
FAALİYET RAPORU
ANNUAL   REPORT 

2014



3

FAAL‹YET RAPORU

ANNUAL REPORT

2 0 1 4

‹çindekiler / Contents

Y›ll›k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

Yönetim Kurulu Baflkan› Mesaj› / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7

Genel Müdür Mesaj› / A Message From General Manager 8-11

Yönetim Kurulu / Board of Directors 12-13

Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About The Management and Audit Staff 14-15

Organizasyon fiemas› / Organization Chart 16-17

Tarihimiz / Our History 19

Kalite Politikam›z / Our Quality Policy 20

‹nsan Kaynaklar›  Politikam›z / Human Resources Policy 20

Ortakl›k Yap›s› / Shareholder Structure 21

Ürünlerimiz / Our Products 22-31

‹ç Sistemler / Internal System 33-36

Yönetim Kadrosu / Management 38

Rasyolar / Ratios 40-42

‹ç Denetim Faaliyetleri Hakk›nda Rapor / Internal Auditing Activities Report 44

Ba¤›ms›z  Denetim Raporu / Independent Audit Report 45-46

Mali Tablolar / Financial Statements 48-57

Dipnotlar / Footnotes 59-100



4

FAAL‹YET RAPORU

ANNUAL REPORT

2 0 1 4

YILLIK FAAL‹YET RAPORU

UYGUNLUK GÖRÜfiÜ

Demir Hayat Sigorta Anonim fiirketi Genel Kuruluna;

Demir Hayat Sigorta A.fi.'nin 31/12/2014 tarihi itibar›yla haz›rlanan y›ll›k faaliyet

raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar›yla düzenlenen

ba¤›ms›z denetim raporu ile uyumlulu¤unu ve do¤rulu¤unu denetlemifl bulunuyoruz.

Rapor konusu y›ll›k faaliyet raporu Demir Hayat Sigorta A.fi. yönetiminin

sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen

sorumluluk, denetlenen y›ll›k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir.

Denetim, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca yürürlü¤e konulan y›ll›k faaliyet

raporu haz›rlanmas›na ve yay›mlanmas›na iliflkin usul ve esaslar ile ba¤›ms›z

denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu

düzenlemeler, y›ll›k faaliyet raporunda önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda

makul güvence sa¤lamak üzere planlanmas›n› ve yürütülmesini gerektirmektedir.

Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas›na makul ve yeterli bir

dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüflümüze göre, iliflikteki y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler,

bütün önemli taraflar›yla, Demir Hayat Sigorta A.fi.'nin 31/12/2014 tarihi itibar›yla

5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde

belirlenen usul ve esaslara uygun olarak fiirketin finansal durumuna iliflkin bilgileri

do¤ru bir biçimde yans›tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf›m›zca

verilen ba¤›ms›z denetçi görüflünü içermekte olup, ba¤›ms›z denetimden geçmifl

finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur.

M.G.I. BA⁄IMSIZ DENET‹M VE

YEM‹NL‹K MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi. 

ERHAN  ÖZDEM‹R, YMM

Sorumlu Ortak, Bafl Denetçi

‹stanbul,  24 Mart 2015
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COMPLIANCE OPINION ON

THE ANNUAL REPORT

PRESENTED TO THE GENERAL ASSEMBLY

To the Shareholders of Demir Hayat Sigorta A.fi.

We have audited compatibility of the financial information of Demir Hayat Sigorta

A.fi. (the “Company”) presented in the annual report as of 31 December 2014,

with the independent audit report for the period then ended. The annual report

is the responsibility of the Company's management. As an independent auditor,

our responsibility is to express an opinion on the annual report based on our

audits.

We conducted our audit in compliance with the procedures required by the

Insurance Companies' Law numbered 5684 for preparing and anouncing annual

report, and in compliance with independent audit standards. Those procedures

require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about

whether the annual report are free of material misstatement. We believe that

our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial information in the annual report referred to above

presented fairly, in all material respects, the financial position of Demir Hayat

Sigorta A.fi. as of 31 December 2014, in accordance with the Insurance Companies'

Law numbered 5684. The financial information includes the summary of Board

of Directors report and the opinion of independent auditor, and is compatible

with the audited financial statements.

M.G.I. BA⁄IMSIZ DENET‹M VE

YEM‹NL‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.

ERHAN OZDEM‹R, CPA

Managing Partner

‹stanbul, 24 March 2015
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Yönetim Kurulu Baflkan› ' n›n Mesaj›,

De¤erli Okuyucu,

2014 y›l›nda sektörümüzde gerçeklefltirilen reformlardan biri olan Tamamlay›c›

Sa¤l›k Sigortas›’n› flirketimiz Demir Hayat Sigorta A.fi.’ de yenilikçi, at›l›mc›  ve

sorumluluklar›n bilinci ile hareket ederek, müflterilerine “Fark› Bizden” ad›yla

tan›mlanan, müflterilerin ihtiyaçlar›na uygun ürünü sunarak rekabette yerini

alm›flt›r. Ulusal sigortac›l›k bilinirli¤ini art›rmakla birlikte kaliteli ve h›zl› hizmeti

vermeyi, müflteri memnuniyetini kendine misyon etmifltir.

Ülkemizde artan nüfus say›s› ile birlikte insan sa¤l›¤› da bir o kadar önem

kazanm›flt›r ve bu alanda bir çok sa¤l›k reformlar›n›n çal›flmalar› devam etmektedir.

Demir Hayat da bu ihtiyaçlara uygun hareket etmifl ve bu h›za ayak uyduran

yenilikçi ve öncü bir flirket olarak müflterilerine en kaliteli hizmeti sunmufltur.

Eme¤i geçen tüm Demir Hayat ailesine çal›flmalar›nda teflekkür eder,  baflar›lar

dilerim.

Sa¤l›cakla kal›n.

Sayg›lar›mla,

Sema C›ng›ll›o¤lu

Yönetim Kurulu Baflkan›
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Message of the Chairman of the Board of Directors

Dear Reader,

Considering Supplementary Health Insurance which is one of the reforms carried

out within our sector in 2014, our company Demir Hayat Sigorta A.fi. , acting with

the sense of its responsibilities innovative and enterprising approach, renders

the suitable product to our clients’ needs which is described as “Difference with

us” (Fark› Bizden) and takes its place in competition. Demir Hayat Sigorta A.fi.,

taking to render quality and fast service and customer satisfaction as a mission

with raising the awareness of the national insurance.

Together with the number of increasing population, human health comes to

prominence yet as well and many health reforms have been made in our country.

Acting in compliance with such needs, Demir Hayat as an innovative and pioneering

company complying with this speed, has rendered the finest quality service to

our clients. I thank all  Demir Hayat family for their contributions and I wish them

success.

Take care of yourself.

Yours Faithfully,

Sema C›ng›ll›o¤lu

Chairman of the Board of Directors
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GENEL MÜDÜR MESAJI

2014 y›l›nda sektörümüz negatif bir büyüme gerçeklefltirdi. Burada özellikle oto
branfl›nda enflasyon alt›nda bir büyüme yaflanmas›n›n etkili oldu¤unu düflünüyorum.
Sa¤l›k branfl›nda da benzer bir etki yafland›. Fiyat rekabeti olmas› nedeniyle
istenilen büyüme söz konusu olmad›. 2014 y›l›nda teknik sonuçlar iyi olmas›na
ra¤men, prim hacmi aç›s›ndan geçmifl dönemlere göre sektör ilk defa böyle bir
negatif büyüme yaflad›. Demir Hayat Sigorta A.fi. olarak 2014 y›l›nda enflasyon
üzerinde bir büyüme yaflad›k.  Ama fiyat rekabeti elbette bizi de etkiledi. Mali
anlamdaki getirilerin düflmesiyle teknik anlamda hedefledi¤imiz sonucu alamad›k.

Bildi¤iniz üzere 2014 y›l›n›n bir dönemi Cumhurbaflkan› seçimi atmosferinde
geçmifl ve ülkemizin s›n›r›nda yer alan komflu ülkelerde ki siyasi geliflmelerin
de etkisi ile ekonomik anlamda dalgalanmalar olmufltur.

Benzer flekilde 2015 y›l›nda da seçim ortam› olaca¤› ve yaflad›¤›m›z kur hareketlerinin
getirisi sonucunda bir maliyet art›fl›n›n söz konusu olaca¤›n› öngörüyorum. Y›l›n
ikinci yar›s›ndan sonra sektörde bir büyüme yaflanaca¤›n› düflünüyorum. 2014
y›l› tecrübe aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bize fiyat rekabetinin çok da iyi bir fley
olmad›¤›n› sonuçlar itibar›yla hat›rlatm›fl oldu.

2014 y›l› içerisinde ilgi oda¤› olan tamamlay›c› sa¤l›k sigortas› uygulamalar›na
yönelik geliflmeler yafland›. Biz de flirket olarak Mart ay› itibar›yla “Fark› Bizden”
ad› alt›nda yeni bir ürün gelifltirdik ve yürürlü¤e koyduk. Tamamlay›c› sa¤l›k

MESSAGE OF GENERAL MANAGER

Our sector has realized negative growth in 2014.  I think that the growth especially
in the sector of auto below the inflation has been effective in this case. There
has been a similar effect in also health sector of health. The expected growth
couldn’t be achieved because of the price competition. Despite good technical
results in2014, the sector has experienced such negative growth in terms of
premium volume for the first time compared to the previous periods.  We, as
Demir Hayat Sigorta A.fi. have realized a growth over the inflation in 2014.
However, the price competition has, of course, affected us too.  We couldn’t
achieve target results in technical terms with the fall of financial returns.

As is known, a period of 2014 passed in the atmosphere of presidential election
and with the impact of political developments, there has been economical
fluctuations in the neighboring countries located on the border of our country.

I anticipate that there will be similarly an election atmosphere in also 2015 and
incremental costs will be experienced as a result of the return of foreign exchange
movements. I think there will be a growth in the sector after the second half of
the year. When the year 2014 is examined in terms of experience, it has reminded
us by the results that the price competition is not a good thing.

Developments for the implementation of supplementary health insurance, being
the center of attention, were experienced in 2014. We, as a company, have
developed a new product named “Difference with us” (Fark› Bizden) as of March
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sigortas› do¤al olarak mevcut olan grup sa¤l›k poliçelerini etkileyecektir.

Tamamlay›c› sa¤l›k sigortas›n›n ekonomik anlamda düflünen iflverenlerin tercih

edebilece¤i bir ürün olaca¤›n› düflünüyorum. Biz de flirket olarak bu arenada geri

kalmak istemedik. Bununla ilgili olan ürünlerimizi derleyip sistemimize yerlefltirdik.

Bu ürünler hem bireysel boyutlu hem de kurumsal anlamda iflleyecek olan bir

yap›ya sahip. Kanaatimce 2015 y›l›nda sa¤l›k branfl› önemli bir alan olacak. Çünkü

tamamlay›c› sa¤l›k sigortas› genifl bir kesimi etkileyecek bir ürün. Sigortal›lar›n

bu anlamda ilgisini çekece¤ini düflünüyorum. Özellikle günümüzde çok monetarist

bir hayat›n oldu¤unu varsay›ld›¤›nda sigortal›lar›n bu tip ürünlere ilgi duymas›

beklenebilir.

fiirketimizin geçmiflten gelen bir birikimi var; bireysel sat›fl kadrosu. Buna direkt

sat›fl ekibi de denilebilir. fiirketimizin bireysel sat›fl kadrosu ve acenteler olmak

üzere 2 bölümlü bir da¤›t›m kanal› yap›lanmas› mevcut. 2015 y›l›nda bireysel

sat›fl kadromuzda deneyimli personel istihdam›n› art›rmay› planl›yoruz. Acenteler

nezdinde bir büyüme iste¤imiz her zaman vard› ve bu iste¤imiz 2015 y›l›nda biraz

daha artacak. Hem bireysel sat›fl kadrosunda hem de acentelerde ferdi üretimimizi

art›rmak istiyoruz. Bu sebeple özellikle acentelerimizin sa¤l›k poliçesi düzenlemeleri

konusunda ifllerini kolaylaflt›racak ve onlar› destekleyecek olan bir kadrolaflt›rma

gerçeklefltiriyoruz. Onlara destek verecek bir ekip kuruyoruz. Bu kadrolaflman›n

ve art›fl›n da¤›t›m kanallar›m›za katk› sa¤layaca¤›n› düflünüyorum.

2014 sonu teknik sonuçlar irdelendi¤inde; total 26 Milyar TL prim karfl›l›¤› 900

milyon  TL teknik kar sonucu dikkate al›nd›¤›nda takriben % 2,5 nispetinde kalan

sigortac›l›k karl›l›k oran› di¤er branfllara ve sektörlere göre oldukça düflüktür.

Bu rasyonun temelinde yaklafl›k 13 Milyar TL 'lik oto branfl›n›n trafikten kaynaklanan

üretimine karfl›l›k 500 milyon  TL teknik zarar›n varl›¤› bulunmaktad›r. Türk

Sigorta Sektörünün bizce en hassas ve kanayan yaras› trafik branfl› olsa gerek.

2014 sonu %10’un üzerinde bir nominal büyüme yaflayan sa¤l›k branfl›n›n toplam

2,8 Milyar TL üretime mukabil 76 Milyon TL bir teknik kar sonuçlanm›fl olmas›

fiyat rekabetinin etkisi ile sektör ortalamas›n›n alt›nda gerçekleflmifltir.

Sa¤l›k branfl›n› etkileyen bir di¤er geliflme ise tamamlay›c› sa¤l›k sigortas›d›r.

Tamamlay›c› sa¤l›k sigortas›n›n oluflturulmas›na dair çal›flmalar çok eskilere

dayan›yor, 2000’li y›llardan bu yana her zaman sektörde konuflulan bir konu

olmufltu. 2014 y›l›ndan itibaren tamamlay›c› sa¤l›k sigortas› art›k ürün anlam›nda

bir yap›ya geldi. Öncelikle tamamlay›c› sa¤l›k sigortas›n›n neyi tamamlayaca¤›n›n

belirlenmesi gerekiyor. Sonras›nda denetim yap›labilmesi için Medula Sisteminin

sigorta flirketlerine aç›k ve entegre olmas› gerekiyor. Ayr›ca SUT uygulamas›nda

fiyatland›rma anlam›nda bir istikrar›n olmas› da gerekiyor. Bu unsurlar sistemin

ifllerli¤ini kolaylaflt›racakt›r. Sigortal›lar nezdinde de flirket olarak bölgesel

anlamda farkl›l›k yaratmaya çal›flt›k. ‹stanbul’da çal›flmalar›m›z› yo¤unlaflt›r›rken

di¤er taflra teflkilat›nda da yer almak ve tamamlay›c› sa¤l›k sigortas› ürünümüzü

and brought it into effect. The supplementary health insurance will naturally

affect the current group health policies. In my opinion, the supplementary health

insurance will be a product that can be preferred by those employers thinking

economically. We, as a company, don’t want to remain behind in this arena.  We

have compiled our products regarding this and put them into our system. Such

products have the structure that will work in both individual- dimensional and

corporate sense. As for me, the branch of health will be an important area in

2015; because, the supplementary health insurance is a product that will affect

the large part. I think it will take the attention of the policyholders in this sense.

Having especially supposed that there has been very monetarist life nowadays,

it may be expected that the policyholders are interested in such products.

Our company has savings from the past; individual sales staff. This can also be

named as direct sales team. Our company has currently 2-part distribution

channels structuring; individual sales staff and agencies. We have planned to

increase the experienced personnel employment in our individual sales force in

2015. We always have the growth ambition by the agencies and this ambition will

slightly increase in 2015. We want to increase our individual production in both

individual sales force and agencies. Therefore, we have actualized a staffing that

will support and facilitate the works of especially our agencies regarding the

health policy drafting. We have organized a team who will support them. I think

that this staffing and increase will contribute our distribution channels.

When 2014 year-end technical results are examined; upon the consideration of

the result of the technical profit of TL 900 Million against the totally premium

of TL 26 Billion, the insurance business profitability rate having remained at the

level 2,5% is highly low compared to other branches and sectors. In the basic

of this ratio, there has been technical loss of TL 500 Million against the production

of the branch auto of around TL 13 Billion. According to us, this branch would

be the most delicate and bleeding wound of the Turkish Insurance Sector.

In the branch of health, achieving nominal growth rate of over 10% at the end

of 2014, it has been generated technical profit of TL 76 Million against the

production of around TL 2,8 Billion, however it has been below the sector average

because of the impact of price competition.

Another development affecting the branch of health is supplementary health

insurance. The works regarding the supplementary health insurance goes back

a long way. It has been a subject always spoken in the sector since 2000s. The

supplementary health insurance has become a structure in terms of product

since 2014. Firstly, it is required to determine what the supplementary health

insurance will supplement. Then, Medula System should be open and integrated

to insurance companies for inspection. Moreover, the stabilization in terms of

pricing should be made in SUT practice. These elements will facilitate the

operability of the system. We, as a company, have tried to make difference locally
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pazarlamak istiyoruz. Tüketicilerin bu ürünleri al›rken beklentilerini do¤ru

konumland›rmalar› ve tamamlay›c› sa¤l›k sigortas›n›n her fleyi ödemedi¤ini göz

ard› etmemeleri gerekiyor. Bu ürünün belli s›n›rlar› ve limitleri bulunuyor.

Sigortal›lar›n cazip fiyatlar›n hangi teminatlar› sundu¤unu iyi araflt›rmas› gerekiyor.

Hayat ürünleri birikimli hayat ürünleri ve risk hayat ürünleri olarak ikiye ayr›l›yor.

Birikimli hayat ürünleri Bireysel Emeklilik Sistemi’nin gelmesiyle birlikte olumsuz

etkilendi ve eski cazibesini kaybetti. Sigortal›lar birikimli hayat sigortalar›ndan

ziyade bireysel emeklilik ürünlerini tercih etmeye bafllad›. Ama biz birikimli hayat

ürünlerini, birikimlerini 1 y›l içerisinde art›ran bir yap›yla ve düflük komisyonlarla

sigortal›lara sunuyoruz. Birikimli hayat sigortalar›n›n Bireysel Emeklilik Sistemi’ne

göre farkl› ve avantajl› taraflar›n›n oldu¤unu acentelerimize ve sigortal›lar›m›za

anlat›yoruz. Risk hayat sigortalar›n›n sat›fl›n› art›rmak için flirket olarak baz›

küçük eklemeler yap›yoruz. Örne¤in bu poliçelere ek olarak difl teminat› ya da

psikolojik dan›flmanl›k gibi hizmetler veriyoruz. Risk hayat sigortalar› günümüzde

daha çok kredili ifllemlerde kullan›l›yor. Kredilerdeki hareketlenme bizi do¤al

olarak etkiliyor. Kanaatimce faiz politikas›ndaki düflüfller devam ederse tüketicinin

kredi kullanmaya e¤ilimi oldu¤undan hayat taraf›ndaki risk hayat sigortalar›n›n

sat›fl paylar› artacakt›r.

Dijital bir dünyada yafl›yoruz, art›k internetin girmedi¤i hiçbir alan yok. Teknolojinin

h›zl› de¤iflimiyle beraber, biz flirketler ve acentelerin de buna bir flekilde uyumlu

olmam›z ve yat›r›mlar yapmam›z gerekiyor. fiirket olarak “E-acente” uygulamas›n›

devreye ald›k. Bu uygulama acentelerimizin h›zl› ve birkaç basit soru ile poliçe

düzenlemesi  ve teklif vermesini sa¤layacak. Acentelerimizin de dijital dünyaya

adapte olmas› gerekiyor. fiirketimizin mobil uygulamas› da mevcut. ‹nternet

sitemize girildi¤inde ürünlerimizin çeflitlili¤i, neyi ihtiva etti¤i görülebiliyor ve

kifliler kendilerine en uygun ürünü seçme imkan› bularak ön bilgi sahibi oluyor.

Bu bilgilerle herhangi bir acenteye gidip ürünü isteyebiliyor. Tüm bunlar dijital

dünyan›n getirdi¤i bir yenilik. Eski k›rtasiye gereklerini de ortadan kald›ran

uygulama, internet üzerinden gönderilecek birkaç formun doldurulmas›na müteakip

poliçe ve teklif al›nmas› kolaylafl›yor. Ayr›ca al›nacak ürününün hangi fiyat

aral›¤›nda olabilece¤i de görülebiliyor. Acentelerin teknolojik geliflmelere entegre

olarak sosyal mecralar› da kullan›mlar› yönünde yat›r›m yapmalar› gerekiyor.

fiirketimizin Web sayfas› 2014 y›l›nda Interactive Media Council taraf›ndan her

y›l düzenlenen ve farkl› sektörlere yönelik Web sayfas› tasar›mlar›n› de¤erlendiren

Interactive Media Concuil Awards (IMA) adl› yar›flmada, “Sigorta Sektörü”

klasman›nda, de¤erlendirmeye al›nan 72 aday Web sitesi aras›ndan “Alan›nda En

‹yisi” (Best in Class) seçildi. Bu bizim teknoloji camias›ndaki u¤rafl›m›z›n bir

sonucu ve dijital dünyaya bak›fl›m›z›n kan›t›d›r. ‹nternet üzerinden sigorta sat›fl›

flu anda ülkemizde yüzde 5 seviyelerinde, fakat bunun gelecekte yüzde 10’lara

ç›kaca¤›n› düflünüyorum.

for the policyholders. While having intensified our works in Istanbul, we want

to be involved in also other provincial organization and to market our supplementary

health insurance product. The consumers shouldn’t ignore that the supplementary

health insurance doesn’t pay everything and should locate their expectations

correctly. This product has certain limitations and boundaries. The policyholders

should research which guarantees the charming prices offer.

Life products are divided into two; permanent life products and risk life products.

The permanent life products have been affected negatively with Individual Pension

System and lost its old charm. The policyholders began to prefer the individual

pension products to the permanent life insurance.  However, we offer the

cumulative life products with low commissions and with a structure which increase

the accumulation within 1 month to the policyholders.  We have told our agencies

and policyholders that Permanent life insurances have advantageous and different

sides compared to the Individual Pension System. In order to increase the sales

of risk life products, we have done some small additions as a company. For

example, we have offered dental insurance or given psychological counseling

in addition to such policies. Risk life products are used for transactions on credit

rather at the present time. The movements in credits affect us naturally. In my

opinion, if reduction in the interest rate policy continues, the sales of risk life

insurance will increase because the consumers tend to use credit.

We live in a digital world, and there isn’t any area internet isn’t involved. With

change in technology, we, companies and agencies, need to comply with this in

some way and make investments. We, as a company, initiate the practice of “E-

Agency”. This practice will ensure that our agencies issue a policy with a few

simple questions and give an offer. Our agencies should also get used to this

digital world. Our company has also mobile application. When entering our

website, the diversity of our products and what they involve can be seen. And

people have the opportunity to choose the most appropriate products for them

and are able to have prior knowledge. They can go to any agency and demand

the product with this knowledge. All of these are the innovations of the digital

world. This application, eliminating the old stationery requirements, makes it

easier to get offer and policy after several forms to be sent through website are

filled up.   Moreover, it can be seen that in what price range the product to be

purchased will be. The agencies, integrated with technological developments,

are required to make investments in terms of their use of social channels.

The website of our company has been elected as “Best in Class” among 72

candidate websites evaluated in 2014, in the classification of “Insurance Sector”

in the competition named Interactive Media Council Awards (IMA) which evaluates

the Web page designs of different sectors  and which is organized every year

by Interact Media Council. This is a result of our efforts in technology community

and the evidence of our view to digital world. The sale of insurance through the

internet is now at the level of 5% in our country; however, I think this rate will

be increased to 10 percent.

