
değerlenmektedir.

• Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında 
kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmektedir.

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal varlıklar:

31 Aralık 2014
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Alım satım amaçlı finansal varlıklar

Hisse Senetleri 42,900    - -

Kira sertifikaları - - -

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Emeklilik ve Gözetim Merkezi A.Ş (*) - - 412,572    

42,900    - 412,572
  

(*) Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş’ deki hisselerin (kayıtlı değeri 412,572 TL) gerçeğe uygun değeri belirlenememektedir. 

31 Aralık 2013
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Alım satım amaçlı finansal varlıklar

Hisse Senetleri 269,188 - -

Kira sertifikaları - - -

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Emeklilik ve Gözetim Merkezi A.Ş (*) - - 412,572

269,188 - 412,572
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)

Sermaye yönetimi

Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları: Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine ge-
tirmek, Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin devamını sağlayabilmektir. 

Şirketin Sermaye Yeterliliği, 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta 
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çer-
çevesinde 6 aylık dönemlerde hesaplanmaktadır. Şirket’in hesaplanan asgari özsermayesi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 
1,469,995 TL’dir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in özsermayesi asgari olarak gerekli olan özsermayeden 1,739,986 
TL daha fazladır. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Şirket’in özsermayesi asgari olarak gerekli olan özsermayeden 2,284,797 
TL daha fazladır 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sermaye yeterlilik çalışması devam etmektedir.

5. Bölüm bilgileri

2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.

6. Maddi duran varlıklar

6.1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 1,458,496 TL.

6.1.1 Amortisman giderleri 291,410 TL (31 Aralık 2013: 185,163 TL).
6.1.2 İtfa ve tükenme payları 1,167,086 TL (31 Aralık 2013: 745,799 TL).

6.2 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman gi-
derlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): 2.5 no’lu dipnotta amortisman yöntemleri açıklanmıştır.

6.3 Cari dönemde maddi duran varlık hareketleri: 

6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi varlıkların maliyeti: 851,760 TL (31 Aralık 2013: 185,533 TL).
6.3.2 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi varlık maliyeti: 14,408 TL’dir (31 Aralık 2013 Yoktur).
6.3.3 Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları: Yoktur.
6.3.4 Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlama derecesi: Yoktur.
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

6. Maddi duran varlıklar (devamı)
  

Demirbaş ve 
tesisatlar

Özel 
maliyetler

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2014 itibariyle açılış bakiyesi 807,551 76,429 883.980    

Alımlar 851,760    - 851,760    

Çıkışlar (14,408)    - (14,408)    

31 Aralık 2014 itibariyle kapanış bakiyesi 1,644,903    76,429 1,721,332   

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2014 itibariyle açılış bakiyesi (373,797)    (8,766) (382,563)    

Dönem gideri (258,952)    (32,458) (291,410)

Çıkışlar 10,108 - 10,108

31 Aralık 2014 itibariyle kapanış bakiyesi (622,641)    (41,224)    (663,865)    
 

31 Aralık 2014 itibariyle net defter değeri 1,022,262    35,205    1,057,467
 

Demirbaş ve 
tesisatlar

Özel 
maliyetler

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi 687,759 10,688 698,447

Alımlar 119,792 65,741 185,533

Çıkışlar - - -

31 Aralık 2014 itibariyle kapanış bakiyesi 807,551 76,429 883,980

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi (195,057) (2,343) (197,400)

Dönem gideri (178,740) (6,423) (185,163)

Çıkışlar - - -

31 Aralık 2013 itibariyle kapanış bakiyesi (373,797) (8,766) (382,563)
 

31 Aralık 2013 itibariyle net defter değeri 433,754 67,663 501,417
   

Dönem içinde muhasebeleştirilen maddi duran varlıklara ilişkin ilave değer düşüklüğü kaybı bulunmamaktadır (31 Aralık 
2013: Yoktur).

Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
Dönem içinde muhasebeleştirilen maddi duran varlıklara ilişkin ilave değer düşüklüğü kaybı bulunmamaktadır (31 Aralık 

2013: Yoktur).

7. Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Bulunmamaktadır.
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

8. Maddi olmayan duran varlıklar

Haklar Toplam
Maliyet değeri
1 Ocak 2014 itibariyle açılış bakiyesi 2,832,900    2,832,900

Alımlar   1,287,043    1,287,043    

Çıkışlar   - -

Transfer - -

31 Aralık 2014 itibariyle kapanış bakiyesi 4,119,943    4,119,943    
 

Birikmiş itfalar   
1 Ocak 2014 itibariyle açılış bakiyesi (1,330,040)    (1,330,040)

Dönem gideri (1,167,086)    (1,167,086)

Çıkışlar   - -

31 Aralık 2014 itibariyle kapanış bakiyesi (2,497,126)    (2,497,126)    

31 Aralık 2014 itibariyle net defter değeri 1,622,817    1,622,817

Haklar Toplam
Maliyet değeri
1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi 1,745,004 1,745,004

Alımlar   1,087,896 1,087,896

Çıkışlar   - -

Transfer - -

31 Aralık 2014 itibariyle kapanış bakiyesi 2,832,900 2,832,900
 

Birikmiş itfalar   

1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi (584,241) (584,241)

Dönem gideri (745,799) (745,799)

Çıkışlar   - -

31 Aralık 2013 itibariyle kapanış bakiyesi (1,330,040) (1,330,040)
 
31 Aralık 2013 itibariyle net defter değeri 1,502,860 1,502,860

Şirket’in cari dönemde maddi olmayan duran varlıklar için muhasebeleştirdiği değer düşüklüğü zararı bulunmamaktadır 
(31 Aralık 2013: Yoktur).

Şirket’in finansal tablolarında şerefiye tutarı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

9. İştiraklerdeki yatırımlar
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in iştiraki bulunmamaktadır.
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10. Reasürans varlıkları 

31 Aralık 
2014

31 Aralık 
2013

Toplam reasürans varlıkları/(yükümlülükleri)
Muallak hasar ve tazminat karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot) 1,795 493

Hayat matematik karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot) 118 698

Reasürör şirketleri cari hesabı - net borçlar (*) 39,503 4,223

 1 Ocak - 31 Aralık 
2014

1 Ocak - 31 Aralık 
2013

Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Reasürörlere devredilen primler (24 no’lu dipnot) (52,248) (58,739)    

Muallak hasar ve tazminat karşılığı değişiminde reasürör payı 1,795 493

Hayat matematik karşılığı değişiminde reasürör payı 118 698

Kazanılmamış prim karşılığı değişiminde reasürör payı 21,198 -

(*) Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.

11. Finansal varlıklar

11.1 Finansal varlıkların alt sınıflamaları

Şirket portföyü:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Satılmaya hazır finansal varlıklar 412,572    412,572

Alım satım amaçlı finansal varlıklar 42,900    269,188

Vadeli mevduat 15,169,933    3,246,232

Toplam 15,625,405    3,927,992

11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
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11. Finansal varlıklar (devamı)

11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa 
rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet 
bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi

Finansal varlıklar
Maliyet bedeli 
31 Aralık 2014

Kayıtlı değeri (Rayiç değer) 
31 Aralık 2014

Alım satım amaçlı finansal varlıklar

Kira sertifikaları - -

Hisse senetleri 66,750 42,900

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Hisse senetleri - Emeklilik ve Gözetim Merkezi A.Ş (*) 412,572 412,572

Vadeli mevduat

Vadeli mevduat 15,113,123 15,169,933

Toplam 15,592,445 15,625,405

(*)  Bu finansal varlığa ait bir borsa rayici bulunmamaktadır. Şirket Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.’ye 12 Nisan 2012 
tarihinde iştirak etmiş olup 412.572 TL maliyet bedelini ifade etmektedir.

Finansal varlıklar
Maliyet bedeli 
31 Aralık 2013

Kayıtlı değeri (Rayiç değer) 
31 Aralık 2013

Alım satım amaçlı finansal varlıklar

Kira sertifikaları

Hisse senetleri 368,580 269,188

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Hisse senetleri - Emeklilik ve Gözetim Merkezi A.Ş (*) 412,572 412,572

Vadeli mevduat

Vadeli mevduat 2,948,820 3,246,232

Toplam 3,729,972 3,927,992

11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı 
ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
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11. Finansal varlıklar (devamı)

11.7 Finansal araçlar

i) Finansal tablo kullanıcılarının işletmenin finansal durum ve performansı açısından finansal araçların önemini değer-
lendirmelerine imkan veren bilgiler 4 numaralı dipnotta verilmiştir.

ii) Finansal varlıkların defter değerlerine ilişkin bilgi, yukarıda 11.4 numaralı dipnotta verilmektedir.
iii) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri ve anılan değerin defter değeri ile karşılaştırılması 11.4 numaralı dipnotta 

verilmektedir.
iv)  Şirket vadesi geçmiş  668,679  TL alacağına karşılık yansıtmıştır (31 Aralık 2013: 508,164 TL).

Alım satım amaçlı finansal varlıkların 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren dönem içindeki hareket tablosu aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

1 Ocak 269,188  1,951,593

Dönem içindeki alımlar -  727,316

Dönem içindeki satışlar - (875,695)    

Dönem içinde itfa yoluyla elden çıkarılanlar - (1,484,185)    

Gelir tablosunda muhasebeleşen tutar (226,288)    (49,841)    

31 Aralık 42,900    269,188

Bloke - -

Bloke olmayan 42,900    269,188

Toplam 42,900    269,188

Satılmaya hazır finansal varlıkların 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren dönem içindeki hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

1 Ocak 412,572 412,572

Dönem içindeki alımlar -    -

Dönem içindeki satışlar - -

31 Aralık 412,572    412,572

Bloke - -

Bloke olmayan 412,572    412,572

Toplam 412,572    412,572

Vadeli mevduat 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

1 Ocak 3,246,232  3,458,042 

Net değişim 11,923,701       (211,810)

31 Aralık 15,169,933    3,246,232

11.8 Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
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12. Borçlar ve alacaklar

12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için (ge-
lecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Cari varlıklar

Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar (47.1 no’lu dipnot) 957,913 2,304,708