FAAL‹YET RAPORU

ANNUAL REPORT

2 0 1 4



11

Demir Hayat Sigorta A.fi. bu sene sektörde 20. y›l›n› kutlayacak. fiirketimiz yaln›zca

sa¤l›k ve hayat branfl›nda faal çal›flan bir flirket ve bu 2 branflta da ciddi bir

uzmanl›¤›m›z söz konusu. Bunu gelifltirmek ve uygulamalar›m›za yans›tmak

istiyoruz. Sigortal›lar›m›za bu konudaki tecrübelerimizi yans›tarak taleplerine

uygun ürünler almalar›n› sa¤layaca¤›z. Bu amaçla hem acenteler hem de bireysel

sat›fl kadrolar›m›zdaki fleffaf yönetim anlay›fl›m›z devam edecek. Aç›kl›k politikas›

üzerinde durdu¤umuz en önemli konu. Müflteriyi bilgilendirme anlam›nda

hassasiyetimiz yüksek. Yanl›fl anlafl›lmalara sebebiyet vermemek ad›na her fleyin

net bir flekilde izah edilmesi gerekiyor. Taahhütlerimizin arkas›nday›z. Mernis

Sistemine ba¤lanarak sigortal›lar›m›z›n varisleri yap›lan poliçeden haberdar

de¤ilse onlar› haberdar ederek tazminatlar›n› almalar›n› sa¤l›yoruz. fiirket olarak

duruflumuz bu flekildedir. Bizi farkl› k›lan hususlardan bir tanesi de sektörün

u¤rafl verdi¤i klasik ürünlerin d›fl›nda ürünlere kanalize olmam›z. ‹lk difl poliçesini

ve ilk tüp bebek poliçesini ç›karan flirket olarak bu konulardaki fark›ndal›¤›m›z›

devam ettirerek, tamamlay›c› sa¤l›k sigortas›nda da “Fark› bizden” isimli ürünümüzü

piyasaya sunduk. Hem fiyatland›rma hem de uygulama aç›s›ndan sigortal›ya biraz

daha yak›n bir politikam›z var ve bunu 2015 y›l›nda da devam ettirece¤iz. fiu anki

da¤›t›m kanal› yap›lanmas› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; bireysel sat›fl kadrosu

üretimimizin acenteler nezdindeki oran›n› yüzde 80’e ç›karmak gibi bir hedefimiz

var.

Sigorta sektörü finans dünyas› içerisinde önemli bir bofllu¤u dolduruyor. Özellikle

BDDK’n›n alacak sigortalar›n›n teminat olarak al›nabilece¤i yönündeki aç›klamas›,

yapm›fl oldu¤umuz iflin ehemmiyetini vurguluyor. Sigorta sektörü milli gelirin

kat kat üzerinde teminat veriyor. Biz flirketler, acenteler, eksperler, di¤er arac›

kurumlar ve brokerlar›n bu camiada May›s ay› içerisinde olacak olan Sigorta

Haftas›’n›n bilinci içerisinde olup, sektörün daha çok duyurulmas›n› sa¤lam›z

gerekiyor. Bu y›l içerisinde oluflacak Sigortac›l›k Haftas›n›n iyi neticelere sebep

olmas›n› temenni ediyorum.

2015 y›l›nda da devam eden il baz›nda ki  teflvik sistemi ile özellikle geliflmekte

olan illerde ki grup sa¤l›k poliçesinin pazarlanmas›na a¤›rl›k vermek  yan›nda

yeni sinerjilere ve oluflumlara bayrak açan flirketimizin geçmifl y›l faaliyetlerinin

gelecek dönemde de artarak devam etmesi dile¤i ile, çal›flanlar›m›za teflekkür

ederim.

Sayg›lar›mla ,

Ali ERSOY

Genel Müdür

Demir Hayat Sigorta A.fi. will celebrate its 20th anniversary in the sector this

year. Our company has operated actively only in the branches of health and life

and we have a serious expertise on these 2 branches. We want to improve and

reflect this on our practices. We will share our experiences on this subject to

our policyholders and provide them to get products suited for their demand. For

this purpose, our transparent administrative mentality will continue on both

agencies and individual sales forces. Openness policy is the most important

subject that we have dwelled on. Our sensitivity in terms of informing the

customers is high. In order to avoid any misunderstanding, everything needs to

be explained clearly. We stand behind our commitments. By connecting to Mernis

System, if the successors of our policyholders aren’t informed about the policy

issued, we inform and provide them to receive their compensations. Our standing

as a company is like that. One of the issues making us different is that we have

canalized the products other than the conventional products that the system

has dealt with. We, as a company which issues the first dental policy and the

first tube baby policy, maintain our awareness of these subjects, and also release

our product named “Difference with us” (Fark› Bizden) regarding the supplementary

health insurance to the market. We have a policy which is closer to the policyholder

in both pricing and practicing and we will continue in also 2015. When viewed

from the aspect of the current distribution channel structuring; our goal is to

increase the rate of our production of individual sales force before the agencies

by 80%.

The insurance sector has filled an importance gap in the financial world. Especially

the explanation of BRSA (Banking Regulation and Supervision Agency) regarding

that the receivable insurance can be taken as a guarantee, emphasizes the

importance of the work we do. The insurance sector has given a guarantee many

times more than the national income. In this community; we, the companies,

agencies, appraisers, other intermediary firms and brokers are conscious of

Insurance Week within May and should ensure the sector to be more announced.

Wish that the Insurance Week of this year leads to good results.

Wish that the previous year operations of our company, unfurling a flag for new

synergies and formations in addition to giving importance to marketing group

health insurance policies especially in developing provinces with the incentive

system on basis of provinces continuing also in 2015, will increasingly continue

for the following periods closed  year will end, we thank to our employees.

Yours faithfully,

Ali ERSOY

General Manager
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YÖNET‹M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET‹M KADROMUZ

OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT
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YÖNET‹M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET‹M KADROMUZ / OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT

Begüm ERENGÜL
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

Vice Chairman of Board of Directors

‹smail Ergün SOYTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

Member of Board of Directors

Dr. Sema CINGILLIO⁄LU
Yönetim Kurulu Baflkan›

Chairman of Board of Directors
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Özbek GÜRGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi

Member of Board of Directors

Ali ERSOY
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

Member of Board of Directors / General Manager

Dr. Bülent Nadir EREN
Genel Müdür Yard›mc›s›

Assistant General Manager

Hakan TAN
Genel Müdür Yard›mc›s›

Assistant General Manager
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Ünvan› Ad› - Soyad› Sorumlu Oldu¤u Alan Ö¤renim Durumu Mesleki Deneyim

Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Sema CINGILLIO⁄LU Yönetim Kurulu Baflkan› Yüksek Lisans 1995-...... Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu

Baflkanl›¤›

Yönetim Kurulu Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Lisans 2006-.....  Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli¤i-

Baflkan Vekili Baflkan Vekili / 2004-2006  Demir Hayat Sigorta A.fi Finans ve ‹fl Gelifltirme

‹ç Sistemler Koordinatörü-2000-2004 Merrill Lynch Yönetici - 1998-

2000 Demirbank T.A.fi. Yönetici

Yönetim Kurulu Üyesi Özbek GÜRGÜN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans 2002-..... Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim kurulu Üyesi

- 1980-2001 Emekli Amiral Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›

Yönetim Kurulu Üyesi ‹smail Ergün SOYTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 2005-....... Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim kurulu Üyesi-

‹ç Denetim 1973-2005 Denetleme Kurulu Emekli

Yönetim Kurulu Üyesi / Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Yüksek Lisans 2007-..... Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Genel Müdür ve Genel Müdür - 2004 -2007 Demir Hayat Sigorta A.fi.

Genel Müdür Yard›mc›s› - 2002-2004 Demir Sigorta A.fi.

Genel Müdür Yard›mc›s› - 1996-2001 Türk Nippon Sigorta

A.fi.Genel Müdür Yard›mc›s›  - 1991- 1996 Denetleme Kurulu

Uzman

Genel Müdür Yard›mc›s› Dr. Bülent Nadir EREN Sa¤l›k ve Hayat Yüksek Lisans 2006-..... Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard›mc›s›

-2005-2006 Yap› Kredi Sigorta A.fi. Tazminat Müdürü -

2003-2005 Yap› Kredi Sigorta A.fi.GMBH Genel Müdür -

1999-2003  Yap› Kredi Sigorta A.fi Dan›flman Doktorluk -

1995-1998  International Hospital Acil Hekimli¤i - 1992-

1995  International Hospital Cerrahi Kat Hekimli¤i

Genel Müdür Yard›mc›s› Hakan TAN Sat›fl ve Pazarlama Lisans 2004-..... Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard›mc›s›-

2002-2004 Demir Hayat Sigorta A.fi.Grup Müdürü - 1996-

2002  Demir Hayat Sigorta A.fi. Ankara Bölge Müdürü-

1993-1996 Halk Yaflam Sigorta A.fi. Pazarlama Bölge fiefi

‹ç Denetim Kayra ERKAN ‹ç Denetim Yüksek Lisans 2013-..... Demir Hayat Sigorta A.fi. ‹ç Denetim Müdürü -

- 2012-2013 Ak Sigorta A.fi. ‹ç Denetim Yönetici - 2010-

2012 Ergo Holding ‹ç Denetçi - 2009-2010 Eureko Sigorta

A.fi. Müfettifl Yard›mc›s› - 2007-2007 At›l›m Fuarc›l›k

Muhasebe Uzman›

Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About the Management and Audit Staff
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Title Name Surname Area of Responsibility Education Professional Experience

Chairman of Board of Dr. Sema CINGILLIO⁄LU Chairman of Board of Directors Pd D  Degree 1995-...... Demir Hayat Sigorta   Chairman of Board of

Directors Directors

Vice Chairman of Board  Begüm ERENGÜL Vice Chairman of Board Bachelor's Degree 2006-.....  Demir Hayat Sigorta   Member of Board of

of Directors of Directors / Directors -2004-2006  Demir Hayat Sigorta Finance and

Internal System Business Devolepment Coordinator-2000-2004 Merrill

Lynch Manager - 1998-2000 Demirbank T.A.fi. Manager

Member of Board of  Özbek GÜRGÜN Member of Board of Directors  Master ' s Degree 2002-..... Demir Hayat Sigorta   Member of Board of

Directors Directors  - 1980-2001 Department of Navy Retired Admiral

Member of Board of ‹smail Ergün SOYTÜRK Member of Board of Directors Bachelor's Degree 2005-....... Demir Hayat Sigorta   Member of Board of

Directors Directors  -1973-2005 Treasury Insurance Supervisory

Office Retired

Member of Board of Ali ERSOY Member of Board of Directors / Master ' s Degree 2007-..... Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors

Directors / General Manager / General Manager  - 2004 -2007 Demir Hayat  Sigorta

General Manager Assistant General Manager - 2002-2004 Demir Sigorta

Assistant General Manager-1996-2001 Türk Nippon Sigorta

Assistant General Manager-1991 1996 Treasury Insurance

Supervisor

Assistant Dr. Bülent Nadir EREN Health & Life Master ' s Degree 2006-..... Demir Hayat Sigorta Assistant General Manager

General Manager -2005-2006 Yap› Kredi Sigorta Claims Manager - 2003-

2005 Yap› Kredi Sigorta GMBH General Manager - 1999-

2003  Yap› Kredi Sigorta  Consulting Doctor - 1995-1998

International Hospital Emergency Service Doctor - 1992-

1995  International Hospital Surgeri Service Doctor

Assistant Hakan TAN Sales & Marketing Bachelor's Degree 2004-..... Demir Hayat Sigorta    Assistant General Manager-

General Manager 2002-2004 Demir Hayat Sigorta Group Manager - 1996-

2002  Demir Hayat Sigorta  Ankara Regional Manager-

1993-1996 Halk Yaflam Sigorta Marketing Branch Supervisor

Internal Audit Manager Kayra ERKAN Internal Audit Master ' s Degree 2013-..... Demir Hayat Sigorta A.fi. Internal Audit Manager

- 2012-2013  Ak Sigorta A.fi. Internal Audit Executive -

2010-2012 Ergo Sigorta Co. Internal Auditor -2009-2010

Eureko Sigorta A.fi. Internal Auditor   -2007-2007 At›l›m

Fair Organization Co.  Accounting Specialist

Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About the Management and Audit Staff
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HAKKIMIZDA

ABOUT US

FAAL‹YET RAPORU

ANNUAL REPORT

2 0 1 4



19

Tarihimiz,

Demir Hayat Sigorta A.fi. ' nin 1993 y›l› Aral›k ay›nda bafllayan kurulufl çal›flmalar›

28 Mart 1995 ' de fiirketin resmen kurulmas› ile sonuçlanm›flt›r.

09 May›s 1995 ' de Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü

'nden Hayat , Hastal›k ve  Kaza branfllar›nda faaliyet göstermek için ruhsatname

al›nm›flt›r

Demir Hayat, 28 Mart 1995'de faaliyetlerine bafllam›fl, May›s 1995'de de ilk poliçe

üretimini gerçeklefltirmifltir. ‹stanbul' da bulunan flirket merkezinin yan› s›ra

Ankara ‹rtibat Bürosu 1996 Aral›k ay›nda hizmete girmifltir.

Kuruluflu  200,000 TL sermaye ile olan fiirketimizin 07.09.2005 tarihinde olan en

son sermaye art›fl› ile ulaflt›¤› sermaye tutar› 15,095,000 TL ' dir.

Demir Hayat; 24 Temmuz 1996'da Alman denetim ve belgelendirme kuruluflu olan

RWTÜV taraf›ndan denetlenerek, ISO 9001 Kalite Güvence Belgesini alan ilk sigorta

flirketi ünvan›n› elde etmifltir.

Sadece finans alan›nda uzmanlaflm›fl bir flirketler toplulu¤undan gelen bir sigorta

flirketi olma özelli¤ini tafl›maktad›r. 1998 TÜSIAD - KALDER Ifi Mükemmelli¤i Ödülü

için baflvuruda bulunan ilk sigorta flirketidir. Sigortal›lar›n primlerini

de¤erlendirirken fon yönetimi uygulayan; sigortal›dan tahsilat yap›ld›¤›nda ödenen

primlerinden birikime kalan k›sm›n›, tahsilat›n flirkete intikal tarihinden bir gün

sonra yat›r›ma yönlendiren; Türkiye'de ilk kez geliflmifl bat›l› ülkelerde oldu¤u

gibi, kad›nlar›n vefat riskinin ayn› yafltaki erkeklere oranla daha az oldu¤undan

hareketle kad›nlar için daha düflük prim uygulamas› bafllatan ilk sigorta flirketidir.

Demir Bütçe özel emeklilik sigortas› ile hayat sigortalar› alan›nda yeni bir sayfa

açan ilk sigorta flirketi olma özelli¤ini de tafl›maktad›r.

Türk sigorta sektöründe , sa¤l›k ve hayat sigortalar› konusunda referans bir

kurum olmak olarak belirledi¤i vizyonu do¤rultusunda tüm sigortac›l›k hizmetlerini

ça¤dafl standartlar içersinde yürütmektedir.

Our history,

The incorporation studies of Demir Hayat Sigorta A.fi. having commenced in

December 1993 have resulted in the incorporation officially of the Company on

28 March 1995.

On 09 March 1995, an authorization has been received from Directorate General

of Insurance of Prime Ministry Undersecretariat of Treasury in order to operate

in branches of Life, Health and Accident.

Demir Hayat has commenced its operations on 28 March 1995 and realized its

first policy production in May 1995.  In addition to its head office in Istanbul,

Ankara liaison office as well has come into service in December 1996.

While its initial capital was TRY 200,000, our Company's capital has been TRY

15,095,000 with the last capital increase made on 07.09.2005.

Having been audited on 24 July 1996 by RWTÜV, a German Auditing and Certification

Body, Demir Hayat has obtained the title of the first insurance company to have

received ISO 9001 Quality Assurance Certificate.

Our company has the characteristic of being an insurance company stemming

from a conglomerate specialized in solely in field of finance. It is the first

insurance company having applied to Business Excellence Awards of 1998 TÜSIAD

- KALDER Ifi. It is the first insurance company applying fund management while

evaluating the insurance premiums, investing the amount remaining to build up

of the premiums paid after one day from the date of passing to the company

when a collection is made from the insured and initiating lower premium application

for women for the first time in Turkey as in developed western countries moving

from the fact that the risk of decease of women is lower compared to men in the

same age. Demir Bütçe has the characteristic of being the first company having

opened a new page in fields of private pension insurance and life insurances

In line with its vision it has determined to be a reference organization in fields

of health and life insurances in Turkish insurance sector, it conducts all its

insurance services within the contemporary standards.
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DEM‹R HAYAT S‹GORTA A.fi.’N‹N KAL‹TE POL‹T‹KASI

Hayat sigortac›l›¤›na farkl› ve kaliteli bir hizmet boyutu getirerek örnek flirket
olmak amac›yla kurulan Demir Hayat, Türkiye'deki ilk ISO 9001 Toplam Kalite
Sertifikal› sigorta flirketi olman›n hakl› gururunu tafl›maktad›r.

Bu belgenin al›nmas›nda eme¤i geçen hepimizin, sadece belgeyle s›n›rl› kalmayarak
devaml› kendini gelifltirip, standard›n› yükselten bir kalite anlay›fl›nda olmas›,
bizi hedefledi¤imiz örnek flirket olma konumuna getirecektir.   Bu anlay›fla uygun
olarak,

� Sigortal›lar›m›z›n azami tatmini ve günün koflullar›na göre de¤iflen
beklentilerinin karfl›lanmas› esast›r.  Amac›m›z, poliçe sahiplerinin flirketimiz
ile uzun süreli bir beraberli¤e girmesi ve bu beraberlik süresince Toplam
Kalite hizmet anlay›fl›n› görmesidir.

� Kaliteli hizmet ve azami müflteri tatmini her çal›flan›m›z›n esas sorumlulu¤udur.

� Mevcut ve potansiyel sigortal›lar›m›z›n ça¤dafl yaflam›n gere¤ine göre ve
güncel olarak de¤iflebilecek ihtiyaç ve beklentileri, en k›sa sürede ve kalite
anlay›fl›na uygun biçimde karfl›lanmal›d›r.

� Sigortal›lar›m›za sunaca¤›m›z hizmetimizin kaliteli olmas› için sat›n ald›¤›m›z
mal ve hizmetlerde de ayn› titizlik gösterilmelidir.

� Çal›flanlar›m›z›n oldu¤u gibi acentelerimizin de kaliteli hizmet anlay›fl›na
uygun standartlarda bilgi ve evrak donan›m› sa¤lanmal›d›r.

� Tüm çal›flanlar›m›z, acentelerimiz, reasürörlerimiz ve sigortal›lar›m›za fleffafl›k
ilkesiyle yaklafl›larak, her seviyede ihtiyaç tespiti yap›l›p, sürekli kendini
yenileyen ve güncelli¤i izleyen bir anlay›flla kalite standard›m›z yükseltilmelidir.

OUR QUALITY POLICY

Demir Hayat is the first insurance company that obtained the ISO 9001 Quality
Assurance Certificate. It is proud of being the first insurance company having
the ISO 9001 Quality Assurance Certificate.

Demir Hayat was established with the aim of being an ideal company by bringing
a different and qualified service dimension.

� It is very important to satisfy the expectations of our insured customers.
Our aim is that our policy owners should be together for a long time and
throughout this togetherness they should see the Total Quality service
understanding.

� Maximum satisfaction of the customer and the qualified service is the
responsibility of our employees.

� The current and potential needs and expectations of our customers which
can be changed according to the necessities of the contemporary life should
be satisfied in the shortest time and according to the quality understanding.

� For the service that we will provide for our customers to be qualified, we
should show care about the goods and services that we purchased.

� Like our employees, also our agencies should also be equipped with the
knowledge and documents in the suitable standards to the qualified service
understanding.

� We should approach our employees, agencies, reinsurers, and policy-holders
with the transparency principle, we should find the needs at every level, we
should always upgrade ourselves and watch the currency and we should
raise our quality standard.

DEM‹R HAYAT S‹GORTA A.fi.’N‹N ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI

- Strateji ve hedeflerimize uygun olarak; birikimli, yarat›c›, dinamik, kendini
gelifltiren personeli istihdam etmek;

- fiirketimiz amaçlar›na uygun etkin e¤itimler vermek;
- Çal›flanlar›m›za sa¤l›kl› bir çal›flma ortam› ve kariyer f›rsat› yaratmak;
- Dinamik ve de¤iflimlere aç›k bir organizasyon yap›s›na sahip olmak;
- Etkin iletiflimi sa¤lamak,
- Etkin bir performans de¤erlendirme ve kariyer ile bireysel ve tak›m performans›n›

gelifltirmektir.

HIGHLIGHTS OF DEMIR HAYAT HUMAN RESOURCES POLICY

Recruitment according to Demir Hayat Employee Profile
Training for orientation and also for improvement of skills
Self Improving Employees Suitable To The Management and Employment Profile
Of Demir Hayat
A Constructive, Participative Management Style
A Dynamic Organisation, High Degree Of Delegation
A  Modern Performance Appraisal & Career Development System
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DEM‹R HAYAT S‹GORTA A.fi.'N‹N V‹ZYONU

"Türk sigorta sektöründe, sa¤l›k ve hayat sigortalar› konusunda referans bir
kurum olmak"t›r.

DEM‹R HAYAT S‹GORTA A.fi. M‹SYONLARI

Bu vizyondan hareketle, Demir Hayat Türk Sigorta sektörünün rekabet ortam›nda
ki gücünün artt›r›lmas› ve gelifliminin desteklenmesini kendine temel misyon
belirlemifltir.

* Çal›flanlar›n›n niteli¤inin ve verimlili¤inin artt›r›lmas›
* Sigorta bilgilerinin tam teflekküllü oluflturulmas›
* Sigortal›lar›n bilgilerinin eriflilebilir ve paylafl›labilir hale getirilmesi
* Sigortal›lara, sigortan›n öneminin anlat›lmas› ve ürünlerinin tan›t›lmas›, branfl
karl›l›¤›n›n artt›r›lmas› amac›yla tazminatlar›n azalt›lmas› için tüketicilerin
bilinçlendirilmesi ve sigortal›larda sigortal›l›k bilincinin gelifltirilmesidir.

OUR VISION

Our vision is being a reference company in health and life insurances through
out the Turkish Insurance Sector.

OUR MISSIONS

Our basic mission is to support the development of the Turkish Insurance Sector
and increase the power of the competitive market.

• Increase efficiency and quality of our employee,
• Establishing the products to our insured.
• Explaining the importance of the insurance to our insured,
• Our intention is to increase the branch profit by decreasing the indemnity
which will also affect on the conscious of our assured.
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DEM‹R HAYAT S‹GORTA A.fi.
31.12.2014 YILI ORTAKLIK YAPISI

SHAREHOLDER STRUCTURE OF DEM‹R HAYAT

H‹SSEDAR H‹SSE GRUBU SERMAYE M‹KTARI H‹SSE ADED‹
SHAREHOLDER GROUP of SHARES AMOUNT of CAPITAL (TRY) NUMBER of SHARES

Demir Finansal Grup Holding A.fi. A 19,196,880 �� 19,196,880

Dr. Sema C›ng›ll›o¤lu A 3,120 ��������� 3,120

19,200,000 19,200,000
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DEM‹R HAYAT S‹GORTA A.fi.
SA⁄LIK VE HAYAT BRANfiI ÜRÜNLER‹

A - SA⁄LIK BRANfiI

1) Ses Sa¤lık Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Sa¤l›¤›n›z
• Bireysel
• Ses Sa¤l›k Sigortas›

Ses Sa¤l›k Sigortas›, 0-65 yafl aras› herkesin kullanabilece¤i, farkl› teminat limit
ve yap›lar›n› s›n›rs›z seçenekler ile sunan bir sa¤l›k sigortas›d›r. Demir Hayat bu
poliçe ile;
• Yurt çap›nda 1.600'ü aflk›n anlaflmal› kurulufl a¤›n›n tamam›n› veya bu a¤›n

belli bir bölümünü
• Farkl› kat›l›m pay› ve muafiyet uygulamalar›n›,
• Limitli-limitsiz, yurtiçi-yurtd›fl›nda geçerli olan teminatlardan dilediklerinizi,
Mevcut do¤um teminat›n› ya da ek prim karfl›l›¤› limitsize varan do¤um teminat›n›,
ihtiyaçlar›n›za ve bütçenize en uygun flekilde belirleme imkan› sa¤l›yor.

Teminatlar
Yatarak Tedavi
Doktorun, hastal›¤›n tedavisi için cerrahi bir müdahaleyi veya cerrahi bir müdahale
olmaks›z›n Hastahaneye yat›r›larak yap›lmas› gereken tedaviyi bir rapor ve Demir
Hayat Sigorta Ön Onay Formu ile belirtmesi flart›yla, Hastahanede yap›lan her
türlü tedavi giderleri, poliçede belirtilen limit ve ödeme oran› do¤rultusunda
özel ve genel flartlar çerçevesinde yatarak tedavi teminat›ndan ödenir.

Ayakta Tedavi
Hastahane, sa¤l›k kuruluflu ve kliniklerde, veya özel muayenehanelerde T›p
Doktoru'nun yapaca¤› muayene, verdi¤i reçeteli ilaç, gerekli gördü¤ü laboratuvar
testleri,tahlil-röntgen, ultrasonografi, MR, tomografi, EKG gibi tetkik masraflar›
ve fizik tedavi masraflar›

Hamilelik ve do¤um
Hamilelik, do¤um ve bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyonlar› poliçede
belirtilen limit ve ödeme oran› do¤rultusunda özel ve genel flartlar çerçevesinde
hamilelik ve do¤um teminat›ndan ödenir.

Özel ‹ndirim
Ayakta Hasar/prim oran›n›za göre poliçenizin sadece ayakta tedavi teminat›
yineleme primi üzerinden alabilece¤iniz hasars›zl›k indiriminden ve/veya aileler
için uygulanan çok özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. Yatarak tedavi teminat›'
n›n kullan›lmas› hasar/prim oran›n› etkilememektedir. poliçede belirtilen limit
ve ödeme oran› do¤rultusunda özel ve genel flartlar çerçevesinde ayakta tedavi
teminat›ndan ödenir.

2) Gökkufla¤› Sa¤l›k Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Sa¤l›¤›n›z
• Bireysel
• Gökkufla¤› Sa¤l›k Sigortas›

0–60 yafl aras› herkesin kullanabilece¤i, farkl› teminat limit ve yap›lar›n› s›n›rs›z
seçenekler ile sunan bir sa¤l›k sigortas›d›r.

Demir Hayat bu poliçe ile;
• Yurt çap›nda 1.600? ü aflk›n anlaflmal› kurulufl a¤›n›n tamam›n› veya bu a¤›n

belli bir bölümünü
‹ster Yatarak isterse ek farkl› limitleri içeren ayakta teminat seçeneklerini;
• Gözlük ve Lens Teminat› ile farkl›l›¤›n›
• Mevcut do¤um teminat›n› ihtiyaçlar›n›za ve bütçenize en uygun flekilde

belirleme imkan› sa¤l›yor.

Teminatlar
Gökkufla¤› Sa¤l›k Sigortas› teminatlar›ndan

Yatarak Tedavi
Doktorun, hastal›¤›n tedavisi için cerrahi bir müdahaleyi veya cerrahi bir müdahale
olmaks›z›n Hastaneye yat›r›larak yap›lmas› gereken tedaviyi bir rapor ve Demir
Hayat Sigorta Ön Onay Formu ile belirtmesi flart›yla, Hastanede yap›lan her türlü
tedavi giderleri, poliçede belirtilen limit ve ödeme oran› do¤rultusunda özel ve
genel flartlar çerçevesinde yatarak tedavi teminat›ndan ödenir.

Ayakta Tedavi
Hastane, sa¤l›k kuruluflu ve kliniklerde, veya özel muayenehanelerde T›p Doktoru'nun
yapaca¤› muayene, verdi¤i reçeteli ilaç, gerekli gördü¤ü laboratuar testleri,
tahlil-röntgen, ultrasonografi, MR, tomografi, EKG gibi tetkik masraflar› ve fizik
tedavi masraflar› Ayakta tedavi teminat›n›zdaki doktor muayene teminat› %20
kat›l›m payl› olmas›na ra¤men Anlaflmal› Kurum listemizde yer alan Anlaflmal›
Doktorlar›n (Doktor Muayenehanelerinin) kullan›lmas› durumunda %20 kat›l›m
pay› al›nmadan %100 olarak ödeme yap›lacakt›r.

Hamilelik ve Do¤um
Hamilelik, do¤um ve bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyonlar› poliçede
belirtilen limit ve ödeme oran› do¤rultusunda özel ve genel flartlar çerçevesinde
hamilelik ve do¤um teminat›ndan ödenir. ‹stanbul'da Özel Echomar Göztepe
Hastanesi ve ‹stanbul Cerrahi Hastanesi, Ankara'da Mesa Hastanesi'nde, seçilen
kurum networküne göre Do¤um Teminat› limitsizdir.(Do¤um teminat limiti 2,500.00
TL ve üzeri sigortal›lar için geçerlidir.)

Özel ‹ndirim
Gökkufla¤› Sa¤l›k Sigortas›nda
Aileler için çok özel indirimlerden ve / veya Ayakta hasar/prim oran›n›za
göre,poliçenizin sadece ayakta tedavi teminat›n›n var ise hasar indirim / ek prim
oran› hariç olarak hesaplanan primi üzerinden alabilece¤iniz hasars›zl›k indiriminden
faydalanabilirsiniz. Ayr›ca;Yatarak tedavi teminat›' n›n kullan›lmas› hasar/prim
oran›n› etkilememektedir.
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3) Tehlikeli Hastal›klar

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Sa¤l›¤›n›z
• Bireysel
• Tehlikeli Hastal›klar

Bütçenizi, Yüksek Tedavi Masraflar›n›n Yükünden Kurtar›yoruz…

Ciddi bir hastal›kla karfl›laflt›¤›n›zda bu masraflar›n alt›ndan kalkmaya haz›r
m›s›n›z? Kalp krizi, kanser, koroner by-pass, böbrek yetmezli¤i, inme, Kalp
Kapakç›¤› De¤iflimi, Organ Nakli, Paralyzis, Körlük, Multiple Sklerosis, ‹flitme Kayb›,
Büyük Yan›klar, Motor Nöron Hastal›¤› gibi hastal›klar›n tedavileri hem pahal›d›r,
hem de uzun sürer.Belki de tedavi süresince çal›flamaz durumda kalabilirsiniz.
Demir Hayat, böyle durumlarda yaflanan manevi s›k›nt›lara bir de mali s›k›nt›lar›n
eklenmesini önlemek için "Tehlikeli Hastal›klar Sigortas›"n› gelifltirdi.

Kimler Yararlanabilir?
Tehlikeli Hastal›klar Sigortas›'ndan, çal›flma koflullar› ne olursa olsun, 18-65 yafl
aras›ndaki herkes yararlanabilir.

Hangi Avantajlar› Sa¤lar ?
Bir y›ll›k düzenlenen Tehlikeli Hastal›klar Sigortas› teminat içeri¤i olarak, 5
hastal›k ve 13 hastal›k olarak ayr› seçenekler ile sat›n al›nabilmektedir. Teminatlar
Türk Liras›'na,Amerikan Dolar›'na ya da Euro'ya endekslenebilir. Seçilen döviz
türü,sigorta süresinin sonuna kadar de¤iflmez ve bu hastal›klardan birine yakalanan
sigortal›,bafllang›çta belirlenen limit kadar teminat› tazminat olarak almaya hak
kazan›r ve poliçe sona erer. Ne gün hangi sa¤l›k sorunuyla karfl›laflaca¤›m›z›
bilemeyiz.Yaflam standard›m›z›n teminat› olan aile bütçemizi bu tür sürprizlerin
yükünden uzak tutmal›y›z.Tehlikeli Hastal›klar Sigortas›'yla bir an önce tan›fl›n
ve sorunsuz bir gelece¤in foto¤raf›n› flimdiden çekin! Sa¤l›kl› Günler Dileriz.

4) Acil Sa¤l›k Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Sa¤l›¤›n›z
• Bireysel
• Acil Sa¤l›k Sigortas›

Demir Acil Sa¤l›k Sigortas› 0–65 Yafl Aras› Türkiye'de ikamet eden herkes Demir
Acil Sa¤l›k Sigortas› yapt›rabilir.
0-18 yafl aras› çocuklar ise aile kapsam›nda ve/veya kanunen bakmakla yükümlü
en az bir kifli ile teminat kapsam›na al›nabilir
• Ürün y›ll›kt›r.
• Primler yafla ve cinsiyete göre de¤iflmez.
• 0850 251 04 04 numaral› telefonumuzdan T›bb› Dan›flma Teminat› ve 1600

adet Demir Hayat Anlaflmal› Kurumunda, kurumlara göre farkl› oranlarda
ortalama %25 indirim uygulamas› bulunmaktad›r.

TEM‹NATLAR

a) Acil Cerrahi Yat›fl Teminat›
Acil durum nedeniyle cerrahi müdahale ve/veya yat›fl gerektiren durumlarda,
cerrahi müdahale ve/veya yat›fla iliflkin ameliyathane, operatör, narkozitör,
asistans, narkoz, ilaç ve sarf malzemeleri giderleri poliçede yaz›l› limit ve kat›l›m
oran› dahilinde vaka bafl›na ödenir. Sigortal›n›n Akut Miyokard Enfaktüsü (AMI)
geçirmesi durumunda hastanede müdahale, anjiografi, PCTA, By-Pass vb. tüm
müdahale giderleri tek bir vaka olarak kabul edilir. Sigortal›n›n durumunun stabil
hale gelmesi sonras›nda devam eden ve/veya planlanan tedavi giderleri poliçe
kapsam›nda de¤erlendirilmez.

b) Acil Dahili Yat›fl Teminat›
Acil durum nedeni ameliyats›z yat›fllara ve/veya sigortal›n›n yatmas›n› gerektirmeyen
cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ve doktor ücreti, kan ve kan
plazmas› dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alç› ve dikifl uygulamas›,
kullan›lmas› doktorca gerekli görülen standart korse ve ortopedik destekleyiciler,
bandaj, sarg›, pansuman vb. giderleri, elektrokardiyografiler, röntgen, MR, tüm
diagnostik laboratuar testleri ve hasta bak›m hizmetleri giderleri poliçede yaz›l›
limit ve kat›l›m oran› dahilinde vaka bafl›na ödenir

c) Oda Yemek Teminat›
Acil durum nedeni ile sigortal›n›n hastanede yatt›¤› her tam gün için oda-yemek
(standart tek yatakl› oda ücreti ile s›n›rl›d›r) ve hemflirelik hizmetlerine ait
giderler poliçede yaz›l› limit ve kat›l›m oran› dahilinde günlük olarak ödenir.
d)Yo¤un Bak›m Teminat›
Acil durum nedeni ile sigortal›n›n hastanede yo¤un bak›m ünitesinde geçirdi¤i
her tam gün için yo¤un bak›m hizmetlerine ait giderler poliçede yaz›l› limit ve
kat›l›m oran› dahilinde günlük olarak ödenir.

Ambulans Teminat›
Sigortal›'n›n T.C. s›n›rlar› içerisinde teminat kapsam›ndaki bir hastal›k veya kaza
nedeniyle bulundu¤u yerden yerel ruhsatl› bir kara ambulans› ile en yak›n tam
teflekküllü hastaneye, hastaneden eve, evden hastaneye tafl›nmas› veya Sigortal›'y›
tedavi eden doktorun zorunlu görmesi ve Demir Hayat Sigorta Call Center
taraf›ndan onaylanmas› halinde; bulundu¤u il ve hastaneden bir di¤er il ve
hastaneye, kara ve/veya hava ambulans› ile tafl›nmas› için yap›lan masraflar
sertifikada belirtilen ilgili teminat, limit ve kat›l›m oranlar› do¤rultusunda özel
ve genel flartlara uygun olarak karfl›lan›r.

Ferdi Kaza Teminat›
a) Kaza Vefat Teminat›
Sigortal› derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarf›nda vefat etti¤i
takdirde, poliçede belirtilen tazminat bedeli menfaattarlara, yoksa kanuni varislere
ödenir.0-15 yafllar için Kaza Vefat Halinde sadece cenaze masraflar› ödenir.

b) Kaza Daimi Maluliyet Teminat› Tam Maluliyet Teminat›
Sigortal› derhal veya kaza tarihinden itibaren iki y›l içerisinde daimi maluliyetine
u¤rad›¤› taktirde t›bbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette
tespitini müteakip, poliçede belirtilen tazminat bedeli Genel fiartlarda belirlenen
oranlarda ödenir.
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K›smi Maluliyet Teminat›
Sigortal›n›n geçirdi¤i bir kaza nedeniyle derhal veya kaza tarihinden itibaren iki
y›l içinde "k›smi" maluliyete u¤ramas› halinde, teminat›n Sa¤l›k Bakanl›¤›'nca
yay›nlanan ve Ferdi Kaza Sigortas› Genel fiartlar›'nda belirtilen oran› sigortal›ya
ödenmektedir. Kaza sonucu maluliyet teminat› ek teminatt›r, vefat teminat›
olmaks›z›n, tek bafl›na al›namaz.

Anlaflmal› Kurumlarda Difl Teminat›
Demir Hayat Sigorta A.fi. taraf›ndan belirlenen kurumda geçerli teminatt›r.

Check-up Teminat›
Demir Hayat Sigorta A.fi.'nin belirledi¤i kurumlarda geçerli olacakt›r. Check-up
6 ay›n› dolduran sigortal›lar taraf›ndan kullan›labilir.

Demir Acil durumlar afla¤›da belirtildi¤i gibidir;
• Suda bo¤ulma
• Trafik kazas›
• Tecavüz
• Terör, sabotaj, kurflunlanma, b›çaklama, kavga vb
• Yüksekten düflme
• Ciddi ifl kazalar›iuzuv kopmalar›
• Elektrik çarpmas›
• Donma, so¤uk çarpmas›
• Is› çarpmas›
• Ciddi yan›klar
• Ciddi göz yaralanmalar›
• Zehirlenmeler
• Anafilatik flok
• Omurga ve alt ekstremite k›r›klar›
• Kalp krizi, hipertansiyon krizleri
• Akut solunum problemleri
• fiuur kayb›na neden olan her türlü organik kusur
• Ani felç
• Ciddi genel durum bozuklu¤u
• Yüksek atefl 39,5 üzeri
• Diabetik ve üremik koma
• Genel durum bozuklu¤unun efllik etti¤i dializ hastal›¤›
• Akut bat›n
• Akut masif kanamalar
• Menenjit, ensefalit, beyin apsesi
• Renal kolik

Ödeme fiekli
Peflin veya kredi kart›na taksitlendirme yap›larak ödeme yap›labilecektir.

5) Seyahat Sigortas›
• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Sa¤l›¤›n›z
• Bireysel
• Seyahat Sigortas›

Seyahat Acil Sa¤l›k Sigortas› ürünümüzün Beher Seyahat Sa¤l›k Sigortas› ve Y›ll›k
Seyahat Sa¤l›k Sigortas› 2 farkl› seçene¤i bulunmaktad›r
Hastal›k durumunda beher olay için75 USD/EURO muafiyet uygulanmaktad›r. Kaza
durumlar›nda muafiyet geçerli de¤ildir.

a) Beher Seyahat Sa¤l›k Sigortas›
Seyahat Acil Sa¤l›k Sigortas› ürünümüzün 7, 15, 30, 45, 90 olmak üzere farkl›
seçenekleri bulunmaktad›r.
Nadiren yurtd›fl› seyahatinde bulunanlar için tasarlanm›flt›r.

b) Y›ll›k Seyahat Sa¤l›k Sigortas›
1 y›l sürelidir ve bu 1 y›ll›k süre için sadece bir kez poliçe yapmak yeterlidir.
1 y›ll›k süre içerisinde seçilen teminatlar›n geçerli oldugu bölgeye yap›lacak her
seyahat için geçerlidir.
90 günden uzun süreli poliçe tercih edildi¤inde maksimum teminat süre limiti,
y›l içerisinde bir kerede veya farkl› seyahatlerde kullan›lmas›na ba¤l› olmaks›z›n
92 gün ile s›n›rl›d›r Çok s›k yurtd›fl› seyahatinde bulunanlar için tasarlanm›flt›r.

Teminat Tablosu

Teminatlar Dünya Avrupa

Hastal›k 50.000 USD 30.000 EURO

Kaza 50.000 USD 30.000 EURO

Cenazenin Yurda Nakli 50.000 USD 30.000 EURO

Acil T›bbi Nakil 50.000 USD 30.000 EURO

Yukar›da belirtilen teminatlar 65 yafl›na kadar standart primlerle al›nabilmektedir.
66-80 yafl aral›¤› için afla¤›daki tabloda belirtilen ek prim oranlar› uygulan›r.

Yafl Aral›¤› Ek Prim Oran›

66-70 75%

71-75 150%

76-80 250%

6) 32 Difl Poliçesi

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Sa¤l›¤›n›z
• Bireysel
• Difl Poliçem
• 32 Difl Poliçesi

Demir Hayat 32 Difl Sa¤l›¤› Poliçesi , sadece Klinik 32 A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Klini¤inde
geçerli olan; 18-65 yafl aras› herkesin ve ailesi ile birlikte 4-18 yafl aras› çocuklar›n
da kullanabilece¤i bir poliçedir.
Var olan difl ve difl eti ile ilgili problemleri kapsam içine al›r ekstra prime ihtiyaç
duyulmadan tedavilerden ve koruyucu hizmetlerden faydalan›l›r.

Teminatlar
32 Difl Sa¤l›¤› Poliçesi teminatlar›ndan; Klinik 32 A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Klini¤inden
provizyon al›nmas›na gerek kalmaks›z›n poliçe kullan›labilir.  Poliçe verilen
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teminatlar için limitsiz ve kat›l›m pay› bulunmamaktad›r. ‹ste¤e ba¤l› olarak
beyazlatma ek teminat olarak al›nabilmektedir.

Özel ‹ndirim
Sigorta yenileme döneminde ç›km›fl olan hasar›n büyüklü¤ü poliçenin yenilenmesi
ile iliflkilendirilemez.  Bu sebeple herhangi bir sürprim uygulanmaz. Ayr›ca ödeme
seçenekleri için indirimler de bulunmaktad›r.

7) Dr. Smile A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Sa¤l›¤›n›z
• Bireysel
• Difl Poliçem
• Dr. Smile A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›

Demir Hayat Dr. Smile A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Poliçesi, sadece Ankara Dr. Smile A¤›z
ve Difl Sa¤l›¤› Klini¤inde geçerli olan; 18-65 yafl aras› herkesin ve ailesi ile birlikte
4-18 yafl aras› çocuklar›n da kullanabilece¤i bir poliçedir.
Var olan difl ve difl eti ile ilgili problemleri kapsam içine al›r ekstra prime ihtiyaç
duyulmadan tedavilerden ve koruyucu hizmetlerden faydalan›l›r.

Teminatlar
Poliçe özel flartlar› içerisinde belirtilen teminatlar› içerir. Dr. Smile A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Poliçesi teminatlar›ndan; Dr. Smile A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Klini¤inden provizyon
al›nmas›na gerek kalmaks›z›n poliçe kullan›labilir. Poliçe verilen teminatlar için
limitsiz ve %20 kat›l›m pay› bulunmaktad›r. Poliçe üç farkl› plan seçene¤inden
oluflmaktad›r. ‹ste¤e ba¤l› olarak beyazlatma ek teminat olarak al›nabilmektedir.

Özel ‹ndirim
Sigorta yenileme döneminde ç›km›fl olan hasar›n büyüklü¤ü poliçenin yenilenmesi
ile iliflkilendirilemez. Bu sebeple herhangi bir sürprim uygulanmaz. Ayr›ca ödeme
seçenekleri için indirimler de bulunmaktad›r.

8) Cerrahi Hastal›klar Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Sa¤l›¤›n›z
• Bireysel
• Cerrahi Hastal›klar Sigortas›

Sektöre birçok uygulama ve yeni bak›fl aç›s› yaratan Demir Hayat Sigorta A.fi,
pazara yurtd›fl›nda uygulamalar› olan, ancak Türk pazar›nda yer almayan genifl
kapsaml› bir sa¤l›k sigortas› ürünü ç›kard›.

Kimler Yararlanabilir?
Cerrahi Hastal›klar Sa¤l›k Sigortas›, 18-65 yafl aras› herkesin kullanabilece¤i, her
yafl ve cinsiyete göre farkl› primlerle farkl› ameliyatlar için de¤iflen teminat
limitleri sunan bir sa¤l›k sigortas›d›r. 125 ve 176 hastal›k olarak 2 farkl› ürün
seçene¤i sunulmaktad›r. 176 hastal›k için cerrahi girifllerin teminat tutarlar› da
Plan A ve Plan B ye göre de¤ifliklik göstermektedir.

Demir Hayat bu poliçe ile hangi avantajlar› sa¤l›yor…
• Seçilen plana göre 125 veya 176 hastal›k sonucu gerçekleflen cerrahi giriflimleri

kapsar.
• Sigortal›lar özel flartlar içerisinde belirtilen de¤iflik ameliyatlar için düflük

primlerle, USD baz›nda de¤iflen teminatlar alm›fl olurlar.
• Tüm dünyada geçerlidir.
• Cerrahi giriflimin hangi kurumda, ne flartlarla, ne maliyetle yap›ld›¤› önemli

de¤ildir.
• Amerikan Dolar›'na endeksli teminat ve primler içerir.
• Poliçe, arada beyan al›nmadan ve risk analizi yap›lmadan yafla uygun primlerle

5 sene müddetle yenilenir.
• Yenileme için, bitifl tarihinden sonra 30 gün içinde sigortal›n›n yaz›l› onay

vermesi yeterlidir.

9) Kurumsal Sa¤l›k Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Sa¤l›¤›n›z
• Kurumsal
• Kurumsal Sa¤l›k Sigortas›

Kurumsal sa¤l›k sigortalar› ile flirketler, çal›flanlar› ve çal›flan yak›nlar›n› her
türlü sa¤l›k sorunlar›na karfl› güvence alt›na alabilmektedir. Kurumsal sa¤l›k
poliçeleri hem iflverene hem de çal›flana birçok avantajlar sunarak, uygun primler
ile sa¤l›k masraflar›n› güvence alt›na alma imkan› vermektedir.

fiirketlerin en de¤erli varl›klar› olan çal›flanlar›n kal›c›l›¤›n› sa¤layabilmek, motive
edebilmek ve de ifl için gerekli olan çal›flan kalitesini koruyabilmek için flirketler,
rakip firmalar›n sunduklar›n›n üzerinde ücret ve ek haklar sunmak
durumundad›r.Ücretlendirme, bugün çok önemli olmakla beraber; çal›flanlar art›k
ücret ve tatil gibi temel ihtiyaç ve faydalardan çok, sa¤l›k sigortas›, ferdi kaza,
seyahat, ev sigortas›, kiflisel finans vb. gibi faydalar›n sunulmas›n›
beklemektedir.Kurum taraf›ndan çal›flanlar›n yarar›na al›nan grup sa¤l›k, hayat
sigortalar› ve kurumun arac›l›k yapt›¤› iste¤e ba¤l› personel sigortalar›n›n kuruma
faydalar› flöyle s›ralanabilir:

• fiirketin, insan kaynaklar› politikas›nda önemli yer tutar ve politikas›n›n
pekifltirilmesine faydada bulunur,

• fiirketin kurumsal kimli¤inin oluflmas›na katk› sa¤lar,
• Kaliteli ve h›zl› sa¤l›k hizmeti ile, çal›flan›n asli görevlerinde olas› zaman

kay›plar›n›n engellenmesi,
• Çal›flanlar›n özel sa¤l›k sigortas› sayesinde ifl devaml›l›¤›n›n artmas› flirkete

zamandan tasarruf sa¤lar,
• fiirket, bu tip harcamalar› için vergi indiriminden faydalan›r,
• Çal›flan›n ifl sadakati artar, flirkete ba¤l›l›¤›n›n artmas›n› sa¤lar ve personel

girifl-ç›k›fl frekans› azal›r,Kendisini daha de¤erli,güvende ve flirketin uzun
vadeli planlar› içinde hissetmesini sa¤lar,

• Kurumun çal›flan›na karfl› yükümlülük riski sigorta flirketine devredilmifl olur.
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Kimler Yararlanabilir?
0–65 yafllar› aras›nda, ayn› firmada bordrolu olarak çal›flan ve en az 20 kifliden
oluflan topluluklar, Kurumsal Sa¤l›k Sigortas› sahibi olabilirler.

Avantajlar›
Ferdi sa¤l›k sigortas› ürünlerine göre daha uygun prim,ödeme flekli ve teminat
ve ürün dizayn› mümkün olmaktad›r.