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar 1,119,402 30,968

Esas faaliyetlerden kaynaklanan takipteki alacaklar 668,679 508,164

Esas faaliyetlerden kaynaklanan takipteki alacaklar karşılığı (668,679) (508,164)

Esas faaliyetlerden alacaklar 2,077,315 2,335,676

Cari olmayan varlıklar

Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar (47.1 no’lu dipnot) 491,953,597 213,748,066

Esas faaliyetlerden alacaklar 491,953,597 213,748,066

Şirket’in emeklilik ve hayat faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Vadeye 0-30 gün 332,199 590,560

Vadeye 31-90 gün 55,810 55,810

Vadeye 90 gün – 1 yıl arası 1,689,306 1,689,306

Vadesi geçmiş (*) 668,679 508,164

Toplam 2,745,994 2,843,840

(*) Şirket  31 Aralık 2014 tarihi itibariyle vadesi geçmiş alacaklarının tamamına karşılık ayırmıştır.

Şirket’in alacakları için taşınan teminatların detayı aşağıda sunulmuştur:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Teminat mektupları 15,000 -

İpotek senetleri - -

Diğer alınan teminatlar 15,000 15,000

Nakit teminatlar 20,000 -

Toplam 50,000 15,000
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12. Borçlar ve alacaklar (devamı)

Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı hareket tablosu:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

1 Ocak (508,164) (76,325)

Dönem içi gideri, net (47.5 no’lu dipnot) (160,515) (431,839)

Toplam (668,679) (508,164)

12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak – borç ilişkisi:

31 Aralık 2014 ilişkili taraflar Ticari borçlar Ticari olmayan borçlar
Personele borçlar - 135,401

Asya Katılım Bankası A.Ş 717,591 26,006

Toplam 717,591 161,407

31 Aralık 2013 ilişkili taraflar Ticari borçlar Ticari olmayan borçlar
Personele borçlar - 157,330

Asya Katılım Bankası A.Ş 5,452,419 454,559

Toplam 5,452,419 611,889
   

12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatlar:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur). 

12.4 Şirket’in yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçları:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

13. Türev finansal araçlar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

14.   Nakit ve nakit benzerleri

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dip-
notta gösterilmiştir.

Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri bulunmamaktadır (31 Aralık 
2013: Yoktur).

Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle vadeli mevduatı hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur:

31 Aralık 2014 
Orijinal para birimi

Vade Faiz oranı TL tutarı

TL 04 Aralık 2014-11 Haziran 2015 5,5% 12,089,604

TL 29 Aralık 2014-29 Ocak 2015 9,93% 1,014,100

TL 14 Aralık 2014-18 Haziran 2015 7,21% 1,000,000

TL 01 Aralık 2014- 12 Ekim 2015 5,50% 1,009,420

15,113,124
Katkı payı tahakkuku 56,809

 15,169,933    

31 Aralık 2013 
Orijinal para birimi

Vade Faiz oranı TL tutarı

TL 27 Eylül 2012 - 29 Mayıs 2014 %6.64 836,814

TL 31 Ağustos 2012 - 29 Mayıs 2014 %7.41 1,011,705

TL 30 Eylül 2012 - 29 Mayıs 2014 %6.29 1,000,000

TL 13 Mart 2013 - 27 Mart 2014 %7.46 50,000

TL 13 Mart 2013 - 28 Nisan 2014 %7.44 50,301

 2,948,820
Katkı payı tahakkuku 297,412

 3,246,232

15. Sermaye 

15.1 Ortaklara yapılan dağıtımlar, kuruluşun ortaklarla, ortakların kendi iradeleri dahilinde yaptıkları işlem-
lerin tutarları :

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

15.2 Yasal yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret 

Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni 
net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın 
%10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %50’sini geçmediği sürece sade-
ce zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.



92

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

15. Sermaye (devamı)

15.3 Özel Fonlar
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli olan “TMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardında yapılan değişiklikler 

doğrultusunda kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında ortaya çıkan 8,668 TL tutarındaki aktüeryal kazanç (ertelenmiş 
vergi etkisinden arındırılmış) özkaynaklar altında özel fonlar hesabında muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2013 –  8,668 TL 
aktüeryal kazanç).

15.4 Sermaye hareketleri
Şirket ödenmiş sermayesinin cari dönem hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Dönem başı ödenmiş sermaye 30,000,000  20,000,000 

Geçmiş yıllar zararları netlemesi (26,790,020) 10,000,000

Nakdi Sermaye Artırımı 26,790,020

31 Aralık 30,000,000  30,000,000
 

Şirket’in sermayesi ile ilgili detay bilgiler 2.13 no’lu dipnotta açıklanmıştır. 
 