Sigorta Süresi
Grup Sa¤l›k Sigortalar›'n›n süresi 1 y›l'd›r.

Teminat›n Kapsam›
• Ana Teminat

- Yatarak Tedavi Teminat›
- Ayakta Tedavi Teminat›

• Ek Teminat
- Difl
- Göz
- Check up
- Teminat›
- Yurt d›fl› teminat›

•  En az 20 çal›flan›n kat›lmas› ve çal›flanlar›n 0-65 yafl aras›nda olmas› kofluluyla,
flirketiniz çal›flanlar› ve aile bireyleri (efl ve çocuklar) için Özel Kurumsal
Sa¤l›k Sigortalar›ndan yararlanabilir, bütçenize uygun tarifelerimiz ve sizin
belirleyece¤iniz planlarla çal›flanlar›n›z›n ve yak›nlar›n›z›n her türlü sa¤l›k
sorunlar›na ça¤dafl bir çözüm bulabilirsiniz.

Nerelerde Tedavi Olabilirsiniz?
Demir Hayat Sigorta Sa¤l›k Sigortal›lar›, kulland›klar› Sigorta kartlar› ile 7 gün
24 saat Türkiye geneline yay›lm›fl 1400'ü aflk›n anlaflmal› kurumda para ödemeden
hizmet alma rahatl›¤›n› yaflarlar.Özel sa¤l›k sigortas› kapsam›nda yurtiçinde,
yurtd›fl› teminat›n›z var ise yurtd›fl›nda diledi¤iniz doktor, sa¤l›k kurumundan
hizmet alabilirsiniz.Kaliteli hizmet al›p sigorta sisteminden kolay bir flekilde
yararlanabilmeniz için hastane, t›p merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi,
eczanelerden oluflan genifl bir anlaflmal› kurum a¤›m›z bulunmaktad›r. (
bak›n›z.anlaflmal› kurumlar)
Anlaflmal› kurulufllar›m›zdan tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa
sadece kat›l›m pay›n›z› ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayr›ca Devlet ve üniversite
hastanelerinde gerçekleflen tedavileriniz anlaflmal› kurum statüsünde de¤erlendirilir.

Kurumsal Sa¤l›k Sigortas› Primleri;
% 100 kurumun kat›l›m› ile ,Belli oranda kurumun belli oranda çal›flan›n katk›lar›
ileVeya istenirse de tamam› çal›flan taraf›ndan ödenerek sigortalanabilir.Mevcutta
Kurumsal bir sa¤l›k sigortan›z var ise;Demir Hayat Sigorta alt yap›s›n›n güçlü
olmas› sebebiyle, varolan kurumsal poliçenizin teminat yap› ve özelliklerinde
çözümler sunabilmekte, haklar›n›z› koruyarak sigortan›z›n devam›
sa¤layabilmektedir.
‹lk kez sigortalanmay› planl›yorsan›z ;
Demir Hayat Sigorta ihtiyac›n›z› sizle birlikte tespit ederek ,uygun teminatlar›
en uygun primlere sahip olman›z› sa¤layacakt›r.

B - HAYAT BRANfiI

1) Kartopu Birikimli Hayat

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Hayat›n›z
• Bireysel
• Birikimli Hayat Sigortas› Ürünleri
• Kartopu Birikimli Hayat

Kartopu Birikimli Hayat Sigortas›, sigorta süresi boyunca sigortal›n›n yaflam kayb›
riskini teminat alt›na alan, ek teminat olarak seçilmesi halinde kaza veya hastal›k
sonucu oluflabilecek riskleri de güvence içeren ve bu risklerin gerçekleflmemesi
durumunda poliçede belirtilen süre sonunda sigortal›lara birikim kapitali sa¤layan
bir sistemdir.

Kimler Yararlanabilir?
18-60 yafllar› aras›ndaki sa¤l›kl› herkes yaflam standard›n›n belirledikleri süre
sonunda da sürdürülebilmesi için bu sisteme kat›labilir.

Sigorta Süresi
Minimum sigorta süresi 10 y›ld›r. Bafllang›çta belirlenen sigorta süresi, yaz›l›
baflvuruyla sonradan de¤ifltirilebilir. Sigorta süresiyle sigortal›n›n yafl›n›n toplam›
70?le s›n›rl›d›r.

Para Cinsi
Sigortal›, sigorta bafllang›ç tarihinde, prim ödemesini yapaca¤› para cinsini TL,
USD veya EURO olarak kendisi belirler. Poliçenin primi y›ll›k, 6 ayl›k, 3 ayl›k veya
ayl›k olarak ödenebilir.

Teminatlar
Vefat Teminat›
Sigorta bafllang›ç tarihinden sonra sigortal›n›n vefat etmesi halinde ödenecek
tazminatt›r. Yat›r›m amaçl› bir poliçe oldu¤undan , talebiniz do¤rultusunda risk
unsuru ve risk primi kesintisi minimum düzeyde belirlenebilir.

Birikim Teminat›
Sigorta süresi sonunda , ödenen prim teknik kesintiler yap›ld›ktan sonra
nemaland›r›larak oluflan birikimin sigortal›ya geri ödenmesidir.

Vergi Avantaj›
Ücretli ya da y›ll›k beyanname veren mükellef iseniz, 193 say›l› G.V.K.'n›n 4697
say›l› kanun ile de¤iflik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödedi¤iniz primi vergi
matrah›ndan indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait
olduklar› vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödedi¤inizi gösteren belgeyi
çal›flt›¤›n›z iflyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemifl oldu¤unuz prim
limitler dahilinde vergi matrah›n›zdan indirilecektir.
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2) Ekstra Birikim Hayat Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Hayat›n›z
• Bireysel
• Birikimli Hayat Sigortas› Ürünleri
• Ekstra Birikim Hayat Sigortas›

Ekstra Birikimli Hayat Sigortas›, sigorta süresi boyunca sigortal›n›n yaflam kayb›
riskini teminat alt›na alan, ek teminat olarak seçilmesi halinde kaza veya hastal›k
sonucu oluflabilecek riskleri de güvence alt›na alan ve bu risklerin gerçekleflmemesi
durumunda poliçede belirtilen süre sonunda sigortal›lara birikim kapitali sa¤layan
bir sistemdir.
Sigorta süresi boyunca ödedi¤iniz primlerden yasal kesintiler yap›ld›ktan sonra
kalan tutar günlük olarak yat›r›ma yönlendirilir.

Kimler Yararlanabilir?
18-60 yafllar› aras›ndaki sa¤l›kl› herkes yaflam standard›n›n belirledikleri süre
sonunda da sürdürülebilmesi için bu sisteme kat›labilir.

Sigorta Süresi
Minimum sigorta süresi 10 y›ld›r. Bafllang›çta belirlenen sigorta süresi, yaz›l›
baflvuruyla sonradan de¤ifltirilebilir. Sigorta süresiyle sigortal›n›n yafl›n›n toplam›
70?le s›n›rl›d›r.

Ödeme fiekli
Sigortal›, sigorta bafllang›ç tarihinde, prim ödemesini yapaca¤› para cinsini TL,
USD veya EURO olarak kendisi belirler. Poliçenin primi y›ll›k, 6 ayl›k, 3 ayl›k veya
ayl›k olarak ödenebilir.

Teminatlar
Vefat Teminat›
Sigorta bafllang›ç tarihinden sonra sigortal›n›n vefat etmesi halinde ödenecek
tazminatt›r. Yat›r›m amaçl› bir poliçe oldu¤undan , risk unsuru ve risk primi
kesintisi minimum düzeyde belirlenmifltir.

Birikim Teminat›
Sigorta süresi sonunda , ödenen prim teknik kesintiler yap›ld›ktan sonra
nemaland›r›larak oluflan birikimin sigortal›ya geri ödenmesidir.

Vergi Avantaj›
Ücretli ya da y›ll›k beyanname veren mükellef iseniz, 193 say›l› G.V.K.'n›n 4697
say›l› kanun ile de¤iflik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödedi¤iniz primi vergi
matrah›ndan indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait
olduklar› vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödedi¤inizi gösteren belgeyi
çal›flt›¤›n›z iflyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemifl oldu¤unuz prim
limitler dahilinde vergi matrah›n›zdan indirilecektir.

3) Demir Bütçe Birikimli Hayat Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Hayat›n›z
• Bireysel
• Birikimli Hayat Sigortas› Ürünleri
• Demir Bütçe Birikimli Hayat Sigortas›

Sigortal›lar›n primlerinin tümünü bir defada ödeyip en az 10 y›l sonra birikimini
almaya hak kazand›klar› bir yat›r›m plan›d›r.
Primlerden teknik kesintiler yap›ld›ktan sonra, fonlan›r ve süre sonunda sigortal›ya
 Kar Paylar›yla birlikte geri ödenir.

Kimler Yararlanabilir?
18-60 yafllar› aras›ndaki herkes yaflam standard›n›n belirledikleri süre sonunda
da sürdürülebilmesi için bu sisteme kat›labilir.

Sigorta Süresi
Minimum sigorta süresi 10 y›ld›r. Bafllang›çta belirlenen sigorta süresi, yaz›l›
baflvuruyla sonradan de¤ifltirilebilir. Sigorta süresiyle sigortal›n›n yafl›n›n toplam›
70?le s›n›rl›d›r.

Para Cinsi
Sigortal›, sigorta bafllang›ç tarihinde, prim ödemesini yapaca¤› para cinsini TL,
USD veya EURO olarak kendisi belirler.

Vergi Avantaj›
Ücretli ya da y›ll›k beyanname veren mükellef iseniz, 193 say›l› G.V.K.'n›n 4697
say›l› kanun ile de¤iflik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödedi¤iniz primi vergi
matrah›ndan indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait
olduklar› vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödedi¤inizi gösteren belgeyi
çal›flt›¤›n›z iflyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemifl oldu¤unuz prim
limitler dahilinde vergi matrah›n›zdan indirilecektir.

4) Hep Birikim Hayat Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Hayat›n›z
• Bireysel
• Birikimli Hayat Sigortas› Ürünleri
• Hep Birikim Hayat Sigortas›

Gelecekteki planlar›n›z için flimdiden birikim yapman›z› sa¤layan bir Hayat
Sigortas›d›r.
Neden " Hep Birikim " ? Çünkü  vefat, maluliyet gibi teminatlar olmad›¤›ndan
ödedi¤iniz primlerin daha fazlas› yat›r›ma yönlendirilir.

Kimler Yararlanabilir?
18-75 yafllar› aras›ndaki  herkes yaflam standard›n›n belirledikleri süre sonunda
da sürdürülebilmesi için bu sisteme kat›labilir. Sigorta Süresi Minimum sigorta
süresi 10 y›ld›r. Bafllang›çta belirlenen sigorta süresi, yaz›l› baflvuruyla sonradan
de¤ifltirilebilir. Sigorta süresiyle sigortal›n›n yafl›n›n toplam› 85? ile s›n›rl›d›r.



28

Para Cinsi Para cinsini TL'dir. Primler y›ll›k, 6 ayl›k, 3 ayl›k veya ayl›k  devrelerde
ödenebilir.Teminatlar Yaflama ‹htimali  Teminat› Sigorta süresi sonunda, sigortal›
hayatta ise; yaflama ihtimali teminat› ile  birikmifl kar paylar› beraber ödenir.
Yat›r›m amaçl› bir poliçe oldu¤undan, yaflama ihtimali teminat›, bafllang›çta ki
y›ll›k primin %5 ile %10 aras›nda s›n›rland›r›lm›flt›r. Birikim Teminat› Ödenen
primler,  teknik esaslar uyar›nca  yap›lan kesintilerden sonra yat›r›ma yönlendirilir.
Yat›r›ma konu olan primler ve gelirleri yani kar paylar›, birikim teminat›n›
oluflturur. Vergi Avantaj› Ücretli ya da y›ll›k beyanname veren mükellef iseniz,
193 say›l› G.V.K.'n›n 4697 say›l› kanun ile de¤iflik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre
ödedi¤iniz primi vergi matrah›ndan indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek
için primlerinizi ait olduklar› vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödedi¤inizi
gösteren belgeyi çal›flt›¤›n›z iflyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemifl
oldu¤unuz prim limitler dahilinde vergi matrah›n›zdan indirilecektir.

5) Tek Primli Hep Birikim Hayat Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Hayat›n›z
• Bireysel
• Birikimli Hayat Sigortas› Ürünleri
• Tek Primli Hep Birikim Hayat Sigortas›

Gelecekteki planlar›n›z için flimdiden birikim yapman›z› sa¤layan, ve seçti¤iniz
sigorta süresine ait primi tek seferde ödeyebilece¤iniz bir Hayat Sigortas›d›r.

Neden " Tek Primli Hep Birikim " ?
Çünkü vefat, maluliyet gibi teminatlar olmad›¤›ndan ödedi¤iniz primlerin daha
fazlas› yat›r›ma yönlendirilir.Çünkü seçece¤iniz sigorta süresine ait primleri
bafllang›çta tek seferde ödeyece¤iniz için daha fazla gelir (kar Pay›) sa¤lars›n›z.

Kimler Yararlanabilir?
18-75 yafllar› aras›ndaki herkes yaflam standard›n›n belirledikleri süre sonunda
da sürdürülebilmesi için bu sisteme kat›labilir.

Sigorta Süresi
Minimum sigorta süresi 10 y›ld›r. Bafllang›çta belirlenen sigorta süresi, yaz›l›
baflvuruyla sonradan de¤ifltirilebilir. Sigorta süresiyle sigortal›n›n yafl›n›n toplam›
85? ile s›n›rl›d›r.

Para Cinsi
Para cinsini TL'dir. Sigorta süresine ait prim bafllang›çta topluca ödenir.

Teminatlar
Yaflama ‹htimali Teminat›
Sigorta süresi sonunda, sigortal› hayatta ise; yaflama ihtimali teminat› ile birikmifl
kar paylar› beraber ödenir. Yat›r›m amaçl› bir poliçe oldu¤undan, yaflama ihtimali
teminat›, bafllang›çta ki y›ll›k primin %5 ile %10 aras›nda s›n›rland›r›lm›flt›r.

Birikim Teminat›
Ödenen primler, teknik esaslar uyar›nca yap›lan kesintilerden sonra yat›r›ma
yönlendirilir. Yat›r›ma konu olan primler ve gelirleri yani kar paylar›, birikim
teminat›n› oluflturur.

Vergi Avantaj›
Ücretli ya da y›ll›k beyanname veren mükellef iseniz, 193 say›l› G.V.K.'n›n 4697
say›l› kanun ile de¤iflik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödedi¤iniz primi vergi
matrah›ndan indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait
olduklar› vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödedi¤inizi gösteren belgeyi
çal›flt›¤›n›z iflyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemifl oldu¤unuz prim
limitler dahilinde vergi matrah›n›zdan indirilecektir.

6) Süreli Vefat Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Hayat›n›z
• Bireysel
• Risk Sigortas› Ürünleri
• Süreli Vefat Sigortas›

Hayat›m›zda karfl›m›za ç›kacak olas› risklere karfl› do¤ru kararlar vermek ve
huzur içinde yaflayabilmek için sürekli kendimiz ve yak›nlar›m›z için güvenceler
arar›z.
Beklenmedik sonuçlar karfl›s›nda yak›nlar›m›z› da güvence alt›na alabilmek için
size Süreli Vefat Sigortas›'n› öneriyoruz.

Kimler Yararlanabilir?
Süreli Vefat Sigortas›'ndan 18-69 yafl aras›ndaki herkes yaralanabilir. Sigortal›,
diledi¤i herhangi bir kifliyi lehdar olarak gösterme ve istedi¤i zaman lehdar›
de¤ifltirme hakk›na sahiptir.

Sigorta Süresi
Sigortal›n›n iste¤ine göre, 2-52 y›l aras›nda belirlenebilir. Sigorta girifl yafl› 18-
60 yafllar aras›nda olmal›d›r. Sigortal›l›k yafl› 70?i geçemez. Bir y›ldan uzun bir
süre için yap›lmakla birlikte, sadece ilk y›l prim ödenir.

Hangi Avantajlar› Sa¤lar ?
Süreli Vefat Sigortas›, TL,USD ya da EURO'ya endeksli olarak, belirleyece¤iniz bir
zaman dilimini kapsayacak flekilde yap›l›r. Sigortal› poliçesini her y›l yenilemek
zorunda kalmaz. Böylece risk de¤erlendirmesi sonucunda baflvurunun reddedilmesi
riski de ortadan kalkar ve sigortal› ömrü boyunca sigortalanabilme garantisine
sahip olur. Süreli Vefat Sigortas› ile tan›fl›n ve onlar›n mutlu geleceklerinin
foto¤raf›n› flimdiden çekin!

Vergi Avantaj›
Ücretli ya da y›ll›k beyanname veren mükellef iseniz, 193 say›l› G.V.K.'n›n 4697
say›l› kanun ile de¤iflik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödedi¤iniz primi vergi
matrah›ndan indirebilirsiniz. Priminizi ödedi¤inizi gösteren belgeyi çal›flt›¤›n›z
iflyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemifl oldu¤unuz prim limitler dahilinde
vergi matrah›n›zdan indirilecektir.
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7) E¤itim Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Hayat›n›z
• Bireysel
• Risk Sigortas› Ürünleri
• E¤itim Sigortas›

Çocuklar›n›z ›  Diplomaya Götürecek Güvenl i  Bir  Yol  Aç›yoruz!
‹yi bir gelece¤in yolu, herhangi bir nedenle yar›da kalmam›fl iyi bir e¤itimden
geçer. E¤itim Sigortas› çocuklar›n›z› diplomaya götüren yolda, e¤itimlerinin
kesintiye u¤ramamas›n› sa¤layan bir hayat sigortas›d›r.
Sizin yoklu¤unuzda devreye girer ve e¤itim giderlerini sizin yerinize karfl›lamaya
devam eder.

Kimler Kat›lmal›d›r?
E¤itim Sigortas›'nda amaç, e¤itimi maddi olarak finanse eden kiflinin yaflam kayb›
durumunda oluflacak maddi riski güvence alt›na almakt›r.Yaflam kayb› riski
sigortalanacak kiflinin yafl› 18-60 aras›nda olmal›d›r.Dilerseniz kendi
çocuklar›n›z›n,dilerseniz bir yak›n›n›z›n çocu¤u ya da çocuklar›n›n e¤itimini
sigorta kapsam›na ald›rabilirsiniz.

Hangi Avantajlar› Sa¤lar ?
E¤itim Sigortas›'n›n prim ve teminat›, tercihinize göre, ABD Dolar› ya da Euro'ya
endekslidir. Teminat›, primi ve sigortal›l›k süresini, ihtiyac›n›za ve öngörülerinize
göre siz belirlersiniz. E¤itim süresinin uzamas› veya ara verilmesi durumlar›nda
ek primle sigorta süresi uzat›labilir. En de¤erli varl›klar›m›z çocuklar›m›zd›r.
Onlar›n gelece¤ini rastlant›lara ve hayat›n kötü sürprizlerine b›rakmamal›y›z.
Çocu¤unuz için E¤itim Sigortas› yapt›r›n ve geleceklerinin mutlu foto¤raf›n›
flimdiden çekin.

Vergi Avantaj›
Ücretli ya da y›ll›k beyanname veren mükellef iseniz, 193 say›l› G.V.K.'n›n 4697
say›l› kanun ile de¤iflik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödedi¤iniz primi vergi
matrah›ndan indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait
olduklar› vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödedi¤inizi gösteren belgeyi
çal›flt›¤›n›z iflyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemifl oldu¤unuz prim
limitler dahilinde vergi matrah›n›zdan indirilecektir.

8) Prestij Hayat

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Hayat›n›z
• Bireysel
• Risk Sigortas› Ürünleri
• Prestij Hayat

Prestij Hayat Sigortas› , yaflam kayb› ve/veya kal›c› sakatl›k risklerini bir y›l için
güvence alt›na alan pland›r. Prestij Hayat Sigortas› güvencesi her y›l yap›lan
yenilemelerle devam ettirilebilir.

Sigortal›n›n, bu ürünü ald›¤› y›l içinde yaflam›n› kaybetmesi halinde yak›nlar›na,
poliçede belirlenen teminat tutar› ödenir. Kaza veya hastal›k sonucu oluflabilecek
kal›c› maluliyet durumlar›nda da size destek olacak maddi bir güvence sunmaktad›r.

Kimler Yararlanabilir?
Gelece¤ini düflünen, sa¤l›kl›, 18-65 yafl aras›ndaki herkes sigortaya girebilir.

Hangi Avantajlar› sa¤lar?
Prestij Hayat Sigortas›'n›n prim ve teminat›, tercihinize göre, TL, USD ya da
EURO'ya endekslidir. Sigortal› dilerse, hastal›k veya kaza sonucu oluflacak tam
veya k›smi maluliyet durumunda da, belirlenen teminat dahilinde güvenceye
sahip olur.

Vergi Avantaj›
Ücretli ya da y›ll›k beyanname veren mükellef iseniz, 193 say›l› G.V.K.'n›n 4697
say›l› kanun ile de¤iflik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödedi¤iniz primi vergi
matrah›ndan indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait
olduklar› vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödedi¤inizi gösteren belgeyi
çal›flt›¤›n›z iflyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemifl oldu¤unuz prim
limitler dahilinde vergi matrah›n›zdan indirilecektir.

9) Ferdi Kaza Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Hayat›n›z
• Bireysel
• Risk Sigortas› Ürünleri
• Ferdi Kaza Sigortas›

Yaflam, ac› tatl› sürprizlerle doludur. ‹ster hareketli, ister dingin bir hayat sürelim;
içinde bulundu¤umuz koflullarda, ne zaman hangi kazayla karfl› karfl›ya kalaca¤›m›z›
bilemeyiz.
Beklenmedik kazalar›n olas› risklerini ortadan kald›rmak ya da en aza indirmek
için size Ferdi Kaza Sigortas›n› öneriyoruz

Kimler Yararlanabilir?
Ferdi Kaza Sigortas›'ndan, 18-65 yafl aras›ndaki herkes yararlanabilir ve sigortal›,
diledi¤i herhangi bir kifliyi lehdar olarak gösterebilir.

Hangi Avantajlar› Sa¤lar ?
Bir y›ll›k düzenlenen Ferdi Kaza Sigortas›, kaza sonucu oluflabilecek yaflam kayb›,
maluliyet veya ortaya ç›kan hastane tedavi masraflar›n› da güvence alt›na
almaktad›r.

Vergi Avantaj›
Ücretli ya da y›ll›k beyanname veren mükellef iseniz, 193 say›l› G.V.K.'n›n 4697
say›l› kanun ile de¤iflik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödedi¤iniz primi vergi
matrah›ndan indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait
olduklar› vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödedi¤inizi gösteren belgeyi
çal›flt›¤›n›z iflyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemifl oldu¤unuz prim
limitler dahilinde vergi matrah›n›zdan indirilecektir.



30

10) Kurumsal Birikimli Hayat Sigortas›

• Ana Sayfa
• Ürünlerimiz
• Hayat›n›z
• Kurumsal
• Kurumsal Birikimli Hayat Sigortas›

Kurumsal Birikimli Hayat Sigortalar› ile çal›flanlar›n›z yafll›l›k günlerinde olas›
gelir kay›plar›n› telafi ederek, kendilerini ve yak›nlar›n› güvence alt›na alabilirler.
Tercihe ba¤l› olarak, YTL ve dövize endeksli tarifelerimizle ve günlük kar pay›
uygulamalar›m›zla geleceklerini rahatça planlayabilirler.

Kimler Yararlanabilir?
18–65 yafllar› aras›nda, ayn› firmada brdrlu larak çal›flan ve en az 10 kifliden luflan
tpluluklar, Kurumsal Birikimli Hayat Sigrtas› sahibi labilirler.

Avantajlar›
Ferdi aç›lan poliçelere göre Kurumsal poliçelerde Sigrtal› primlerinde yap›lan
yasal kesintilerin çok daha düflük olmas› sebebiyle ödenen sigrta primlerinin
daha fazlas›n›n yat›r›ma yönlendirilmesi önemli getiriler sa¤lamaktad›r.
Kurumsal Birikimli Hayat Sigrtas› ürünlerinde Demir Hayat ile flirketiniz aras›nda
tamamen sizin istedi¤iniz yap›da ürünler dizayn edilebilmekte sadece size özel
avantaj ve özellikler sa¤lanabilmektedir.