16. Diğer karşılıklar ve isteğe bağlı katılımın sermaye bileşeni

16.1 Diğer standartlar veya yorumlar tarafından istenen, doğrudan özsermayede tahakkuk ettirilen dönemin 
her bir gelir ve gider kalemi ve bu kalemlerin toplamı

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

16.2 Özsermayenin bir unsuru olarak ayrıca sınıflandırılan net kur farkları ile dönem başındaki ve dönem 
sonundaki bu tür kur farkları tutarlarının mutabakatı

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

16.3 Tahmini işleme ilişkin finansal riskten korunma işlemleri ve net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler 
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

16.4 Finansal riskten korunma işlemleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

16.5 İştiraklere ilişkin dönem içerisinde doğrudan özsermayede muhasebeleştirilmiş kazanç veya kayıplar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
16.6 Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

16.7 Doğrudan özsermayede borç veya alacak olarak kaydedilmiş olan kalemlerle ilgili olan dönem vergisi ve 
ertelenmiş vergi

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları

17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibariyle hayat 
ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:

Şirket’in, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle tesis edilmesi gereken teminat tutarı çalışması tamamlanmamıştır. 30 Haziran 
2014 tarihi itibariyle hayat branşında faaliyetinde faaliyet göstermek için başlangıçta tesis etmesi gereken teminat tutarı 
olan 2,000,000 TL’yi tesis etmektedir. Sigortacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”in 4. mad-
desi gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri, sermaye yeterliliği 
hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine denk düşen Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye 
yeterliliği hesabı döneminde teminat olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıştır. Ancak ilgili maddenin 3 no’lu fıkrasında 
belirtildiği üzere; minimum garanti fonu asgari kuruluş sermaye miktarları toplamının üçte birinden az olamaz. Bu sebeple 
Şirket’in tesis etmek zorunda olduğu tutarın kuruluş sermayesinin üçte biri tutarında hesaplanan 3,300,000 TL olması 
gerekmektedir. Bununla beraber, Şirket Hazine Müsteşarlığı’na 31 Ekim 2013 tarihinde başvuruda bulunmuş olup Hazine 
Müsteşarlığı’nın 7 Kasım 2013 tarih ve 36405948 sayılı izin yazısına istinaden 2,000,000 TL’yi tesis etmiştir.

 
17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet 

ve matematik karşılıkları:

Şirket’in, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle düzenlediği  21,730 adet hayat poliçeleri için (dönemiçi giriş: 22,516, çıkış:786) 
finansal tablolarda 212,399 TL tutarında net hayat matematik karşılığı ayrılmıştır (31 Aralık 2013: 203,196 TL).

Hayat Matematik karşılığının hesap dönemindeki hareket tablosu(*)

31 Aralık 2014
 Brüt Reasürör payı Net
1 Ocak 2014 itibariyle 203,894 (698) 203,196
Artış/(azalış)
    -Cari dönem hayat matematik karşılığı 9,321 (118) 9,203
    -Geçmiş yıllar hayat matematik karşılığı (203,894) 698 (203,196)
 9,321 (118) 9,203

31 Aralık 2013

 Brüt Reasürör payı Net
1 Ocak 2013 itibariyle - - -

Artış/(azalış)

    -Cari dönem hayat matematik karşılığı 203,894 (698) 203,196

    -Geçmiş yıllar hayat matematik karşılığı - - -

 203,894 (698) 203,196



94

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)

17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı:

Şirket’in, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ferdi kaza branşı için verilen 10,000 TL teminatı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 
Yoktur).

17.4 Şirket’in kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları

Emeklilik Yatırım Fonları 31 Aralık 2014
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu-AGB 0,012518

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu-AGM 0,011734

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu-AGG 0,012366

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu-AGH 0,015572

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu-AGT 0,010944

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu-AGA 0,010259

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Standart Emeklilik Yatırım Fonu-AGD 0,010763

17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: 

31 Aralık 2014
Adet Tutar

Dolaşımdaki katılım belgeleri 41,076,619,749 491.953.596
AGM Muhafazakar Katılım Esnek EYF 13,298,051,752 156.039.339    

AGH Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF 3.745.320.122 58.322.125    

AGB Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF 4,173,246,279 52.240.697    

AGG Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF 6,739,510,089 83.340.782    

AGT Alternatif Katkı EYF 7,048,686,435 77.140.824    

AGA Altın Katılım EYF 954,381,935 9,791,004

AGD Katılım Standart EYF 5,117,423,137 55.078.825    
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)

17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının 
adetçe portföy tutarları: 

1 Ocak – 31 Aralık 2014 1 Ocak – 31 Aralık 2014
Ferdi Grup

 Sözleşme sayısı Portföy tutarı (TL) Sözleşme sayısı Portföy tutarı (TL)
Dönem içinde giren(*) 9,806 12,239,133 45,841 333,201,255

Dönem içinde çıkan(**) 1,174 635,055 3,489 1,193,945

Mevcut 92,241 206,185,697 205,804 264,924,366

1 Ocak – 31 Aralık 2013 1 Ocak – 31 Aralık 2013
Ferdi Grup

 Sözleşme sayısı Portföy tutarı (TL) Sözleşme sayısı Portföy tutarı (TL)
Dönem içinde giren(*) 54,576 55,006,137 100,518 57,061,120

Dönem içinde çıkan(**) 6,893 1,356,664 6,094 1,564,051

Mevcut 65,348 93,900,184 117,016 91,311,625

(*) Portföy tutarı (TL) alanı dönem sonu itibariyle dolaşımdaki mevcut fon adetlerinin TL karşılığını ifade etmektedir.
(**) Dönem içinde çıkan adetlere fesihler dahil edilmiştir.

17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri:
Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013 : Yoktur)

17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel 
ve kurumsal olarak dağılımları:

 

1 Ocak – 31 Aralık 2014 1 Ocak – 31 Aralık 2013
Sözleşme sayısı Brüt katkı payı Net katkı payı Sözleşme sayısı Brüt katkı payı Net katkı payı

Bireysel 9,806 12,842,724 12,696,931 54,576 56,925,940 56,185,012

Kurumsal 45,841 33,434,521 33,420,355 100,518 58,670,311 58,627,426

Toplam 55,647 46,277,245 46,117,286 155,094 115,596,251 114,812,438

17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım payla-
rının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:

1 Ocak – 31 Aralık 2014 1 Ocak – 31 Aralık 2013
Sözleşme sayısı Brüt katkı payı Net katkı payı Sözleşme sayısı Brüt katkı payı Net katkı payı

Bireysel 240 3,565,053 3,556,809 727 9,053,425 9,033,073

Kurumsal 568 10,113,087 10,113,044 966 9,606,843 9,605,827

Toplam 808 13,678,140 13,669,853 1,693 18,660,268 18,638,900
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17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)

17.10 Dönem içinde Şirket’in hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının 
adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

17.11 Dönem içinde Şirket’in portföyünden ayrılan, başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen, her 
ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak 
dağılımları:

1 Ocak – 31 Aralık 2014 1 Ocak – 31 Aralık 2013
Sözleşme sayısı Brüt katkı payı Net katkı payı Sözleşme sayısı Brüt katkı payı Net katkı payı

Bireysel 10,794 5,900,513 5,817,125 8,483 2,358,851 2,329,895

Kurumsal 29,916 10,132,275 10,118,695 7,824 2,433,378 2,430,867

Toplam 40,710 16,032,788 15,935,820 16,307 4,792,229 4,760,762
  
17.12. Dönem içinde yeni giren hayat ve ferdi kaza sigortalılarının adetleri ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve 

grup olarak dağılımları

Hayat 1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - 31 Aralık 2013

Adet
Brüt prim 
tutarı TL

Net prim 
tutarı TL

Adet
Brüt prim 
tutarı TL

Net prim 
tutarı TL

Ferdi 22,514 2,638,062 2,585,814 637 480,844 469,586

Grup - - - - - -

Toplam 22,514 2,638,062 2,585,814 637 480,844 469,586

Ferdi Kaza 1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - 31 Aralık 2013

Adet
Brüt prim 
tutarı TL

Net prim 
tutarı TL

Adet
Brüt prim 
tutarı TL

Net prim 
tutarı TL

Ferdi 2 13 13  1    13    13

Grup - - -  -       -       -      

Toplam 2 13 13  1    13    13    
 
17.13. Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalılarının adetleri ve matematik karşılık tutarlarının ferdi 

ve grup olarak dağılımları

1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - 31 Aralık 2013

Adet Matematik karşılık TL Adet Matematik karşılık TL

Ferdi 12 5,206    7 2,901

Grup - - - -

Toplam 12 5,206 7 2,901

17.14.     Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı
Bulunmamaktadır. ( 31 Aralık 2013: Yoktur).
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)

17.15.      Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarları tanımlayan ve gösteren bilgiler

Muallak hasar ve tazminat karşılığı

31 Aralık 2014
Brüt Reasürör payı Net

Dönem başı muallak tazminat karşılığı 16,576 (493) 16,083

Dönem içerisinde bildirimi yapılan hasarlar ve dönem başı 
muallak tazminat karşılığına ilişkin tahminlerdeki değişiklikler

184,729 (38,668) 146,061

Dönem içinde ödenen hasarlar (110,369) 36,873 (73,496)

Dönem sonu muallak tazminat karşılığı 90,936 (2,288) 88,648
31 Aralık 2013

 Brüt Reasürör payı Net
Dönem başı muallak tazminat karşılığı - - -

Dönem içerisinde bildirimi yapılan hasarlar ve dönem başı 
muallak tazminat karşılığına ilişkin tahminlerdeki değişiklikler

14.306 (493) 13.813

Dönem içinde ödenen hasarlar 2,270 - 2,270

Dönem sonu muallak tazminat karşılığı 16,576 (493) 16,083

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

 
Brüt

Reasürör 
payı

Net Brüt
Reasürör 

payı
Net

Gerçekleşmiş ve rapor edilmiş hasarlar (*) -   - - - - -

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar (**) 90,936 (2,288) 88,648 16,576 (493) 16,083

Toplam 90,936 (2,288) 88,648 16,576 (493) 16,083

(*)  31 Aralık 2014 tarihi itibari ile Şirket’in Gerçeklemiş ve rapor edilmiş hasarı bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: 
Bulunmamaktadır).

(**)  Söz konu karşılık 2.20 no’lu dipnotta açıklanmıştır.