Sigorta Süresi
Grup Sa¤l›k Sigrtalar›'n›n süresi 10-30 y›l'd›r.

Teminat›n Kapsam›
Ana Teminat
Vefat Teminat›
Toplu para/Maafl Teminat›

Ek Teminat
Kaza Sonucu vefat ve malul›yet

Hastane gündelik teminat›
En az 10 çal›flan›n kat›lmas› ve çal›flanlar›n 18-65 yafl aras›nda olmas› kfluluyla,
flirketiniz çal›flanlar› ve aile bireyleri (efl ve çocuklar) için Özel Kurumsal Birikimli
Hayat Sigrtalar›ndan yararlanabilir,

Kurumsal Birikimli Hayat Sigrtas› Primleri;
% 100 kurumun kat›l›m› ile , Belli oranda kurumun ,belli oranda çal›flan›n katk›lar›
ile Veya istenirse de tamam› çal›flan taraf›ndan ödenerek sigrtalanabilir.
‹lk kez sigrtalanmay› planl›yrsan›z ;

Demir Hayat Sigrta ihtiyac›n›z› sizle birlikte tesbit ederek ,uygun teminatlar› en
uygun primlere sahip olman›z› sa¤layacakt›r.

11) Kurumsal Ferdi Kaza Sigortas›

• Ana Sayfa

• Ürünlerimiz

• Hayat›n›z

• Kurumsal

• Kurumsal Ferdi Kaza Sigortas›

Kurumsal Ferdi Kaza Sigortas› ile flirketler, 1 y›l boyunca her türlü kazan›n

do¤urabilece¤i kötü sonuçlara karfl› çal›flanlar›n› güvence alt›na alabilirler.

Kimler Yararlanabilir?

18–65 yafllar› aras›nda, ayn› firmada bordrolu olarak çal›flan ve en az 10 kifliden

oluflan topluluklar, Kurumsal Ferdi Kaza Sigortas› sahibi olabilirler.

Avantajlar›

Tüm primlerin iflveren taraf›ndan sa¤lanmas› ifl kazalar›nda iflveren sorumlulu¤u

konusunda destek olur niteliktedir.Toplu halde sigortalanma ifllemi oldu¤undan

daha uygun prim ve ödeme flekilleri mümkün olmaktad›r.

Kurumsal Ferdi Kaza Sigortas› ürünlerinde Demir Hayat ile flirketiniz aras›nda

tamamen sizin istedi¤iniz teminatlarda ürünler dizayn edilebilmekte, sadece size

özel avantaj ve özellikler sa¤lanabilmektedir.

Sigorta Süresi

Grup Ferdi Kaza Sigortas›´n›n süresi 1 y›l´d›r.

Teminat›n Kapsam›

Ana Teminat

Kaza Sonucu Vefat ve Sakatl›k

Ek Teminat

Hastane Gündelik Teminat›

En az 10 çal›flan›n kat›lmas› ve çal›flanlar›n 18-65 yafl aras›nda olmas› kofluluyla,

flirketiniz çal›flanlar› ve aile bireyleri (efl ve çocuklar) için Özel Kurumsal Ferdi

Kaza Sigortalar›ndan yararlanabilir,

Kurumsal Ferdi Kaza Sigortas› Primleri;

% 100 kurumun kat›l›m› ile , Belli oranda kurumun belli oranda çal›flan›n katk›lar›

ile Veya istenirse de tamam› çal›flan taraf›ndan ödenerek sigortalanabilir.

‹lk kez sigortalanmay› planl›yorsan›z ;

Demir Hayat Sigorta ihtiyac›n›z› sizle birlikte tesbit ederek ,uygun teminatlar›

en uygun primlere sahip olman›z› sa¤layacakt›r.
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12) Kurumsal Y›ll›k Hayat Sigortas›

• Ana Sayfa

• Ürünlerimiz

• Hayat›n›z

• Kurumsal

• Kurumsal Y›ll›k Hayat Sigortas›

Kurumsal Y›ll›k Yaflam Sigortas› ile flirketler, 1 y›l boyunca her türlü kaza , ölüm

ve sakatl›¤›n do¤urabilece¤i kötü sonuçlara karfl› çal›flanlar›n› güvence alt›na

alabilirler.

Kimler Yararlanabilir?

18–65 yafllar› aras›nda, ayn› firmada bordrolu olarak çal›flan ve en az 10 kifliden

oluflan topluluklar, Kurumsal Y›ll›k Yaflam Sigortas› sahibi olabilirler.

Avantajlar›

Tüm primlerin iflveren taraf›ndan sa¤lanmas› ifl kazalar›nda iflveren sorumlulu¤u

konusunda destek olur nitel›kted›r. Toplu halde sigortalanma ifllemi oldu¤undan

daha uygun prim ve ödeme flekilleri mümkün olmaktad›r. Kurumsal Y›ll›k Hayat

Sigortas› ürünlerinde Demir Hayat ile flirketiniz aras›nda tamamen sizin istedi¤iniz

teminatlarda ürünler dizayn edilebilmekte sadece size özel avantaj ve özellikler

sa¤lanabilmektedir. Üründe her türlü vefat teminat verilebilmektedir.

Sigorta Süresi

Kurumsal y›ll›k Yaflam Sigortas›'n›n süresi 1 y›l' d›r. Teminat›n Kapsam›

Ana Teminat

Her türlü Vefat ve Sakatl›k

Ek Teminat

Hastane Gündelik Teminat›

En az 10 çal›flan›n kat›lmas› ve çal›flanlar›n 18-65 yafl aras›nda olmas› kofluluyla,

flirketiniz çal›flanlar› ve aile bireyleri (efl ve çocuklar) için Özel Kurumsal Y›ll›k

Hayat Sigortalar›ndan yararlanabilir,

Kurumsal Y›ll›k Hayat Sigortas› Primleri;

% 100 kurumun kat›l›m› ile , Belli oranda kurumun belli oranda çal›flan›n katk›lar›

ile Veya istenirse de tamam› çal›flan taraf›ndan ödenerek sigortalanabilir.

‹lk kez sigortalanmay› planl›yorsan›z ;

Demir Hayat Sigorta ihtiyac›n›z› sizle birlikte tesbit ederek ,uygun teminatlar›

en uygun primlere sahip olman›z› sa¤layacakt›r.
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‹Ç S‹STEMLER

INTERNAL SYSTEM



Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Sistemi

5684 say›l› sigortac›l›k kanununun 4 üncü maddesi uyar›nca yay›mlanan Sigorta

ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin ‹ç Sistemlerine ‹liflkin Yönetmelik’ in 4.

maddesi gere¤ince sigorta flirketleri, maruz kald›klar› risklerin izlenmesi ve

kontrolünün sa¤lanmas› amac›yla, faaliyetlerinin kapsam› ve yap›s›yla uyumlu

ve de¤iflen koflullara uygun, tüm bölge müdürlükleri ve birimleri ile yürürlü¤e

konulan düzenlemelerde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yeterli ve etkin

iç sistemler kurmak, iflletmek ve gelifltirmekle yükümlüdürler. Söz konusu

yönetmelikte ad› geçen iç sistemler tan›m› içinde Risk Yönetim Sistemi ve ‹ç

Kontrol Sistemi yer almaktad›r. Sigortac›l›¤›n do¤as›nda var olan ve fiirketimizin

kuruldu¤u günden bugüne mevcut olan Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol sistemleri

Yönetim Kurulu taraf›ndan al›nan karar ile 2008 y›l›nda tan›mlanm›flt›r. Bu

kapsamda, Risk Yönetimi, ‹ç Kontrol, Uyum departman› kurulmufltur.

‹ç Kontrol

fiirket varl›klar›n›n korunmas›n›, faaliyetlerin etkin ve verimli bir flekilde Kanuna

ve ilgili mevzuata, flirket içi politikalar ile kurallara ve sigortac›l›k teamüllerine

uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin

güvenilirli¤ini, bütünlü¤ünü ve bilgilerin zaman›nda elde edilebilirli¤ini sa¤lamak

amac›yla iç kontrol sistemi kurulmufltur. Sorumluluklar›n devaml›l›¤› ve geliflimini

sa¤lamak iç kontrol biriminin sorumlulu¤undad›r. fiirket iç sistemlerinde birinci

savunma mekanizmas› olarak oluflturulan ‹ç kontrol sorumlulu¤u, esas olarak ifl

birimleri üzerindedir: ifl birimi, sorumlulu¤u alt›ndaki ifllemlerin kontrolünden

de sorumludur. ‹ç Kontrol birimi, ifl birimlerinin kontrol sorumlulu¤unu yerine

getirmesi için koordinasyon faaliyetlerini yürütmektedir.

Uyum

Suç gelirlerinin aklanmas› ve terörün finansman›n›n önlenmesi için, “Suç Gelirlerinin

Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun” ve bu kanun uyar›nca ç›kar›lan

yönetmelik ve tebli¤lere gerekli uyumun sa¤lanmas› amac›yla risk temelli bir

yaklafl›mla uyum program›n› oluflturmak ve oluflturulan uyum program› kapsam›nda

gerekli çal›flmalar› yürütmek ve MASAK Baflkanl›¤› ile gerekli iletiflim ve

koordinasyonu sa¤lamak amac›yla Uyum birimi oluflturulmufltur.

Risk Yönetimi

fiirket’in maruz kald›¤› tüm risklerin tan›mlanmas›, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol

alt›nda tutulmas› amac›yla oluflturulmufltur. Risk Yönetimi, her birimin sahip

oldu¤u risklerin ilgili birimlerle birlikte yönetilmesini koordine etmektedir

Risk Management and Internal Control System

Pursuant to Article 4 of the Regulation on the Internal Systems of Insurance,
Reinsurance and Pension Companies issued as per Article 4 of the Insurance Law
no. 5684, insurance companies are obliged to set up, operate and improve
adequate and efficient internal systems within the frame of principles and
procedures stipulated by the regulations, which are aimed at the monitoring and
control of their risk exposure, are aligned with the scope and nature of their
activities, in harmony with changing conditions, and enforced across all regional
offices and units. The definition of internal systems mentioned in the said
Regulation includes Risk Management System and Internal Control System. Demir
Hayat’s risk management and internal control systems, which are intrinsic to
the business of insurance and which have existed at the company since the day
it was founded, were reorganized in 2008 by a Board of Directors resolution. As
a result of this reorganization, Internal Controls and Risk Management Departments
was set up and given responsibility for the company’s risk management, internal
control.

Internal Control

An internal control system has been set up to ensure that the company’s assets
are protected; that its activities are conducted in accordance with the requirements
of laws and regulations, with company internal policies and rules, and with
established insurance industry practices and in such a way as to be both effective
and productive; and that the accounting and financial reporting system is secure,
coherent, and capable of providing timely access to information. Each business
unit is individually responsible for the transactions which it is authorized to
perform while the Internal Control Unit is responsible for overseeing the fulfillment
of such responsibilities. This unit also coordinates activities that are essential
to the fulfillment of business units’ responsibilities.

Compliance

The Compliance Unit was set up and made responsible primarily for developing
and implementing a risk-sensitive program to ensure the company’s compliance
with the requirements of anti-money-laundering laws, regulations, and
administrative provisions; for conducting activities required by such a compliance
program; and for communicating and for coordinating activities as necessary
with the Financial Crimes Investigation Board (MASAK). The Compliance Unit is
additionally responsible for ensuring that the company is in compliance both
with insurance-related and other laws and regulations to which the company is
subject.

Risk Management

The Risk Management Unit was created to identify, quantify, monitor, and control
all the risks to which the company is exposed. This unit ensures that every unit’s
risks are managed in coordination with other company units for which they may

be matters of concern.
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Demir Hayat Risk Yönetimi biriminin misyonunu; fiirket’in hedeflerine ulaflmas›n›

etkileyebilecek risklerin en k›sa sürede tan›mlanmas›, ölçülmesi, yönetilmesi,

raporlanmas› ve gözlenmesidir.

Demir Hayat Risk Yönetimi birimi afla¤›daki hedeflere ulaflmay› amaçlamaktad›r:

• fiirket’in alm›fl oldu¤u önemli risklerin anlafl›lmas› ve söz konusu risklerin,

fiirket’in sigortal›lar›na, ortaklar›na, çal›flanlar›na ve tüm ilgililere karfl›

yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teflkil etmemesinin sa¤lanmas›,

• Risk ifltah›n›n tan›mlanmas› ve risk profilinin belirlenen limitler dahilinde

tutulmas›n›n sa¤lanmas›,

• Karar al›c›lara sa¤lanacak Riskler ile ilgili tutarl›, güvenilir ve en güncel

bilgilerin sa¤lanmas› ve bu bilgiler kullan›larak risk görüflünün sunulmas› ile

fiirket içi karar alma mekanizmalar›n›n desteklenmesi,

• fiirket’in her bir yöneticisinin sorumluluk alan› ile ilgili risklerin fark›nda

oldu¤u, bu riskleri uygun bir flekilde yönetti¤i ve bunlar› fleffaf bir biçimde

raporlad›¤› bir “Risk Fark›ndal›¤› Kültürü”nün fiirket içerisinde oluflturulmas›,

• Risk limitlerinin izlenmesi, limit afl›mlar›n›n ilgili komitelere raporlanmas› ve

uygun aksiyonlar›n al›nmas›n›n sa¤lanmas›d›r.

Demir Hayat Risk Profili

Demir Hayat Risk Profilini 5 grup alt›nda afla¤›daki gibi belirlemifltir:

• Sigortac›l›k Riskleri

• Finansal Riskler

• Operasyonel Riskler

• Yönetimsel Riskler

• Çevresel Riskleri

Sigortac›l›k Riskleri

Sigortac›l›k riski, poliçenin düzenlenmesi s›ras›nda yap›lan masraf ve iptal oranlar›

gibi varsay›mlar ile hasarlar›n tutar ve zamanlamas›na iliflkin tahminlerdeki

sapmalar ve prim seviyesinin yeterli tespit edilememesi gibi sigortac›l›k ile ilgili

teknik konulardaki riskleri içermektedir. Hayat d›fl› branfllarda en büyük sigortac›l›k

riski, al›nan primler ile gerçekleflmesi beklenen hasarlar›n karfl›lanamamas›

riskidir. Sigortac›l›k risklerinin en önemli iki kayna¤›, bir kerede gerçekleflen

ancak etkisi çok büyük olan, deprem, f›rt›na gibi katastrofik olaylar ile etkisi

zamanla yavafl yavafl ortaya ç›kan, sonuçlar› uzun vadede görülebilen, enflasyon

ve sigortal›lar›n davran›fllar›ndaki de¤ifliklikler gibi genel hasar riskleridir. fiirket’in

ana faaliyet konusu olan Sigortac›l›k, birçok riski ihtiva etmektedir. Söz konusu

The mission of the Risk Management Unit is to expeditiously identify, quantify,

manage, report, and monitor any risks that might affect the company’s ability

to achieve its aims.

The Demir Hayat Risk Management Unit strives to:

• Understand the material risks which the company assumes and ensure that

these risks to not hinder the company in the fulfillment of

its obligations towards its policyholders, shareholders, employees, or other

stakeholders;

• Define the company’s appetite for risk and ensure that its risk profile remains

within prescribed limits;

• Support company decision-making mechanisms by providing decision-makers

with coherent, reliable, up-to-date information about risks which have been

or are to be incurred and present them with risk assessments based on such

information;

• Foster a “risk awareness culture” throughout the company so that every

company officer is aware of the risks involved in his area of

responsibility, manages those risks appropriately, and reports them

transparently;

• Monitor risk limits, report limit overruns to those concerned, and ensure

that appropriate action is taken.

Demir Hayat Risk Profile

Demir Hayat’s risk profile recognizes five separate risk categories:

• Insurance risks

• Financial risks

• Operational risks

• Strategic risks

• Externality risks

Insurance Risks

Insurance risks arise when appropriate premium charges are not sufficiently

ascertained because there are disparities between the assumptions that are

made when a policy is drawn up about such things as costs and cancellation

rates on the one hand and, on the other, the amounts and timings of claims. In

non-life branches, the biggest insurance risk occurs when collected premiums

are insufficient to cover expected claims. There are two crucially important

sources of insurance risk. The first are catastrophic events such as earthquakes

and storms which occur all at once but whose effects are huge. The second are



35

FAAL‹YET RAPORU

ANNUAL REPORT

2 0 1 4

risklerin iyi yönetilmesi, fiirket’in baflar›s› için büyük önem tafl›maktad›r.

Demir Hayat Sigortac›l›k risklerinin en iyi flekilde yönetilmesi için gerekli sistemleri

kurmufltur.

Sigortac›l›k riskleri afla¤›daki gibi s›n›fland›r›lm›flt›r:

• Yaz›m Riski (Underwriting)

• Ürün Yönetimi Riski

• Reasürans faaliyetlerinden kaynakl› riskler

• Konsantrasyon Riski

• Fiyatlama Riski

• Hasar Yönetimi Riski

Yukar›da say›lan riskler, fiirket’in ilgili teknik birimleri taraf›ndan gerekli görülen

yerlerde yönetilmektedir. Bunlara ilaveten, fiirket’in sigortac›l›k faaliyetlerinden

do¤an yükümlülüklerinin karfl›lanmas›na yönelik Teknik Karfl›l›klar, Finansal

Riskler alt›nda s›n›fland›r›lm›fl ve fiirket’in Aktüerya ve Risk Yönetimi birimleri

taraf›ndan birlikte izlenmektedir.

Finansal Riskler

fiirket portföyünde bulunan varl›klar, finans piyasalar›nda ortaya ç›kan

dalgalanmalar sonucunda ortaya ç›kan risklere maruz kalmaktad›r. Finansal

Riskler afla¤›daki flekilde s›n›fland›r›lm›flt›r;

• Piyasa Riski (Kur Riski ve Spread Riski),

• Faiz Riski,

• Kredi Riski,

• Likidite Riski,

• Sermaye Riski,

• Karfl›l›klar

fiirket, serbest ve blokeli varl›klar›na iliflkin Yat›r›m Politikas›n›, her y›l bafl›nda

belirlemekte ve belirlenen bu politika dahilindeki limitler Yönetim Kurulunca

onaylanmaktad›r.

Operasyonel Riskler

Tüm flirketler, yeterince kontrol edilmeyen iç süreçler veya sistemler, insan

hatas›, yasal mevzuata uyum eksikli¤i ile d›fl kaynakl› operasyonel riskler

tafl›maktad›rlar. fiirket, Risk Yönetimi çerçevesinde, operasyonel risklerini

belirlemek, ölçmek ve yönetmekle yükümlüdür. Operasyonel risklerin takibine

iliflkin temel sorumluluk, ilgili birimlerde olmakla birlikte, ‹ç Denetim, ‹ç Kontrol

ve Risk Yönetimi birimleri koordineli olarak bu tür riskleri izlemektedir.

claims arising from risks whose longterm effects and consequences become

apparent slowly and only over a long period of time. The latter category includes

movements in inflation rates and changes in people’s behavior. Insurance, which

is the company’s core business activity, involves many different sorts of risk,

the proper management of which is ofgreat importance to the company’s success.

Demir Hayat has installed the systems that are needed to manage insurance

risks in the best way possible. The company classifies its insurance risks in the

following way:

• Underwriting risk

• Product management risk

• Reinsurance-related risks

• Concentration risk

• Claims management risk.

Financial Risks

The assets in the company’s portfolio are exposed to risks that arise from

movements that occur in financial markets. These are defined as “financial risks”

and they are separately classified as follows:

• Market risk (exchange rate risk and spread risk)

• Interest rate risk

• Credit risk

• Liquidity risk

• Capital risk

• Collateral risk

The company determines its free and blocked asset investment policy at the

beginning of every year. Limits are set in line with this policy and these limits

are approved by the Board of Directors.

Operational Risks

All companies, including those whose business is financial products and services,

are exposed to operational risks. Some of these risks are intrinsic and arise from

insufficiently controlled processes and systems, human error, and lack of

compliance with government regulations; others arise from externalities.

Operational risks are among the risks which a company must identify, measure,

and manage as part of its overall risk management activities. At Demir Hayat,

operational risks are managed by the appropriate units of the company in

coordination with its internal audit, internal control, and risk management units.
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Yönetimsel Riskler

Yönetimsel riskler, Demir Hayat’›n mevcut ifl plan›na uyumunu ve büyüme ve

de¤er yaratma hedeflerine ulaflmas›n› etkileyebilecek Strateji Planlama ile

Kurumsal Yönetim Risklerini kapsamaktad›r. Söz konusu risklerin tan›mlanmas›,

ölçümü ve yönetimi, fiirket üst yönetimi taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.

Çevresel Riskleri

D›fl çevre riskleri, Demir Hayat’›n içerisinde bulundu¤u d›fl çevreden kaynaklanan

riskleri içermektedir. Söz konusu riskler afla¤›da yer almaktad›r;

• Yasal Düzenleme Riski

• Ekonomik, politik ve Sosyal riskleri

• Rekabet Riski

• Sektör Riski

Management Risks

Management risks are risks which arise from Demir Hayat’s strategy-planning

and corporate governance activities and which might have an impact on the

company’s ability to carry out its existing business plans and/or to achieve its

growth and value-creation targets. Strategic risks are identified, quantified, and

managed by  under the oversight of senior management.

Externality Risks

Externality risks are risks that arise from the various extrinsic contexts in which

Demir Hayat conducts its business. These risks consist of:

• Regulatory risk

• Economic, political and social risk

• Competition risk

• Sectoral risk.
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YÖNET‹M KADROMUZ

MANAGERIAL STAFF
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YÖNET‹M  KADROMUZ  / MANAGERIAL STAFF

Ali ERSOY
Genel Müdür / General Manager

Bülent EREN
Genel Müdür Yard›mc›s› / Assistant General Manager

Hakan TAN
Genel Müdür Yard›mc›s› / Assistant General Manager

Cengiz KILIÇ
Hazine Grup Müdürü / Treasury Group

Mesut TÜRKSOY
Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü / Information Technology Group

Özer TUNÇAY
Mali ve ‹dari ‹fller Grup Müdürü / Finance & Administration Group

Özlem AKSIN
Hayat  Departman› / Life Operations & Claims  Group

Müdürler / Manager

Elif TÜRKER
Top. Kalite, ‹nsan Kayn. ve E¤itim / Total Quality , Human Resorces and Training

Kayra ERKAN
‹ç Denetim  / Internal Audit

Çi¤dem SÜLEYMAN‹YE
Ankara Bölge / Ankara Regional

Ebru YILMAZ
Sa¤l›k Operasyon Müdürü / Health Operations

Özlem ÇEfiMEC‹
Muhasebe Müdürü / Accounting

Emine KÖSE
Risk Analiz Müdürü / Underwriting

fiule YAPRAKLI
Kurumsal Pazarlama Müdürü / Corporate Marketing

Ercal KAVAZ
Arac› Kurumlar Pazarlama Müdürü / Agency Relations Manager

Emrah ÜNAL
‹ç Kontrol ve Risk Yönetimi Müdür Yard›mc›s› / Internal Control & Risk Management Assistant Manager

Rengin ‹Y‹GÜN
Müflteri Hizmetleri Müdürü / Customer Relation Manager

Fatma DAMAR
Avukat, Hukuk ‹flleri Müdürü / Lawyer

Meral TOPÇU
Hayat Operasyon Müdürü / Life Operation Manager

Muhsin SANCAK
Tahsilat Müdürü / Collection Manager
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OUR RATIOS
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PR‹M ÜRET‹M‹M‹Z (TL) / OUR PREMIUM PRODUCTION (TL)

BRANfiLAR / BRANCHES 2013 2014

Ferdi Kaza / Personel Accident 324,910 419,966

Sa¤l›k / Health 46,022,021 49,922,625

Toplam Elemanter / Total Elemantery 46,346,931 50,342,591

Hayat / Life 4,644,574 4,869,662

Toplam Üretim / Total Production 50,991,505 55,212,253

PR‹M ÜRET‹M‹ (TL) / PREMIUM PRODUCTION (TL)

PR‹M / PREMIUM 50,991,505
2010 2011 2012 2013

51,996,505 50,254,748 59,016,495

60,000,000

58,000,000

56,000,000

54,000,000

52,000,000

50,000,000

48,000,000

46,000,000

44,000,000

55,212,253
2014
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ÖZKAYNAK TOPLAMI (TL) / TOTAL EQUITY (TL)

ÖZKAYNAK /
EQUITY

15,107,499 16,203,788 20,200,337
2010 2011 2013

18,632,490
2012

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

19,431,339
2014

ÖDENEN TAZM‹NAT (TL) / PAID CLAIMS (TL)

ÖDENEN HASAR /
PAID CLAIMS

43,372,259 43,823,647 48,846,784

2010 2011 2013
-

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

50,428,127

2012

54,531,144

2014
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MAL‹ GEL‹R (TL) / FINANCIAL INCOME (TL)

MAL‹ GEL‹R /
FINANCIAL
INCOME

2,036,506 2,734,855 2,974,066

2010 2011 2012

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

2,790,781

2013
-

2,877,509

2014

AKT‹F TOPLAMI (TL) / TOTAL ASSETS (TL)

AKT‹F / ASSETS 70,470,976  76,679,844  78,742,642
2010 2011 2013

80,000,000

78,000,000

76,000,000

74,000,000

72,000,000

70,000,000

68,000,000

66,000,000

 78,361,042
2012

 73,928,077
2014
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DEM‹R HAYAT S‹GORTA A.fi.

‹Ç DENET‹M B‹R‹M‹ 2014 FAAL‹YET ÖZET‹

Demir Hayat Sigorta A.fi. ‹ç Denetim Birimi, Hazine Müflteflarl›¤›’n›n 21.06.2008
tarihinde yürürlü¤e giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin ‹ç
Sistemlerine ‹liflkin Yönetmeli¤i“ ve Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu’nca
onaylanan ‘‹ç Denetim Yönetmeli¤i’  kapsam›nda faaliyetlerini yürütmektedir. ‹ç
Denetim Birimi Yönetmeli¤i ve ifl süreçleri, 2012 y›l› içerisinde de güncellenmifl,
ilgili mevzuat ve uluslararas› denetim standartlar›na uyumlu, risk odakl› bir
faaliyet metodolojisi oluflturulmufltur.

‹ç Denetim Yönetmeli¤i, flirket içinde yürütülen iç denetim faaliyetlerinin amac›,
iflleyifli, kapsam› ve sorumluluklar›n› belirlemesi yan›nda, flirketin birinci ve ikinci
dereceden yönetiminden ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamaktad›r. ‹ç Denetim’in üç ana
faaliyeti;

• Kontrol faaliyetleri çerçevesinde yürütülen tasar›m ve operasyonlar›n
de¤erlendirilmesini ve raporlanmas›n› yaparak riskin belirlenip, yönetildi¤ini
sa¤lamak

• fiüphelenilen finansal suçlar ve personel yolsuzluklar›na iliflkin vakalar›n
incelenmesi ve raporlamas›

• Yönetimden ba¤›ms›zl›¤›n bozulmas› imkan vermeden yönetime dan›flmanl›k
faaliyetleri yürütmek

2014 y›lsonu itibar›yla Demir Hayat Sigorta A.fi. ‹ç Denetim Biriminde bir personel
çal›flmaktad›r. 03/06/2013 tarihi itibar› ile ‹ç Denetim Müdürü unvan›yla göreve
bafllayan Kayra ERKAN, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Denetim Kurulu Baflkan›
Say›n. Begüm ERENGÜL’e ba¤l› olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Birim,
sorumluluklar›n› etkin bir flekilde yerine getirmek, yönetimi ve personeli
k›s›tlanmadan de¤erlendirebilmek için organizasyonel yönde ba¤›ms›z olarak
yap›land›r›lm›flt›r.

Y›l içinde yürütülen iç denetim faaliyetleri Y›ll›k ‹ç denetim plan›na uygu olarak
yürütülmektedir. Plan, ‹ç Denetim Departman›’nca yap›lan risk de¤erlendirmesine
göre haz›rlanmakta ve Komite onay›n›n al›nmas› ile uygulamaya konulmaktad›r.
Denetim plan›n›n haz›rlanmas› sürecinde, Demir Hayat Sigorta A.fi. strateji ve
hedefleri, müflteri flikayetleri, denetim ve kontrol sonuçlar› gözden geçirilmifl,
buradan elde edilen risk ölçümlemeleri ile flirket yöneticilerinin risk alg›lar› da
dikkate al›nm›flt›r.

Oluflturulan y›ll›k denetim plan› kapsam›nda 2014 y›l›nda;

Tazminat, provizyon ve rücu ifllemleri,
Acente teflkilat› ve acente ifllemleri,
Genel Müdürlük birim operasyonlar›,
Bölge Müdürlü¤ü çal›flmalar›,
Finansal raporlamalar,
Teknik karfl›l›klar,
Sigorta Mevzuat›na uyumu,
‹ç kontrol ve risk yönetimi faaliyetlerinin de¤erlendirilmesi konular›nda denetim
faaliyetleri gerçeklefltirilerek, denetim raporlar› oluflturulmufltur. Haz›rlanan
denetim raporlar› yönetim ile paylafl›larak, tespit edilen bulgular ve geliflim
alanlar› hususunda bilgilendirme yap›lm›fl, gerekli aksiyonlar›n al›nmas› sa¤lanm›flt›r.

DEM‹R HAYAT S‹GORTA A.S. (DEMIR LIFE INSURANCE INC.)

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT ACTIVITY SUMMARY OF YEAR 2014

Demir Life Insurance Inc. Internal Audit Department organize its operations due
to the “Regulation relating the Internal Systems of Insurance and Reinsurance
Companies and Pension Companies” which became effective in 21.06.2008 and
the ‘Internal Audit Charter’, that is approved by the Board of Management. Internal
Audit Charter and work flows are updated within the year 2012, and a risk based
operational methodology according to the international auditing standards has
been established.

The Internal Audit charter sets out the purpose, functions, scope and responsibilities
of the Internal Audit function and how it maintains independence from the first
and second line management of the company. The three main functions of Internal
Audit are to:

• Assess and report on the effectiveness of the design and operation of the
framework of controls which enable risk to be assessed and managed

• Investigate and report on cases of suspected financial crime and employee
fraud

• Undertake advisory projects for management provided that they do not
threaten the function’s actual or perceived independence from management

One personnel works in Demir Life Insurance Inc. Internal Audit Department by
the end of year 2014. Kayra ERKAN, who has began working as the Internal Audit
Manager by 03.06.2013, reports directly to the Vice President of Board of
Management and also the Audit Board President, Mrs. Begüm ERENGÜL. In order
to effectively fulfill the liabilities and to objectively evaluate the management
and staff; the department is structured independently in the organization.

Internal audit activities are conducted in accordance to the ‘Annual internal audit
plan’. The plan is prepared according to the risk evaluation of Internal Audit
Department and is put into practice after the approval of Demir Life ‹nsurance
Inc. Board of Management. During the preparation of internal audit plan, Demir
Hayat Sigorta A.fi’s strategies and aims, customer complaints, audit and control
results are evaluated, risk computations of these evaluations and also risk
perception of management are being considered.

In 2014 in accordance to  the annual audit plan;

Indemnity, provision and recourse operations,
Agency network and operations,
Head Office department operations,
Regional Management operations,
Financial reporting,
Technical reserves,
Inspections due to Insurance Regulations,
Evaluation of internal control and risk management activities have been audited
and the audit reports have been issued. Audit reports have been shared with the
management. Thus, confirmed findings and improvement fields are informed and
providing that necessary actions are taken.

‹Ç DENET‹M FAAL‹YETLER‹M‹Z / INTERNAL AUDIT ACTIVITIES
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DEM‹R HAYAT S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
1 OCAK 2014 - 31 ARALIK 2014 HESAP NÖNEM‹NE A‹T

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kuruluna:

Girifl

1. Demir Hayat Sigorta A.fi.’nin (fiirket) 31 Aral›k 2014 tarihi itibar›yla haz›rlanan

ve ekte yer alan konsolide olmayan bilançosu, ayn› tarihte sona eren y›la ait gelir

tablosunu, özsermaye de¤iflim tablosunu ve nakit ak›fl tablosunu, önemli muhasebe

politikalar›n›n özetini  ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak fiirket Yönetiminin Sorumlulu¤u

2. fiirket yönetimi finansal tablolar›n sigortac›l›k mevzuat› gere¤i yürürlükte

bulunan muhasebe ilke ve standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde

sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve

usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak,

gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç sistemlerin

tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i

muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini

ve uygulanmas›n› içermektedir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u

3. Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar

hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, sigortac›l›k mevzuat› gere¤i

yürürlükte bulunan ba¤›ms›z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun

olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z

denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p

yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak

yürütülmesini gerektirmektedir

Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z

denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n›

içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata

ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil

olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de

kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk

de¤erlendirmesinde, fiirket’in iç sistemleri göz önünde bulundurulmufltur. Ancak,

amac›m›z iç sistemlerin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim

tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, fiirket yönetimi taraf›ndan

haz›rlanan finansal tablolar ile iç sistemler aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r.

DEM‹R HAYAT S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT FOR THE PERIOD

1 JANUARY 2014 – 31 DECEMBER 2014

To the Board of Directors’ of  Demir Hayat Sigorta A.fi.,

Introduction

1. We have audited the accompanying balance sheet of Demir Hayat Sigorta A.fi.
(“The Company”) as at December 31, 2014 and the income statement, statement
of changes in shareholders’ equity and cash flow statement for the year then
ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory
notes.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

2. The Board of Directors of Demir Hayat Sigorta A.fi. is responsible for the
preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with the current accounting principles and standards issued based on insurance
laws and regulations. This responsibility includes designing, implementing and
maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and
making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor’s Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements

based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on

auditing issued based on insurance laws and regulations  which require that we

comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain

reasonable assurance whether the financial statements give true and fair

presentation.

Our independent audit involves performing procedures to obtain audit evidence

about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures

selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks

of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or

error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control

relevant to the financial statements prepared by the management  in order to

design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for

the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal control.

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
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Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca fiirket yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe

politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir

bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir. Ba¤›ms›z

denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün

oluflturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüfl

4. Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Demir Hayat Sigorta A.fi.’nin 31

Aral›k 2014 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait

finansal performans›n› ve nakit ak›fllar›n›, sigortac›l›k mevzuat› gere¤i yürürlükte

bulunan muhasebe ilke ve standartlar› (bkz. 2 no’lu dipnot) çerçevesinde do¤ru

ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Mevzuattan Kaynaklanan Di¤er Yükümlülüklere ‹liflkin Rapor

1. TTK’n›n 402 inci maddesinin dördüncü f›kras› uyar›nca fiirketin 1 Ocak – 31

Aral›k 2014  hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolar›n, kanun

ile fiirket esas sözleflmesinin finansal raporlamaya iliflkin hükümlerine uygun

olmad›¤›na dair önemli bir hususa rastlanmam›flt›r.

2. TTK’n›n 402 inci maddesinin dördüncü f›kras› uyar›nca Yönetim Kurulu

taraf›m›za denetim kapsam›nda istenen aç›klamalar› yapm›fl ve talep edilen

belgeleri vermifltir.

M.G.I. BA⁄IMSIZ DENET‹M VE

YEM‹NL‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.

ERHAN ÖZDEM‹R, YMM

Sorumlu Ortak, Bafl Denetçi

‹stanbul,  11 Mart 2015

used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as

well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate

to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

4. In our opinion, in all material respects; the financial statements give a true
and fair view of the financial position of Demir Hayat Sigorta A.fi. as of December
31, 2013 and of its financial performance and its cash flows for the year ended
in accordance with current accounting principles and standards (pls. refer to
Note 2) within the related legislation.

Report Regarding the Other Obligations Arising From Legislation

1. Pursuant to the fourth paragraph of the article 402 of Turkish Commercial
Code, there was no significant discussion that set of accounts and financial
statements of the Company regarding the account period of 1 January – 31
December 2014 aren’t conformed to the provisions related to financial reporting
of Articles of Association of the Company and the applicable law.

2. Pursuant to the fourth paragraph of the article 402 of Turkish Commercial
Code, Board of Directors has made the required explanation and submitted the
required documents within the scope of the audit to us.

MGI BA⁄IMSIZ DENET‹M VE
YEM‹NL‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.

ERHAN ÖZDEM‹R,YMM
Managing Partner
‹stanbul, 11 March 2015

FAAL‹YET RAPORU

ANNUAL REPORT

2 0 1 4



47

MAL‹ TABLOLARIMIZ

OUR FINANCIAL STATEMENTS

FAAL‹YET RAPORU

ANNUAL REPORT

2 0 1 4























58

FAAL‹YET RAPORU

ANNUAL REPORT

2 0 1 4

D‹PNOTLAR



59

FAAL‹YET RAPORU

ANNUAL REPORT

2 0 1 4

DEM‹R HAYAT S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
1 OCAK 2014 - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEM‹NE A‹T

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kuruluna:

Girifl

1. Demir Hayat Sigorta A.fi.’nin (fiirket) 31 Aral›k 2014 tarihi itibar›yla haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide olmayan bilançosu, ayn› tarihte sona eren y›la ait gelir tablosunu,
özsermaye de¤iflim tablosunu ve nakit ak›fl tablosunu, önemli muhasebe
politikalar›n›n özetini  ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak fiirket Yönetiminin Sorumlulu¤u

2. fiirket yönetimi finansal tablolar›n sigortac›l›k mevzuat› gere¤i yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde sunumundan
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir
flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç sistemlerin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin
yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini ve uygulanmas›n› içermektedir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u

3. Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, sigortac›l›k mevzuat› gere¤i yürürlükte
bulunan ba¤›ms›z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal
tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir

Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n›
içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere
önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, fiirket’in iç
sistemleri göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç sistemlerin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak
tasarlamak amac›yla, fiirket yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç sistemler aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca fiirket
yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun
de¤erlendirilmesini içermektedir. Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak
oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüfl

4. Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Demir Hayat Sigorta A.fi.’nin 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal
performans›n› ve nakit ak›fllar›n›, sigortac›l›k mevzuat› gere¤i yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlar› (bkz. 2 no’lu dipnot) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir
biçimde yans›tmaktad›r.

Mevzuattan Kaynaklanan Di¤er Yükümlülüklere ‹liflkin Rapor

1. TTK’n›n 402 inci maddesinin dördüncü f›kras› uyar›nca fiirketin 1 Ocak – 31 Aral›k 2014  hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolar›n, kanun ile fiirket
esas sözleflmesinin finansal raporlamaya iliflkin hükümlerine uygun olmad›¤›na dair önemli bir hususa rastlanmam›flt›r.

2. TTK’n›n 402 inci maddesinin dördüncü f›kras› uyar›nca Yönetim Kurulu taraf›m›za denetim kapsam›nda istenen aç›klamalar› yapm›fl ve talep edilen belgeleri vermifltir.

M.G.I. BA⁄IMSIZ DENET‹M VE
YEM‹NL‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.

ERHAN ÖZDEM‹R, YMM
Sorumlu Ortak, Bafl Denetçi
‹stanbul,  11 Mart 2015
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31 ARALIK 2014 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE DÜZENLENEN

F‹NANSAL TABLOLARIMIZA ‹L‹fiK‹N BEYANIMIZ

‹liflikte sunulan 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle düzenledi¤imiz finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar›n sigortac›l›k mevzuat› gere¤i yürürlükte bulunan

muhasebe ilke ve standartlar›na göre haz›rland›¤›n› ve ilgili mevzuat ile flirketimiz kay›tlar›n›n uygun oldu¤unu beyan ederiz.

DEM‹R HAYAT S‹GORTA A.fi.

GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

10 fiubat 2015

Yönetim Kurulu Üyesi Aktüer Mali ve ‹dari ‹fller

ve Genel Müdür Sicil No 14 Grup Müdürü

Ali ERSOY F. Feral ÖZGÜÇ Özer TUNÇAY
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1. Genel Bilgiler

1.1 Ana flirketin ad› ve grubun son sahibi (holding)

Demir Hayat Sigorta A.fi.’nin (“fiirket”), do¤rudan ve nihai ana orta¤› Demir

Finansal Grup Holding A.fi.dir.

1.2 Kuruluflun ikametgah› ve yasal yap›s›, flirket olarak olufltu¤u ülke ve kay›tl›

büronun adresi (veya e¤er kay›tl› büronun oldu¤u yerden farkl›ysa, faaliyetin

sürdürüldü¤ü esas yer)

fiirket’in Demir Hayat Sigorta A.fi. ünvan› ile tescili 31 May›s 1995 tarihinde yap›lm›fl

ve 3800 Say› ve 6 Haziran 1995 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan

edilerek kurulmufltur. fiirket’in 19.200.000 TL tutar›ndaki sermayesinin tamam›

ortaklarca ödenmifltir.

2007 y›l›nda kurumun en büyük orta¤› olan; Demir Finansal Kiralama A.fi.’nin

ünvan› Demir Finans Holding A.fi. olarak de¤iflmifl olup, unvan de¤iflikli¤i 24

A¤ustos 2007 tarihinde tescil edilmifl ve Ticaret Sicil Gazetesi’nin 31 A¤ustos

2007 tarih ve 6885 say›l› nüshas›nda ilan edilmifltir. Demir Finans Holding A.fi.;

Demir Finansal Grup Holding A.fi. bünyesinde Türk Ticaret Kanunu’nun 146-151 ve

451 maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/1 ve 20/1 maddeleri uyar›nca

tüm aktif ve pasifleriyle “Tasfiyesiz ‹nfisah” yöntemiyle birlefltirilmesi 31 Aral›k

2007 tarihinde tescil edilmifl olup, Ticaret Sicil Gazetesi’nin 7 Ocak 2008 tarih

ve 6971 say›l› nüshas›nda ilan edilmifltir.

fiirket’in tescil edilmifl adresi Büyükdere Caddesi Özsezen ‹fl Merkezi No.124/B

34394 Esentepe ‹stanbul’dur. Ayr›ca Ankara bölge müdürlü¤ü ve 81 adet acentesi

ve 40 broker (31 Aral›k 2013: 79 adet acente, 39 adet broker) bulunmaktad›r.

fiirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmufl Anonim fiirket statüsündedir.

1.3 ‹flletmenin fiili faaliyet konusu

fiirket’in fiili faaliyet konusu hayat, sa¤l›k ve ferdi kaza branfllar›nda sigortac›l›k

faaliyeti yürütmektir.

1.4 Kuruluflun faaliyetlerinin ve esas çal›flma alanlar›n›n niteliklerinin aç›klamas›

fiirket, denetim, gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartlar› konular›nda

kendi özel kanunlar› hükümlerine tabi olarak faaliyet göstermektedir. Faaliyet

konular›n›n esaslar›, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu ve yürürlükte olan tebli¤lerde

belirtilen esas ve usuller çerçevesinde belirlenmektedir.

1.5 Kategorileri itibariyle y›l içinde çal›flan personelin ortalama say›s›

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Kifli Say›s› Kifli Say›s›

Üst ve orta düzey yöneticiler 23 20
Di¤er personel 87 93
TOPLAM 110 113

1.6 Üst düzey yöneticilere sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatler:

Yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yard›mc›lar› gibi
üst düzey yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin
toplam tutar› 2.268.953 TL.’dir. (1 Ocak-31 Aral›k 2013: 1.962.980  TL)

1.7 Finansal tablolarda; yat›r›m gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel,
yönetim, araflt›rma gelifltirme, pazarlama ve sat›fl, d›flar›dan sa¤lanan fayda
ve hizmetler ile di¤er faaliyet giderleri) da¤›t›m›nda kullan›lan anahtarlar

Teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktar›lan yat›r›m gelirleri

fiirket taraf›ndan hayat ve hayat d›fl› teknik karfl›l›klar› karfl›layan varl›klar›n
yat›r›ma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden
teknik bölüme aktar›lm›fl, di¤er yat›r›m gelirleri ise teknik olmayan bölüm içerisinde
b›rak›lm›flt›r. Hayat branfl› yat›r›m gelirleri hayat branfl›nda b›rak›lmakta, hayat
d›fl› teknik bölüme aktar›lan tutar ise, alt branfllara, her bir branfl›n prim üretimdeki
pay›na göre da¤›t›lmaktad›r.

Hayat d›fl› branfllarda teknik bölüme iliflkin personel, yönetim, araflt›rma ve
gelifltirme, pazarlama ve sat›fl, d›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmet giderleri
ile di¤er faaliyet giderlerinin alt branfllara da¤›t›m›

Teknik bölüm faaliyet giderleri her bir alt branfl için son 3 y›lda üretilen poliçe
say›s›,  brüt yaz›lan prim miktar› ile hasar ihbar adedinin; toplam üretilen poliçe
say›s›na, brüt yaz›lan prim miktar›na ve hasar ihbar adedine  oranlanmas›yla
bulunan 3 oran›n ortalamas›na göre da¤›t›lmaktad›r.

1.8 Finansal tablolar›n tek bir flirketi mi yoksa flirketler grubunu mu içerdi¤i

Ekli finansal tablolar yaln›zca Demir Hayat Sigorta A.fi. hakk›ndaki mali bilgileri
içermektedir.

1.9 Raporlayan iflletmenin ad› veya di¤er kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki
bilanço tarihinden beri olan de¤ifliklikler

Ad› / Ticari Ünvan› : Demir Hayat Sigorta A.fi

Yönetim Merkezi Adresi (Yeni) : Büyükdere Cad. Özsezen ‹fl Merkezi No: 124/B

34394 Esentepe / ‹stanbul

Telefon : 0212 288 68 51 – 0212 216 63 53

 Faks : 0212 274 65 85

‹nternet Sayfas› Adresi : www. demirhayat.com.tr

Elektronik Posta Adresi : info@demirhayat.com.tr
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1.10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonra fiirket’in faaliyetleri, bu faaliyetlerin kay›t ve belge

düzeni ile fiirket politikalar›nda herhangi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.

2. Önemli Muhasebe Politikalar›n›n Özeti

2.1 Haz›rl›k Esaslar›

2.1.1 Finansal tablolar›n düzenlenmesinde kullan›lan temeller ve kullan›lan

özel muhasebe politikalar›yla ilgili bilgiler

fiirket finansal tablolar›n›, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu ile T.C. Baflbakanl›k

Hazine Müsteflarl›¤›’n›n sigorta ve reasürans fiirketleri için öngördü¤ü ilke ve

kurallara uygun olarak haz›rlamaktad›r.

Finansal tablolar Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan, 30 Aral›k 2004 tarih ve 25686

say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Sigortac›l›k Hesap Plan› ve ‹zahnamesi

Hakk›nda Tebli¤ (Sigortac›l›k Muhasebe Sistemi Tebli¤ No:1)”de yer alan Sigortac›l›k

Hesap Plan› uyar›nca düzenlenmektedir.

18 Nisan 2008 tarih ve 26851 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan “Finansal Tablolar›n

Sunumu Hakk›nda Tebli¤” ile finansal tablolar›n önceki dönemlerle ve di¤er

flirketlerin finansal tablolar› ile karfl›laflt›r›lmas›n› teminen, flirketlerin

haz›rlayacaklar› finansal tablolar›n flekil ve içeri¤i düzenlenmifltir.

Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Finansal Raporlamalar›

Hakk›nda Yönetmelik, 14 Temmuz 2007 tarihli 26852 say›l› Resmi Gazete’de

yay›mlanarak 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.