Kazanılmamış primler karşılığının hesap dönemindeki hareket tablosu(*)

31 Aralık 2014
 Brüt Reasürör payı Net
1 Ocak 2014 itibariyle 199 - 199
Artış/(azalış)

    -Cari dönem kazanılmamış primler karşılığı 2,386,467 (21,198) 2,365,269

    -Geçmiş yıllar kazanılmamış primler karşılığı (199) - (199)

 2,386,467 (21,198) 2,365,269
(*)  31 Aralık 2014 tarihi itibari ile kazanılmamış primler karşılığı bulunmamaktadır.
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

17. Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)

Dengeleme karşılığı(*):

31 Aralık 2014
 Brüt Reasürör payı Net
1 Ocak 2014 itibariyle 6,347 (148) 6,199

Net değişim 16,515 (428) 16,087

 22,862 (576) 22,286
(*)  31 Aralık 2013 tarihi itibari ile dengeleme karşılığı bulunmamaktadır.

17.16  Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan muhasebeleştirilen varlık, borç, gelir ve giderleri ile nakit akımla-
rını ayrıca, sigortacının bir sedan işletmesi olması durumunda;

Satın alınan reasürans nedeniyle kar veya zararda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar 10 numaralı dipnotta sunul-
muştur.

18. Yatırım anlaşması yükümlülükleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

19. Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler
Şirket’in kısa vadeli diğer çeşitli borçlarının 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar 510,144 170,349

Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar (47.1 no’lu dipnot) 153,307 72,962

Emeklilik faaliyetlerinden borçlar 9,210,741 9,216,503

Esas faaliyetlerden borçlar toplamı 9,874,192 9,459,814

Personele borçlar 135,401 157,330

Ortaklara borçlar 26,006 454,559

İlişkili taraflara borçlar 161,407 611,889

Ödenecek vergi, fonlar ve sosyal güvenlik kesintileri 440,499 389,507

Satıcılara borçlar 376,148 542,354

Maliyet gider karşılığı 363,076 479,004

Kullanılmamış izin karşılığı 206,677 138,181

Diğer borçlar 1,386,400 1,549,046

Toplam 11,421,999 11,620,749

 20. Krediler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013 : Yoktur).
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21. Ertelenmiş gelir vergisi
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kay-

naklanan geçici zamanlama farkları ve mali zararları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. 
Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan 
finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, aşağıda belirtilmektedir.

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir.

Ertelenmiş vergi varlıkları/(yükümlülükleri) : 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Maddi varlıkların amortisman / maddi olmayan varlıkların itfa farkları (4,261) (73,122)

Kıdem tazminatı karşılıkları 23,082 20,607

Kullanılmamış izin karşılığı 41,335 27,636

Dengeleme karşılığı 4,457 1,240

Şüpheli alacak karşılığı 133,735 101,633

Bonus karşılığı - 90,762

Dava karşılığı 70,122 -

Kira sertifikası, hisse senedi, kar payı değerlemesi 659 23,902

Diğer 12,311   2,994

 281,440 195,652

Bilanço tarihinde Şirket’in 31,144,027 TL (31 Aralık 2013: 26,026,111 TL) tutarında geleceğe ait vergilendirilebilir karla-
ra karşı netleştirebileceği kullanılmamış vergi zararı vardır. Şirket, kar projeksiyonlarını dikkate alarak ve ihtiyatlılık prensibi 
çerçevesinde, bu zarara ait ertelenmiş vergi varlığını 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kayıtlarına almamıştır. 

Kullanım süre sonu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

2016 1,498,995 1,498,995

2017 10,890,264 10,998,290

2018 13,636,851 13,528,826

2019  5,117,917 -

 31,144,027   26,026,111

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle yıl içindeki ertelenmiş vergi aktifleri/(pasiflerinin) hareketi aşağıda verilmiştir: 

Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) hareketleri: 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Açılış bakiyesi 195,652 154,835

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen 85,788 42,984

Özsermaye altında muhasebeleştirilen - (2,167)

Kapanış bakiyesi 281,440 195,652
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22. Emeklilik sosyal yardım yükümlülükleri
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona 

erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, 

çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edil-
mesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda 
planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yüküm-
lülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayı-
sıyla, uygulanan ıskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu 
nedenle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yüküm-
lülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %6.5 enflasyon ve %10 
iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık %3,29 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. 

 
22. Emeklilik sosyal yardım yükümlülükleri (devamı)
Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı 31 Aralık 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3,438.22TL 

(tam TL tutarıdır) üzerinden hesaplanmaktadır.
 

1 Ocak-31 Aralık 2014 1 Ocak- 31 Aralık 2013

1 Ocak itibariyle karşılık 103,036 54,999

Ödenen kıdem tazminatları (379,941) (16,925)

Hizmet maliyeti 392,315 75,797

Aktüeryal kayıp/kazanç - (10,835)

Dönem Sonu Karşılık 115,410 103,036

23. Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Kullanılmamış izin karşılığı 206,677 138,181

Dava Karşılığı 350,612 -

Bonus Karşılığı - 453,809

Diğer 12,465 25,195

Toplam 569,754 617,185

19 Ocak 2015 tarihli Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılan “Mali Analiz Denetimi” raporu Şirket’e ulaşmış olup,-
Şirket finansal tablolarını önemli derecede etkilyecek önemli bir husus bulunmamaktadır.

Kullanılmamış izin karşılıklarının hareketi aşağıda verilmiştir:

1 Ocak-31 Aralık 2014 1 Ocak- 31 Aralık 2013

1 Ocak itibariyle 138,181 54,467

Dönem içi hareket,net 68,496 83,714

31 Aralık itibariyle karşılık 206,677 138,181
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23.   Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları (devamı)

Dava karşılıklarının hareketi aşağıda verilmiştir:

1 Ocak-31 Aralık 2014 1 Ocak- 31 Aralık 2013

1 Ocak itibariyle - -

Dönem içi hareket,net 350,612 -

31 Aralık itibariyle karşılık 350,612 -
   
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplamı

1 Ocak-31 Aralık 2014 1 Ocak- 31 Aralık 2013

Verilen garanti ve kefaletler 

   Teminat mektupları 15,000 15,000

15,000 15,000

24.      Net sigorta prim geliri

Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hayat branşında 220,756 TL (31 Aralık 2013 : 421,918 TL), hayat dışı branşta da 1 
TL tutarında net sigorta prim geliri elde etmiştir (31 Aralık 2013: 1 TL).

25.      Aidat (ücret) gelirleri

1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - 31 Aralık 2013

Giriş aidatı 7,160,115 5,679,237

Fon işletim gideri kesintisi 6,202,560 1,849,237

Yönetim gideri kesintisi 1,661,960 1,332,434

Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi 290,774 54,508

Sermaye tahsis avansı değer artış gelirleri - 18,325

Diğer teknik gelirler 177 -

Toplam 15,315,586 8,933,741

26.    Yatırım gelirleri

1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - 31 Aralık 2013

Vadeli mevduat faiz gelirleri 789,447 484,094

Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar - 44,510

Alım satım amaçlı finansal varlıklar değerlemesi (240,603) 297,412

Yatırımların nakde çevrilmesi sonucu oluşan zarar (96,223) (125,116)

Yatırımlar değer azalışları 75,542 (200,229)

Toplam 528,163 500,671
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27. Finansal varlıkların net tahakkuk gelirleri
Şirket, satılmaya hazır finansal varlıklar ve alım satım amaçlı finansal varlıklarda hisse senetlerini takip etmekte olup ilgili 

finansal varlıklar hakkındaki bilgilere 11 no’lu dipnotta yer verilmektedir.

 28. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan aktifler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

29. Sigorta hak ve talepleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

30. Yatırım anlaşması hakları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

31.   Zaruri diğer giderler
1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - 31 Aralık 2013

Emeklilik teknik bölüme ait faaliyet giderleri 20,815,823 21,320,492

Hayat teknik bölüme ait faaliyet giderleri 284,579 206,104

Toplam 21,100,402 21,526,596

32. Faaliyet giderlerinin dökümü
1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - 31 Aralık 2013

Komisyon giderleri 3,918,089 7,420,533

Personele ilişkin giderler  10,601,517 8,053,972

Genel yönetim gideri 3,001,167 1,597,373

Pazarlama ve satış giderleri 546,978 1,848,324

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri 3,032,651 2,606,394

Toplam 21,100,402 21,526,596

Komisyon giderleri
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ertelenmiş üretim komisyonlarının hareketi aşağıdaki gibidir:
 

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Ertelenmiş komisyon gideri (711,685) (65)

Dönem içinde giderleştirilen komisyonlar 4,629,774 7,420,598

Dönem sonu komisyon gideri 3,918,089 7,420,533

 33. Çalışanlara sağlanan fayda giderleri
1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak- 31 Aralık 2013

Personele ödenen ücretler 7,740,135    5,560,703

Üst yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler tutarı 1,780,285     1,688,906

Yasal yükümlülükler 1,081,097   804,363 

Toplam 10,601,517 8,053,972
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34. Finansal maliyetler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

35. Gelir vergileri

Kurumlar vergisi

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi 
yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan 
vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer 
indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan mat-
rah üzerinden hesaplanmaktadır.

2014 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir.

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014 yılı kurum kazanç-
larının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken 
geçici vergi oranı %20’dir. Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl 
taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili 
yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi 
Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. Şirket 
denetlenmemiş yıllara ilişkin olarak herhangi bir ek yükümlülüğün oluşmasını beklememektedir. 

 
Gelir vergisi stopajı

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil 
ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere 
kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 
Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 
2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar pay-
ları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Ödenecek vergi karşılığı - -

Peşin ödenen vergi 84,263 50,077

Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 84,263 50,077

Vergi gideri / (geliri) 1 Ocak-31 Aralık 2014 1 Ocak- 31 Aralık 2013

Cari vergi gideri - -

Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri 85,788 (42,984)

Toplam vergi gideri / (geliri) 85,788 (42,984)
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35. Gelir vergileri (devamı)

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Vergi karşılığının mutabakatı:
Vergi öncesi kar/(zarar) (8,402,846)    (14,725,221)

Hesaplanan vergi: %20 1,665,908   2,945,044

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi (337,495)    (21,404)

Cari yıl vergi zararı (1,102,809) (2,677,101)

İlaveler (139,816) (203,555)

Ertelenmiş vergi gideri 85,788    42,984

36. Net kur değişim gelirleri
 

1 Ocak -31 Aralık 2014 1 Ocak - 31 Aralık 2013

Kambiyo karlar / (zararları) - -

Cari işlemlerden kaynaklanan 10,012 3,237

 10,012 3,237
 
37. Hisse başına kazanç

TMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler hisse başına kazanç 
açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına 
kazanç/zarar hesaplanmamıştır (31 Aralık 2013: Yoktur).