Söz konusu Yönetmeli¤in 4. maddesinin birinci f›kras› “fiirket faaliyetlerinin 2.

f›krada belirtilen konularda Müsteflarl›kça ç›kar›lacak tebli¤ler hariç olmak üzere

bu Yönetmelik ile Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK) taraf›ndan

aç›klanan finansal tablolar›n haz›rlanma ve sunulma esaslar›na iliflkin mevzuat

hükümleri çerçevesinde muhasebelefltirilmesi esast›r” hükmünü ve 2. f›kras›

“Sigorta sözleflmelerine, ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol edilen ortakl›k ve ifltiraklerin

muhasebelefltirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya aç›klanacak finansal

tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar›n düzenlenmesine iliflkin usul

ve esaslar Müsteflarl›kça ç›kar›lacak tebli¤ler ile belirlenir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, bahse konu Yönetmeli¤in 4. maddesinin 2. f›kras›na iliflkin 18 fiubat

2008 tarih ve 2008/9 say›l› sektör duyurusundaki aç›klamalar afla¤›da yer

almaktad›r:

1. TMSK’nun “Sigorta Sözleflmelerine” iliflkin 4 numaral› Standard› 31 Aral›k 2005

tarihinden sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart

2006 tarihinde yürürlü¤e girmifl olmakla birlikte Uluslararas› Muhasebe

Standartlar› Kurulu’nun sigorta sözleflmelerine iliflkin projesinin ikinci bölümü

henüz tamamlanmad›¤› için TFRS 4 bu aflamada uygulanmayacakt›r. Ancak

gerekli görülmesi halinde sigorta sözleflmeleri ile ilgili aç›klama ve dipnotlar›n

düzenlenmesine iliflkin usul ve esaslar önümüzdeki dönemlerde Müsteflarl›kça

ç›kar›lacak tebli¤ ile belirlenecektir.

2.Ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol edilen ortakl›k ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi

hususu Müsteflarl›k taraf›ndan yay›mlanan 2007/26 say›l› Genelge ile

düzenlenmifltir. Buna göre; ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol edilen ortakl›k ve

ifltiraklerin muhasebelefltirilmesine iliflkin Müsteflarl›kça tebli¤ ç›kar›l›ncaya

kadar, uygulamada aksakl›k olmamas›n› teminen, ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol

edilen ortakl›k ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesinin TMSK’nun ilgili

düzenlemeleri çerçevesinde yap›lmas› gerekmektedir.

2 Kas›m 2011 tarih ve 28103 tarhli Resmi Gazete’de yay›mlanan  “Kamu Gözetimi,

Muhasebe ve Denetim Standartlar› Kurumunun Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda

Kanun Hükmünde Kararname” ile Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu(TMSK)

kapat›lm›fl ve görevleri “Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartlar›

Kurumu’na (KGK) devredilmifltir.

fiirket, 31 Aral›k 2014 ve 31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle, sigortac›l›k ile ilgili teknik

karfl›l›klar›n›, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu çerçevesinde ç›kar›lan ve 28 Temmuz

2010 tarih ve 27655 say›l› Resmi Gazete ile 17 Temmuz 2012 ve 28356 say›l› Resmi

Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl de¤ifliklikler sonras› “Sigorta ve Reasürans

ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na ve Bu Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤›

Varl›klara ‹liflkin Yönetmelik” ve sonras›nda bu yönetmelikle ilgili aç›klama ve

düzenlemelerin oldu¤u genelgeler ve sektör duyurular› çerçevesinde hesaplam›fl

ve finansal tablolara yans›tm›flt›r. Söz konusu düzenlemelere iliflkin uygulanan

muhasebe politikalar› 2.24 no.lu dipnotta aç›klanm›flt›r.

Cari dönem finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lamas› aç›s›ndan

karfl›laflt›rmal› bilgiler, gerekli görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›lm›flt›r.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi

Hazine Müsteflarl›¤›’n›n 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaral› yaz›s›na istinaden,

31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar›n›n, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) 15

Kas›m 2003 tarihli mükerrer 25290 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e

giren Seri: XI No: 25 Say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda

Tebli¤” de yer alan “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi”

ile ilgili k›s›mdaki hükümlere göre düzeltilerek 2005 y›l› aç›l›fllar› yap›lm›flt›r.

Hazine Müsteflarl›¤›’n›n ayn› yaz›s›na istinaden 2005 y›l›nda mali tablolar›n

enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verilmifltir.
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2.1.2 Finansal tablolar›n anlafl›lmas› için uygun olan di¤er muhasebe politikalar›

2.1 ila 2.24. dipnotunda tüm muhasebe politikalar›na yer verilmifltir.

2.1.3 Kullan›lan para birimi

fiirket’in mali tablolar› faaliyette bulunduklar› temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmufltur. fiirket’in geçerli para
birimi olan ve mali tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmifltir.

2.1.4 Finansal tabloda sunulan tutarlar›n yuvarlanma derecesi

Finansal Tablolarda ve ilgili dipnotlarda aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar, tam
say› TL olarak gösterilmifltir.

2.1.5 Finansal tablolar›n düzenlenmesinde kullan›lan ölçüm temeli (veya
temelleri)

Finansal tablolar, gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterilen finansal varl›klar,
gayrimenkuller ve yükümlülüklerin d›fl›nda, 31 Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyon
düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esas›na göre haz›rlanm›flt›r.

2.1.6 Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤ifliklikler ve Hatalar

fiirket, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde
yay›mlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü¤e giren “Sigorta ve Reasürans
fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Finansal Raporlamalar› Hakk›nda Yönetmelik”
do¤rultusunda, söz konusu yönetmelik ve Kamu Gözetim Kurumu  (“KGK”) taraf›ndan
aç›klanan Türkiye Muhasebe Standartlar› (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar› (“TFRS”) ile Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan muhasebe ve finansal
raporlama esaslar›na iliflkin yay›mlanan di¤er yönetmelik, aç›klama ve genelgeler
çerçevesinde muhasebelefltirmektedir.

2.2 Konsolidasyon

Ekli finansal tablolar yaln›zca Demir Hayat Sigorta Anonim fiirketi hakk›ndaki
mali bilgileri içermektedir.

2.3 Bölüm Raporlamas›

fiirket halka aç›k olmad›¤› için “TFRS-8 Faaliyet Bölümleri” standard› kapsam›nda
 bölüm raporlamas› yapmamaktad›r.

2.4 Yabanc› Para Karfl›l›klar›

fiirket’in finansal tablolar› faaliyette bulundu¤u temel ekonomik çevrede geçerli

olan para birimi (fonksiyonel para birimi) olan TL cinsiden ifade edilmifltir.

Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi 

fiirket’in 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle haz›rlanm›fl bilançosu, gelir tablosu,
özkaynak de¤iflim tablosu ve nakit ak›fl tablosu, 31 Aral›k 2013  tarihli bilançosu,
gelir tablosu, özkaynak de¤iflim tablosu ve nakit ak›fl tablosu ile karfl›laflt›rmal›
sunulmufltur.

Cari dönemde konsolide olmayan finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lamas›
aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› bilgiler, gerekli görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›lm›flt›r.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliflkin herhangi bir duyuru veya di¤er
seçilmifl finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›ndan sonra ortaya ç›km›fl olsalar
bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirilme tarihi aras›ndaki
tüm olaylar› kapsar.

fiirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas›
durumunda, mali tablolara al›nan tutarlar› bu yeni duruma uygun flekilde düzeltir.

Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar

Geçmifl  olaylardan  kaynaklanan  mevcut  bir  yükümlülü¤ün bulunmas›,
yükümlülü¤ün  yerine  getirilmesinin muhtemel olmas› ve söz konusu yükümlülük
tutar›n›n güvenilir bir flekilde tahmin edilebilir olmas› durumunda mali tablolarda
karfl›l›k ayr›l›r.

Karfl›l›k olarak ayr›lan tutar, yükümlülü¤e iliflkin risk ve belirsizlikler göz önünde
bulundurularak, bilanço tarihi itibar›yla yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için
yap›lacak harcaman›n tahmin edilmesi yoluyla hesaplan›r.

Karfl›l›¤›n, mevcut yükümlülü¤ün karfl›lanmas› için gerekli tahmini nakit ak›mlar›n›
kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karfl›l›¤›n defter de¤eri, ilgili nakit
ak›mlar›n›n bugünkü de¤erine eflittir.

Karfl›l›¤›n ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydan›n bir k›sm› ya da tamam›n›n
üçüncü taraflarca karfl›lanmas›n›n beklendi¤i durumlarda, tahsil edilecek tutar,
ilgili tutar›n tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olmas› ve güvenilir bir flekilde
ölçülmesi halinde varl›k olarak muhasebelefltirilir.

Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤ifliklik ve Hatalar

Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤ifliklikler ve tespit edilen önemli
muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r ve önceki dönem mali tablolar›
yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de¤ifliklikler, yaln›zca bir döneme
iliflkin ise, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliflkin ise, hem
de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak
uygulan›r.
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Finansal tablolar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda yabanc› para cinsinden gerçekleflen

ifllemler, ifllem tarihindeki kurlar esas al›nmak suretiyle fonksiyonel para birimine

çevrilir. Bilançoda yer alan yabanc› para cinsinden varl›klar ve yükümlülükler,

bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kuru kullan›larak Türk Liras›’na

çevrilmektedir. Bu ifllemlerden do¤an kur fark› gelir ve giderleri gelir tablosuna

dahil edilmektedir. Yabanc› para cinsinden hayat sigortalar›na iliflkin muallak

hasar karfl›l›klar› ve matematik karfl›l›klar ile sigortal›lardan olan alacaklar T.C.

Merkez Bankas› efektif sat›fl kuru kullan›larak Türk Liras›’na çevrilmektedir.

Parasal varl›klardan sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lm›fl yabanc› para cinsinden

finansal varl›klar›n iskonto edilmifl de¤erleri üzerinde oluflan kur farklar› gelir

tablosuna, bu varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erindeki di¤er tüm de¤ifliklikler ve

bunlar üzerinde oluflan kur farklar› özsermaye içerisinde ilgili hesaplara yans›t›l›r.

Parasal olmayan finansal varl›k ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim

farklar› ise gerçe¤e uygun de¤er de¤iflikli¤inin bir parças› olarak kabul edilir ve

söz konusu farklar di¤er gerçe¤e uygun de¤er de¤iflikliklerinin takip edildi¤i

hesaplarda yans›t›l›r. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabanc› para birimindeki

parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.

2.5 Maddi Duran Varl›klar

Arsa ve binalar d›fl›ndaki maddi duran varl›klar, maliyetlerden birikmifl amortisman

düflülerek finansal tablolara yans›t›lm›flt›r. Amortisman, maddi duran varl›klar›n

faydal› ömürleri esas al›narak do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak

ayr›lmaktad›r. Maddi duran varl›klar›n faydal› ömürleri esas al›narak tahmin edilen

amortisman dönemleri, afla¤›da belirtilmifltir:

 Ekonomik Ömrü
Demirbafllar ve tesisatlar 4-15 y›l
Özel Maliyetler 5 y›l

Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas› ya da bir maddi duran varl›¤›n  hizmetten

al›nmas› sonucu oluflan kazanç veya kay›p, sat›fl has›lat› ile varl›¤›n defter de¤eri

aras›ndaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.

Arsa ve binalar haricindeki maddi duran varl›klarda de¤er düflüklü¤ü oldu¤una

iflaret eden koflullar›n mevcut olmas› halinde, olas› bir de¤er düflüklü¤ünün tespiti

amac›yla inceleme yap›l›r ve bu inceleme sonunda maddi varl›¤›n kay›tl› de¤eri,

geri kazan›labilir de¤erinden fazla ise, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle kay›tl› de¤eri

geri kazan›labilir de¤erine indirilir. (6 no.lu dipnot)

2.6 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

fiirket’in faaliyetlerinde kullan›lmak veya idari maksatlarla veya ifllerin normal

seyri esnas›nda sat›lmak yerine, kira elde etmek veya de¤er kazan›m› amac›yla

veya her ikisi için elde tuttu¤u arazi ve binalar yat›r›m amaçl› gayrimenkuller

olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. TMS “40 - Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller” standard›,

bafllang›ç muhasebelefltirmesi sonras›nda yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin

de¤erlemesinde, bilanço tarihi itibariyle piyasa koflullar›n› yans›tan gerçe¤e

uygun de¤er veya maliyet de¤eri ile de¤erleme konusunda flirketlere seçimlik

hak tan›m›flt›r. fiirket, yat›r›m amaçl› gayrimenkullerini makul de¤er yöntemiyle,

ba¤›ms›z eksperlerin belirledi¤i makul de¤erlerinden finansal tablolara yans›tm›flt›r.

Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerdeki makul de¤er de¤ifliklikleri, gelir tablosunda

yat›r›m gelirlerinin alt›nda muhasebelefltirilmektedir

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, sat›lmalar› veya kullan›lamaz hale gelmeleri ve

sat›fl›ndan gelecekte herhangi bir ekonomik yarar sa¤lanamayaca¤›n›n belirlenmesi

durumunda bilanço d›fl› b›rak›l›rlar. Yat›r›m amaçl› gayrimenkulun kullan›m süresini

doldurmas›ndan veya sat›fl›ndan kaynaklanan kar/zarar, olufltuklar› dönemde

gelir tablosuna dahil edilir. (7 no.lu dipnot)

2.7 Maddi Olmayan Duran Varl›klar

Maddi olmayan duran varl›klar iktisap edilmifl bilgi sistemleri, imtiyaz haklar›n›

ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› içermektedir. Maddi olmayan duran varl›klar, elde etme

maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydal›

ömürleri üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur.

De¤er düflüklü¤ünün olmas› durumunda maddi olmayan duran varl›klar›n kay›tl›

de¤eri, geri kazan›labilir de¤erine getirilir. Maddi olmayan duran varl›klar›n itfa

süreleri 3 ila 15 y›ld›r. (8 no’lu dipnot).

2.8 Finansal Varl›klar

fiirket, finansal varl›klar›n› “gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan

finansal varl›klar (Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar)”, “sat›lmaya haz›r finansal

varl›klar” ve “krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)” olarak

s›n›fland›rmakta ve muhasebelefltirmektedir. Esas faaliyetlerden alacaklar, sigorta

sözleflmelerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal tablolarda finansal varl›k

olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. “Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yat›r›mlar”

alt›nda izlenen finansal varl›klar “vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar”

olarak s›n›fland›r›lm›flt›r.

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar (Al›m

sat›m amaçl› finansal varl›klar)

Gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar; al›m-sat›m

amac›yla elde tutulan finansal varl›klard›r. Bir finansal varl›k k›sa vadede elden

ç›kar›lmas› amac›yla edinildi¤i zaman söz konusu kategoride s›n›fland›r›l›r. Gerçe¤e

uygun de¤eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliflkilendirilen finansal varl›klar

piyasada k›sa dönemde oluflan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan

kar sa¤lama amac›yla elde edilen veya elde edilme nedeninden ba¤›ms›z olarak,
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k›sa dönemde kar sa¤lamaya yönelik bir portföyün parças› finansal araçlar ile

fiirket'in performans›n› gerçe¤e uygun de¤erine göre de¤erlendirdi¤i ve bu amaçla

al›m esnas›nda bu kategoride s›n›fland›rd›¤› finansal araçlardan oluflmaktad›r.

Finansal riske karfl› etkili bir koruma arac› olarak belirlenmemifl olan türev

ürünleri teflkil eden bahse konu finansal varl›klar  da gerçe¤e uygun de¤er fark›

kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r. Bu kategoride

yeralan varl›klar, dönen varl›klar olarak s›n›fland›r›l›rlar.

Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar›n ilk olarak kayda al›nmalar›nda gerçe¤e

uygun de¤erleri kullan›lmakta ve kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde gerçe¤e

uygun de¤erleri ile de¤erlenmektedir. Makul de¤ere esas teflkil eden fiyat

oluflumlar›n›n aktif piyasa koflullar› içerisinde gerçekleflmemesi durumunda makul

de¤erin güvenilir bir flekilde belirlenmedi¤i kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine

göre hesaplanan “iskonto edilmifl de¤er” makul de¤er olarak dikkate al›nmaktad›r.

Yap›lan de¤erleme

sonucu oluflan kazanç ve kay›plar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Al›m sat›m

amaçl› menkul k›ymetlerin de¤erlemesi sonucu ortaya ç›kan de¤er art›fl ve

azal›fllar› kar/zarar tablosunda yat›r›m gelirleri ve yat›r›m giderleri hesap kalemleri

alt›nda takip edilmektedir.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

fiirket’in sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›, “gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir

tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar” ve “krediler ve alacaklar” d›fl›nda kalan

finansal varl›klardan oluflmaktad›r.

Söz konusu varl›klar, kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde güvenilir bir flekilde

ölçülebiliyor olmas› kofluluyla gerçe¤e uygun de¤erleri ile de¤erlenmektedir.

Gerçe¤e uygun de¤ere esas teflkil eden fiyat oluflumlar›n›n aktif piyasa koflullar›

içerisinde gerçekleflmemesi durumunda makul de¤erin güvenilir bir flekilde

belirlenmedi¤i kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan iskonto

edilmifl de¤er, gerçe¤e uygun de¤er olarak dikkate al›nmaktad›r.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erlerindeki de¤iflikliklerden

kaynaklanan “gerçekleflmemifl kâr ve zararlar” (vergi etkisi dahil) ise ilgili finansal

varl›¤a karfl›l›k gelen de¤erin tahsili, varl›¤›n sat›lmas›, elden ç›kar›lmas› veya

zafiyete u¤ramas› durumlar›ndan birinin gerçekleflmesine kadar dönemin gelir

tablosuna yans›t›lmamakta ve özsermaye içindeki “Finansal Varl›klar›n De¤erlemesi”

hesab›nda izlenmektedir. Söz konusu finansal varl›klar vade geliminde veya elden

ç›kar›ld›¤›nda özsermaye içinde muhasebelefltirilen birikmifl gerçe¤e uygun de¤er

farklar› gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar

Vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak

üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koflullar›n sa¤lanm›fl

oldu¤u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve

alacaklar d›fl›nda kalan finansal varl›klardan oluflmaktad›r. Vadeye kadar elde

tutulacak finansal varl›klar ilk kayda al›mlar›n› takiben, var ise de¤er düflüklü¤ü

için ayr›lan karfl›l›k tutar› düflülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmifl

maliyet bedelleri üzerinden muhasebelefltirilmektedir.

Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)

Kredi ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sa¤lama yoluyla yarat›lan finansal

varl›klard›r. Söz konusu alacaklar ilk olarak makul de¤erleri üzerinden üzerinden

kayda al›n›r ve izleyen dönemlerde iskonto edilmifl de¤erleri üzerinden

muhasebelefltirilir. Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, aktif bir piyasada ifllem

görmeyen ticari ve di¤er alacaklar ve krediler bu kategoride s›n›fland›r›l›r.

Sigortac›l›k faaliyetinden kaynaklanan alacaklar da bu grupta s›n›flanm›flt›r.

fiirket, esas faaliyetlerinden alacaklar› ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden

kayda almakta ve kay›tl› de¤erleri ile izlemektedir. Bu alacaklar›n teminat› olarak

al›nan varl›klarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri di¤er masraflar ifllem

maliyetinin bir parças› olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplar›na

yans›t›lmaktad›r.

Vadesi gelmifl sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar›n tahsil edilemeyece¤ine

dair somut bir gösterge varsa“Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤›”

ayr›lmaktad›r. Ayr›ca Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü maddesine uygun olarak

fiirket, yukar›da belirtilen “Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar” karfl›l›¤›n›n

içinde bulunmayan flüpheli alacaklar için alaca¤›n de¤erini ve niteli¤ini göz

önünde bulundurarak idari ve kanuni takipteki alacaklar karfl›l›¤› ay›rmaktad›r.

Söz konusu karfl›l›k bilançoda “Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar”

alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r. 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle flüpheli alacaklar için 412

TL karfl›l›k ayr›lm›flt›r. (31 Aral›k 2013: 412 TL)

Ayr›lan flüpheli alacak karfl›l›klar› o y›l›n gelirinden düflülmektedir. Daha önce

karfl›l›k ayr›lan flüpheli alacaklar tahsil edildi¤inde ilgili karfl›l›k hesab›ndan

düflülerek “Di¤er gelir ve karlar” hesab›na yans›t›lmaktad›r. Tahsili mümkün

olmayan alacaklar bütün yasal ifllemler tamamland›ktan sonra kay›tlardan

silinmektedir.

Alacaklar›n de¤er düflüklü¤üne u¤rad›¤›na iliflkin tarafs›z göstergeler ayr›ca

de¤erlendirilmektedir. Alacaklar›n de¤er düflüklü¤üne iliflkin bilgiler Not 2.9’da

aç›klanm›flt›r.

‹krazlar, fiirket'in tasdikli hayat sigortas› tarifelerine iliflkin olarak teknik esaslarda

belirtilen süre boyunca (Hayat Sigortas› Genel fiartlar›na göre aksine sözleflme

bulunmad›kça bu süre minimum 3 y›ld›r) prim ödemesi yapan hayat sigortal›lar›na

ilgili tarifenin, ifltira tablosundaki tutarlar›n belirli bir oran› dahilinde hayat

sigorta poliçesinin iadesi karfl›l›¤›nda verdikleri kredi tutarlar›n› ifade etmektedir.

‹krazlar ilk olarak bilançoya makul de¤erleri ile al›nmakta ve takip eden dönemlerde
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etkin faiz yöntemi ile belirlenmifl de¤erleri üzerinden varsa de¤er düflüklü¤ü

ayr›larak takip edilmektedir. ‹krazlar karfl›l›¤›nda yüzde yüz oran›nda nakit teminat

al›nd›¤› için fiirket ikrazlar› için de¤er düflüklü¤ü hesaplamamaktad›r. ‹krazlardan

elde edilen faiz geliri ile kur fark› geliri/gideri, gelir tablosunda Hayat Branfl›

Teknik Gelirleri ve Giderleri ana hesap grubunda di¤er teknik gelirler ve kambiyo

karlar› / kambiyo zararlar› hesaplar›nda takip edilmektedir.

Alacak ve Borç Reeskont Karfl›l›¤›

Alacaklar ve borçlar mali tablolarda kay›tl› de¤erleri ile yer almaktad›r. Alacak

ve borçlar reeskonta tabi tutulmam›flt›r. (31 Aral›k 2013: Alacak ve borçlar

reeskonta tabi tutulmam›flt›r.)

‹fltirakler

fiirketin ifltiraki bulunmamaktad›r.

2.9 Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü

Finansal olmayan varl›klarda de¤er düflüklü¤ü

Arsa gibi s›n›rs›z ömrü olan varl›klar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varl›klar için her

y›l de¤er düflüklü¤ü testi uygulan›r. ‹tfaya tabi olan varl›klar için ise defter

de¤erinin geri kazan›lmas›n›n mümkün olmad›¤› durum ya da olaylar›n ortaya

ç›kmas› halinde de¤er düflüklü¤ü testi uygulan›r. Varl›¤›n defter de¤erinin geri

kazan›labilir tutar›n› aflmas› durumunda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› kaydedilir.

Geri kazan›labilir tutar, sat›fl maliyetleri düflüldükten sonra elde edilen gerçe¤e

uygun de¤er veya kullan›mdaki de¤erin büyük olan›d›r. fierefiye haricinde de¤er

dü1flüklü¤üne tabi olan finansal olmayan varl›klar her raporlama tarihinde de¤er

düflüklü¤ünün olas› iptali için gözden geçirilir.

Finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤ü

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›fl›ndaki

finansal varl›k veya finansal varl›k gruplar›, her bilanço tarihinde de¤er düflüklü¤üne

u¤rad›klar›na iliflkin göstergelerin bulunup bulunmad›¤›na dair de¤erlendirmeye

tabi tutulur. Finansal varl›¤›n ilk muhasebelefltirilmesinden sonra bir veya birden

fazla olay›n meydana gelmesi ve söz konusu olay›n ilgili finansal varl›k veya

varl›k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak›mlar›

üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl›¤›n de¤er düflüklü¤üne

u¤rad›¤›na iliflkin tarafs›z bir göstergenin bulunmas› durumunda de¤er düflüklü¤ü

zarar› oluflur. Bir finansal varl›¤›n ya da finansal varl›k grubunun de¤er düflüklü¤üne

u¤rad›¤›na iliflkin tarafs›z göstergeler afla¤›dakileri içerir:

a) ‹hraç edenin ya da taahhüt edenin önemli finansal s›k›nt› içinde olmas›,

b) Sözleflmenin ihlal edilmesi,

c) Borçlunun içinde bulundu¤u finansal s›k›nt›ya iliflkin ekonomik veya yasal

nedenlerden dolay›, alacakl›n›n, borçluya, baflka koflullar alt›nda tan›mayaca¤›

bir ayr›cal›k tan›mas›,

d) Borçlunun, iflas› veya baflka tür bir finansal yeniden yap›lanmaya girece¤i

ihtimalinin yüksek olmas›,

e) Finansal zorluklar nedeniyle söz konusu finansal varl›¤a iliflkin aktif piyasan›n

ortadan kalkmas›.