38. Hisse başı kar payı
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur). 

39. Faaliyetlerden yaratılan nakit
Faaliyetlerden yaratılan net nakit Nakit Akım Tablosunda belirtilmiştir.

40. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

41. Paraya çevrilebilir imtiyazlı hisse senetleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

42. Riskler
Şirketin koşullu varlık ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler 2.20 no’lu dipnotlar, sigorta riski ve finansal riskler ise 4 no’lu 

dipnotta belirtilmiştir.

43. Taahhütler
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 23 no’lu dipnotta belirtilmiştir.
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44. İşletme birleşmeleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

45. İlişkili taraf açıklamaları
İlişkili taraflarla olan alacak ve borç ilişkisi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

İlişkili taraf bakiyeleri
Asya Katılım Bankası A.Ş. – Vadeli mevduat 6,332,100 106,301

Asya Katılım Bankası A.Ş. – Vadesiz mevduat 13,099,023 6,168,488

Asya Katılım Bankası A.Ş. – Kredi Kartı Alacakları 7,191,882 409,617

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

İlişkili taraflara ticari borçlar
Asya Katılım Bankası A.Ş. 691,583 5,452,419

İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar
Asya Katılım Bankası A.Ş. 26,006 454,559

Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

İlişkili taraflara ödenen kira gideri
Asya Katılım Bankası A.Ş. 861,224 374,568

İlişkili taraflara ödenen komisyon gideri
Asya Katılım Bankası A.Ş. 4,394,593 5,279,172

İlişkili taraflardan alınan faiz geliri
Asya Katılım Bankası A.Ş. 598,515 148,965

Yıl içinde üst yönetime ödenen faydalar aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2014 1 Ocak- 31 Aralık 2013

Kısa dönem faydalar 1,780,285 1,688,906    

 1,780,285 1,688,906

45.1 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunla-
rın borçları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).

45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve 
bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların 
düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finan-
sal tabloların ait olduğu dönem, kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime 
tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde 
düzenlendiği: Yoktur (31 Aralık 2013 :Yoktur). 
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45. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen be-
delsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2013 :Yoktur).

45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur (31 Aralık 2013 : Yoktur).

45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlü-
lüklerin tutarı: Yoktur (31 Aralık 2013 :Yoktur).

46. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihli finansal tabloları 9 Mart 2015 tarihli ve 88 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

47. Diğer

47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarı-
nın %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları

a) Diğer alacaklar

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Emeklilik Gözetim Merkezin’den alacaklar (kısa vadeli) 127,866 -

Emeklilik Gözetim Merkezin’den alacaklar (uzun vadeli) 135,896
 263,762 -

b) Diğer borçlar

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Tedarikçilere borçlar 376,148    542,354 

 376,148  542,354 

c) Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Personel sağlık sigortası giderleri 21,496 16,066

 21,496 16,066

d) Diğer Gider ve Zararlar

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Adat gideri 282,992 517,407   

KKEG 630,952 107,021   

913,944 624,428
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

47. Diğer (devamı)

e) Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Gider kesintisi ile ilgili borçlar 153,307 72,962

153,307 72,962

47.2 “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif 
toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).

47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarları ve kaynakları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
 
47.5 Yer alması gereken diğer notlar 
Dönemin reeskont ve karşılık giderleri
 

1 Ocak-31 Aralık 2014 1 Ocak-31 Aralık 2013

a) Diğer karşılıklar 125,458  1,028,234    

Kıdem tazminatı karşılığı 12,374  58,872    

Personel izin karşılığı 68,496  83,714    

Personel ikramiye karşılığı -  453,809    

Şüpheli alacaklar karşılığı 160,515  431,839    

Konusu Kalmayan Karşılıklar (115,927) -

b) Teknik karşılıklar 2,462,925  225,665    

Kazanılmamış primler karşılığı 2,365,070  187    

Muallak hasar karşılığı 72,565  16,083    

Hayat matematik karşılığı 9,203  203,196    

Dengeleme karşılığı 16,087  6,199    

Toplam 2,704,310 1,253,899

c) Reeskont (geliri)/gideri
Reeskont (geliri)/gideri (49,105) (30,282)

Toplam (49,105) (30,282)

47.6 Kar dağıtım tablosu
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in zararda olması sebebiyle kar dağıtımı yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
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Alt Sayfa Başlığı
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Bank Asya Şubeleri     0850 222 55 55     asyaemeklilik.com.tr

Asya Emeklilik,                                     iştirakidir.