Kredi ve alacaklar için de¤er düflüklü¤ü tutar› gelecekte beklenen tahmini nakit

ak›mlar›n›n finansal varl›¤›n etkin faiz oran› üzerinden iskonto edilerek hesaplanan

bugünkü de¤eri ile defter de¤eri aras›ndaki farkt›r.

Bir karfl›l›k hesab›n›n kullan›lmas› yoluyla defter de¤erinin azalt›ld›¤› ticari

alacaklar haricinde, bütün finansal varl›klarda, de¤er düflüklü¤ü do¤rudan ilgili

finansal varl›¤›n kay›tl› de¤erinden düflülür. Ticari alaca¤›n tahsil edilememesi

durumunda söz konusu tutar karfl›l›k hesab›ndan düflülerek silinir. Karfl›l›k

hesab›ndaki de¤iflimler gelir tablosunda muhasebelefltirilir.

fiirket, esas faaliyeti ile ilgili olup idari ve kanuni takipte olan alacaklar› için

flüpheli alacak karfl›l›¤› ay›rmaktad›r. (12 nolu dipnot)

2.10 Türev Finansal Araçlar

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

2.11 Finansal Varl›klar›n Netlefltirilmesi (Mahsup Edilmesi)

Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas›, söz konusu varl›k

ve yükümlülükleri net olarak de¤erlendirmeye niyet olmas› veya varl›klar›n elde

edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin efl zamanl› oldu¤u durumlarda

net olarak gösterilirler.

2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m

tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde

çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iflikli¤i riski tafl›mayan yüksek

likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r.

31 Aral›k 2014 tarihinde sona eren döneme ait nakit ak›m tablosuna esas teflkil

eden nakit ve nakit benzerleri 14 no’lu dipnotta gösterilmifltir.



2.13 Sermaye

2.13.1 31 Aral›k 2014 tarihi itibar›yla fiirket’in nominal sermayesi 19.200.000

TL olup, tamam› ödenmifl her biri 1 (bir) TL de¤erinde 19.200.000 adet paydan

ibarettir. Sermayenin ortaklara göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Pay Tutar› TL Pay Oran› % Pay Tutar› TL Pay Oran› %

Demir Finansal
Grup Holding A.fi. 19.196.880 99,98 15.092.547 99,98
Di¤er 3.120 0,02 2.453 0,02
Toplam 19.200.000 100 15.095.000 100

fiirket sermayesi 2014 y›l› içersinde içkaynaklardan karfl›lanmak suretiyle 4.105.000
TL art›r›larak 15.095.000 TL’dan 19.200.000 TL’na ç›kar›lm›flt›r. Ayn› zamanda her
biri 0,20 TL itibari de¤erli olan hisse de¤eri 1 TL olarak de¤ifltirilmifltir. Söz konusu
sermaye art›fl› 07 May›s 2014 tarih ve 8564 say›l› T. Ticaret Sicili Gazetesinde
yay›mlanm›flt›r.

2.13.2 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyaz bulunmamaktad›r.
(31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

2.13.3 Sermaye hareketlerine iliflkin aç›klama 2.13.1 no.lu dipnotta yap›lm›flt›r.
2013 y›l›nda sermaye art›fl› yap›lmam›flt›r.

2.14 Sigorta ve Yat›r›m Sözleflmeleri – S›n›fland›rma

Sigorta Sözleflmeleri

Sigorta riski, bir sigorta sözleflmesini elinde tutan taraf›n sigorta edene, finansal
risk d›fl›nda, devretti¤i risk olarak tan›mlan›r. Bir sözleflme, e¤er önemli bir sigorta
riskini devrediyorsa, sigorta sözleflmesi olarak kabul edilir. Gelecekte beklenen,
ancak kesin olmayan sigorta konusu olay›n, sigortal›y› olumsuz bir flekilde
etkilemesi halinde sigortal›ya tazminat ödemeyi kabul ederek bir taraf›n (sigortac›)
di¤er taraftan (sigortal›) önemli bir sigorta riskini kabul etti¤i sözleflmeler sigorta
sözleflmesidir. Sigorta sözleflmesi s›n›f›na, fiirketin yapt›¤› sigorta sözleflmeleri
ve elinde bulundurdu¤u reasürans sözleflmeleri de girmektedir. fiirket taraf›ndan
üretilen ana sözleflmeler, afla¤›da da anlat›ld›¤› gibi sa¤l›k, ferdi kaza ve hayat
branfllar›ndaki sigorta sözleflmeleridir:

Sa¤l›k branfl›nda üretilen sigorta sözleflmelerinde sigortal›n›n teflhis, tan› ve
tedavi hasarlar› sözleflme teminatlar›n› oluflturmaktad›r.

Ferdi kaza sigorta sözleflmeleri, kaza sonucu oluflabilecek risklere karfl› güvence

sa¤layan sözleflmelerdir. Kazaen vefat teminat›n›n yan›nda kazaen maluliyet,

iflsizlik ya da geçici maluliyet, kaza tedavi masraflar› gibi ek teminatlar da

sunulmaktad›r.
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Hayat sigortas› sözleflmeleri birikimli ve birikimsiz olarak ikiye ayr›l›r. fiirket bu

sigorta ile, bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleflmede belirtilen flart ve

haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleflmede belirtilen belli bir süreden fazla

yaflamas› ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edebilir. Hayat branfl›nda

yaz›lan birikim ve risk sözleflmeleri ile ilgili bilgiler afla¤›daki gibidir:

i)Birikim Poliçeleri:

Birikimli Hayat Sigortas›

Birikimli Hayat Sigortas› ürünleri yat›r›m amaçl›, birikim a¤›rl›kl›, en az 10 y›ll›k

sigorta poliçeleridir. En az 10 y›ll›k süre sonunda oluflan birikimler poliçe sahibine

ödenir. Beklenmedik bir yaflam kayb› durumundaysa, vefat teminat› güvence

sa¤lar. En az 2 y›ll›k primi ödenmifl birikim poliçelerinde ifltira, tenzil ve ikraz

hakk› vard›r. Ayr›ca ödenen primlerden yap›lacak olan kesintilerle, kazaen vefat

ve daimi maluliyet ek teminatlar› da sigorta kapsam›na al›nabilir. Birikimli

poliçelerde garanti edilen teknik faizin üzerinde getiri kazan›ld›¤› takdirde, poliçe

sahipleri kar pay›ndan yararlan›r. fiirket yürürlükteki sigorta mevzuat› çerçevesinde

birikimli hayat sigorta sözleflmelerinin tamam›n› sigorta sözleflmesi olarak

s›n›fland›rmakta ve muhasebelefltirmektedir.

ii) Birikimsiz Poliçeler (Risk Poliçeleri):

Y›ll›k Hayat

Y›ll›k Hayat Sigortas›, sigortal›n›n karfl›laflaca¤› risklere karfl› 1 y›l süre ile güvence

sa¤lar. Bu sigorta, ecelen vefat ana teminat›n›n yan›nda, kazaen vefat, daimi ve

geçici maluliyet ve tehlikeli hastal›klar ek teminatlar› vererek, poliçe süresi

boyunca sigortal›n›n bafl›na gelebilecek riskleri teminat alt›na al›r. Y›ll›k Hayat

sigortas› poliçeleri risk a¤›rl›kl›d›r, birikim içermez, ifltira ve ikraz hakk› yoktur.

Grup ve ferdi olarak sat›labilir. Yafl s›n›r› 18-65 yafl aras› olup, primler yafla,

cinsiyete, sa¤l›¤a, kullan›lan mortalite tablosuna ve teknik faize ba¤l› risk

de¤erlendirmesine göre de¤iflir.

Uzun Süreli Hayat

Uzun Süreli Hayat Sigortas›, ecelen vefat ana teminat›n›n yan›nda poliçe süresi

boyunca sigortal›n›n bafl›na gelebilecek risklere karfl›, uzun süreli maddi güvence

sa¤lar. Sigorta süresi

1 - 30 y›l aras›nda belirlenebilir. Uzun süreli hayat poliçeleri koruma amaçl›d›r

ve risk a¤›rl›kl›d›r, birikim içermez. Ferdi olarak sat›l›r. Yafl s›n›r› 18-70 yafl aras›

olup, primler yafla, cinsiyete, sigorta süresine ve sa¤l›¤a ba¤l› risk de¤erlendirmesine

göre de¤iflir.

Kredili Hayat

Kredili Hayat Sigortas›, hayatta karfl›laflabilecek olumsuz durumlara karfl› (vefat
veya maluliyet) kullan›lan kredi süresi boyunca güvence sa¤layan bir sigortad›r.
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Kredi süresinde olumsuz bir durum olmas› durumunda kredi borcu kredili hayat
sigortas› taraf›ndan kapat›l›r. Teminatlar ço¤unlukla sadece vefat içerir. Birikim
içermeyen risk ürünleridir. Yafl s›n›r› 18-70 yafl aras› olup primler al›nan kredi
miktar›na, yafla, cinsiyete ve sa¤l›¤a ba¤l› risk de¤erlendirmesine göre de¤iflir.

Sigorta sözleflmelerinden oluflan gelir ve yükümlülüklerin hesaplama esaslar› 2.1
ve 2.21 no’lu dipnotlarda aç›klanm›flt›r.

Reasürans Sözleflmeleri

fiirket, (sedan iflletme olarak) sigorta risklerini reasürans sözleflmeleri yaparak,
di¤er bir sigortac›ya (reasürör iflletme) devretmektedir.
Reasürans varl›klar›, reasürans flirketlerinden olan alacak rakamlar›n›, reasürans
borçlar› ise reasürör s›fat›yla riskin devredildi¤i sigorta ve reasürans flirketlerine
olan borçlar› ifade etmektedir. Reasürans varl›klar›ndaki de¤er düflüklü¤ü rapor
tarihi itibariyle de¤erlendirilmifltir.

Reasürans anlaflmalar›, fiirket'in sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan
yükümlülüklerini ortadan kald›rmaz, finansal tablolarda mevcut olan sigorta
riskini transfer etmez.

Reasürans varl›klar› ve borçlar›, sözleflme sona erdi¤inde finansal tablolardan
ç›kart›l›r.

fiirket’in 2014 ve 2013 y›llar› içerisinde geçerli olan reasürans politikas› ve
anlaflmalar› afla¤›daki gibi özetlenebilir:

fiirket, sa¤l›k branfl›nda kotpar anlaflmas› ile koruma sa¤lam›flt›r. Ferdi kaza ve
hayat branfllar›nda eksedan anlaflmas› bulunmakta olup bölüflmeli anlaflmadan
sonra konservasyonda kalan risk için ise aflk›n hasar anlaflmas› ile koruma
sa¤lanmaktad›r.

Aflk›n hasar reasürans anlaflmalar› çerçevesinde ödenen primler ilgili dönem
boyunca tahakkuk esas›na uygun olarak muhasebelefltirilir. Di¤er sözleflmeler
çerçevesinde devredilen prim ve hasarlar ilgili olduklar› sigorta sözleflmelerinden
kaynaklanan gelir ve yükümlülükler ile ayn› bazda kay›tlara yans›t›l›r.

Yat›r›m Sözleflmeleri

Yat›r›m sözleflmeleri, önemli bir sigorta riski transferi sa¤lamayan ancak finansal
risk transferi sa¤layan sözleflmelerdir. fiirket’in yat›r›m sözleflmeleri
bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

2.15 Sigorta ve Yat›r›m Sözleflmelerinde ‹ste¤e Ba¤l› Kat›l›m Özellikleri

fiirket’in iste¤e ba¤l› kat›l›m özelli¤i bulunan sigorta ve yat›r›m sözleflmeleri

bulunmamaktad›r. (31  Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

2.16 ‹ste¤e Ba¤l› Kat›l›m Özelli¤i Olmayan Yat›r›m Sözleflmeleri

fiirket’in yat›r›m sözleflmeleri bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

2.17 Krediler

Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan ifllem masraflar› ç›kart›ld›ktan

sonraki de¤erleriyle kaydedilir. 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle kullan›lan kredi

bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

2.18 Vergiler

Kurumlar Vergisi

fiirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir.Vergiye tabi kurum

kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazanc›n tespitinde

gider yaz›lan vergi matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden

istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve di¤er indirimler (varsa geçmifl

y›l zararlar› ve tercih edildi¤i takdirde kullan›lan yat›r›m indirimleri) düflüldükten

sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r. 2014 y›l›nda uygulanan efektif

vergi oran› %20’dir. (2013: %20)

Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk

ettirilmektedir. 2014 y›l› kurum kazançlar›n›n geçici vergi dönemleri itibariyle

vergilendirilmesi aflamas›nda kurum kazançlar› üzerinden hesaplanmas› gereken

geçici vergi oran› %20’dir. (2013: %20) Zararlar, gelecek y›llarda oluflacak

vergilendirilebilir kardan düflülmek üzere, maksimum 5 y›l tafl›nabilir. Ancak

oluflan zararlar geriye dönük olarak önceki y›llarda oluflan karlardan düflülemez.

Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaflma

prosedürü bulunmamaktad›r. fiirketler ilgili y›l›n hesap kapama dönemini takip

eden y›l›n 1-25 Nisan tarihleri aras›nda vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r.

Vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n›

inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse; yap›lacak vergi tarhiyat› nedeniyle

ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir.

Gelir Vergisi Stopaj›

Kurumlar vergisine ek olarak, kar da¤›t›lmas› durumunda kar pay› elde eden ve

bu kar paylar›n› kurum kazanc›na dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara

ve yabanc› flirketlerin Türkiye’deki flubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere kar

paylar› üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir

vergisi stopaj oran› %15’dir. (2013: %15) Da¤›t›lmayan veya sermayeye ilave

edilen kar paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir.
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Enflasyona Göre Düzeltilmifl Vergi Hesaplamalar›

5024 say›l› Kanun ile Türkiye’de 2004 y›l› ve sonraki dönemlerde geçerli olacak
flekilde; enflasyon oran›n›n Kanunda belirlenen s›n›rlara ulaflmas› durumunda
enflasyon muhasebesi uygulanmas› gerekmektedir. Vergi  mevzuat›ndaki enflasyon
muhasebesi ilkeleri TMS 29 standard›ndaki hükümlerden önemli ölçüde farkl›l›k
göstermemektedir. 2004 y›l› için enflasyon oran› belirli kriterleri aflt›¤› için 5024
say›l› kanuna göre fiirket enflasyon düzeltmesi yapm›fl olup bu bakiyeler 1 Ocak
2005 tarihi itibariyle yasal kay›tlar için aç›l›fl bakiyesi olarak al›nm›flt›r. 2005
y›l›ndan itibaren Kanun’un belirledi¤i kriterler gerçekleflmedi¤i için fiirket’in 30
Haziran 2014 tarihli yasal mali tablolar›na enflasyon muhasebesi uygulanmam›flt›r.

Ertelenmifl Vergi

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin Türkiye
Muhasebe Standartlar›’na (“TMS”) göre haz›rlanm›fl mali tablolarda gösterilen
tutarlar› ile yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki
geçici zamanlama farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaflm›fl
vergi oranlar› dikkate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Söz konusu
farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile
TMS’ye göre haz›rlanan mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan
kaynaklanmaktad›r.

Ertelenmifl vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için
hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluflan ertelenmifl vergi varl›klar›,
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman›n
kuvvetle muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r.

Bahse konu varl›k ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zarar› etkilemeyen
iflleme iliflkin geçici fark, flerefiye veya di¤er varl›k ve yükümlülüklerin ilk defa
mali tablolara al›nmas›ndan (iflletme birleflmeleri d›fl›nda) kaynaklan›yorsa
muhasebelefltirilmez.

Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülükleri varl›klar›n gerçekleflece¤i veya
yükümlülüklerin yerine getirilece¤i dönemde geçerli olmas› beklenen ve bilanço
tarihi itibar›yla yasallaflm›fl veya önemli ölçüde yasallaflm›fl vergi oranlar› (vergi
düzenlemeleri) üzerinden hesaplan›r. Ertelenmifl vergi aktifleri ve pasiflerinin
hesaplanmas›nda kullan›lan vergi oran› %20’dir .  (2013:  %20)

Ertelenmifl vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bilanço tarihi itibar›yla gözden

geçirilir.

Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, cari vergi varl›klar›yla cari vergi

yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakk›n olmas› veya söz konusu

varl›k ve yükümlülüklerin ayn› vergi mercii taraf›ndan toplanan gelir vergisiyle

iliflkilendirilmesi ya da fiirket’in cari vergi varl›k ve yükümlülüklerini netlefltirmek

suretiyle ödeme niyetinin olmas› durumunda mahsup edilir.

Do¤rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebelefltirilen kalemler (ki

bu durumda ilgili kalemlere iliflkin ertelenmifl vergi de do¤rudan özkaynakta

muhasebelefltirilir) ile iliflkilendirilen ya da iflletme birleflmelerinin ilk kayda

al›m›ndan kaynaklananlar haricindeki döneme ait ertelenmifl vergi, gelir tablosunda

gider ya da gelir olarak muhasebelefltirilir.

2.19 Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar

Tan›mlanm›fl fayda plan›

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu ifl sözleflmeleri hükümlerine göre k›dem
tazminat›, en az bir y›l süreyle çal›flm›fl personelin istifalar ve hakl› nedenler
d›fl›ndaki  iflten ç›kar›lma veya emeklilik halinde personele ödenmektedir.
Güncellenmifl olan “TMS 19 - Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar Standard›” uyar›nca
söz konusu türdeki ödemeler tan›mlanm›fl emeklilik fayda planlar› olarak
nitelendirilir.

K›dem tazminat›na iliflkin yükümlülükler, “TMS-19 Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar
Standard›” hükümleri çerçevesinde belirli aktüeryal tahminler kullan›larak tüm
çal›flanlar›n gelecekteki olas› yükümlülük tutarlar›n›n tahmini karfl›l›¤›n›n net
bugünkü de¤eri üzerinden hesaplanm›flt›r.

Tan›mlanan katk› plan›

fiirket, Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi
ödemektedir. fiirket’in bu primleri ödedi¤i sürece baflka yükümlülü¤ü kalmamaktad›r.
Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yans›t›lmaktad›r.

2.20 Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl›klar

Geçmifl  olaylardan  kaynaklanan  mevcut  bir  yükümlülü¤ün bulunmas›, bu
yükümlülü¤ün  yerine  getirilmesinin muhtemel olmas› ve söz konusu yükümlülük
tutar›n›n güvenilir bir flekilde tahmin edilebilir olmas› durumunda mali tablolarda
karfl›l›k ayr›l›r.

Karfl›l›k olarak ayr›lan tutar, yükümlülü¤e iliflkin risk ve belirsizlikler göz önünde
bulundurularak, bilanço tarihi itibar›yla yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için
yap›lacak harcaman›n tahmin edilmesi yoluyla hesaplan›r.

Karfl›l›¤›n, mevcut yükümlülü¤ün karfl›lanmas› için gerekli tahmini nakit ak›mlar›n›
kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karfl›l›¤›n defter de¤eri, ilgili nakit
ak›mlar›n›n bugünkü de¤erine eflittir.

Karfl›l›¤›n ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydan›n bir k›sm› ya da tamam›n›n

üçüncü taraflarca karfl›lanmas›n›n beklendi¤i durumlarda, tahsil edilecek tutar,

ilgili tutar›n tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olmas› ve güvenilir bir flekilde

ölçülmesi halinde varl›k olarak muhasebelefltirilir.
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Koflullu  yükümlülükler, kaynak aktar›m›n› gerektiren durum yüksek bir olas›l›k

tafl›m›yor ise finansal tablolara yans›t›lmay›p dipnotlarda aç›klanmaktad›r. fiarta

ba¤l› varl›klar ise finansal tablolara yans›t›lmay›p ekonomik getiri yaratma ihtimali

yüksek oldu¤u takdirde dipnotlarda aç›klan›r.

2.21 Gelirlerin Muhasebelefltirilmesi

Yaz›lan Primler

Yaz›lan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller ve vergiler

düflüldükten sonra kalan tutar› ifade etmektedir. 2.24 no’lu dipnotta aç›kland›¤›

üzere prim gelirleri, yaz›lan risk primleri üzerinden kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤›

ayr›lmas› suretiyle tahakkuk esas›na göre finansal tablolara yans›t›lmaktad›r.

Vadesi bir y›l› aflan hayat sigortas› poliçeleri için yaz›lan prim tutar›, ödeme

vadesi o y›l tahakkuk eden gelirlerden oluflmaktad›r. Vadesi bir y›ldan az olan

poliçeler için yaz›lan prim tutar› söz konusu dönemin tüm primini kapsamaktad›r.

Hasarlar ödendikçe gider yaz›lmaktad›r. Dönem sonunda rapor edilip henüz fiilen

ödenmemifl hasarlar ile gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasarlar için muallak

hasarlar karfl›l›¤› ayr›lmaktad›r. Muallak ve ödenen hasarlar›n reasürör paylar›

bu karfl›l›klar içerisinde netlefltirilmektedir.

Reasürans Komisyonlar›

Reasürörlere devredilen primler nedeniyle al›nan komisyonlard›r. Reasürörlerden

al›nan komisyonlar›n, gelecek dönem veya dönemlere isabet eden k›sm› ertelenmifl

komisyon gelirleri olarak muhasebelefltirilerken, al›nan primler ile ilgili olarak

ödenen komisyonlar›n gelecek dönem veya dönemlere isabet eden k›sm› ertelenmifl

üretim giderleri olarak muhasebelefltirilmektedir.

Hayat Branfl› Yat›r›m Gelirleri

Hayat branfl›ndaki fon geliri, dönem içinde yap›lan yat›r›mlardan elde edilen gelir

üzerinden verimlilik oran› do¤rultusunda hesaplanmakta ve hayat branfl› yat›r›m

gelirleri içerisinde gösterilmektedir.

Faiz gelirleri ve gideri

Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esas›na göre

muhasebelefltirilmektedir. Faiz geliri, etkin faiz oran› yöntemi uygulanarak

dönemsel olarak kaydedilir.

2.22 Finansal Kiralamalar›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013:  Bulunmamaktad›r.)

2.23 Kar Pay› Da¤›t›m›

Kar pay› (temettü) borçlar› kar da¤›t›m›n›n bir unsuru olarak beyan edildi¤i

dönemde yükümlülük olarak finansal tablolara yans›t›l›r. fiirketin, bilanço tarihinden

sonra ödenece¤i ilan edilen kar paylar› bulunmamaktad›r.

2.24 Teknik Karfl›l›klar

Mali tablolarda teknik sigorta hesaplar› aras›nda yer alan Kazan›lmam›fl Primler

Karfl›l›¤›, Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›, Dengeleme Karfl›l›¤›, Matematik Karfl›l›k,

Muallak Tazminat Karfl›l›¤›, ‹kramiyeler ve ‹ndirimler Karfl›l›¤› ve bu karfl›l›klar›n

reasürör paylar› 14 Haziran 2007 tarihi itibar›yla yürürlü¤e girmifl bulunan

Sigortac›l›k Kanunu ile baz› maddeleri 18.10.2007 tarih ve 26674 say›l› Resmi

Gazetede yay›mlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik

Karfl›l›klar›na ve Bu Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmelikte

De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” ve 28.07.2010 tarih ve 27655 say›l› Resmi

Gazetede yay›mlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik

Karfl›l›klar›na ve Bu Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmelikte

De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” ve “17.07.2012 tarih ve 28356 say›l› Resmi

Gazetede yay›mlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik

Karfl›l›klar›na ve Bu Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmelikte

De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” ile de¤ifltirilen, 7 A¤ustos 2007 tarih ve

26606 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan  “Sigorta ve Reasürans ‹le Emeklilik

fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na ve  Bu Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤›  Varl›klara ‹liflkin

Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak afla¤›da belirtilen esaslara göre kay›tlara

intikal ettirilmifltir.

Hayat Matematik Karfl›l›klar›

Hayat branfl› matematik karfl›l›¤›, aktüeryal matematik karfl›l›klar› (Hazine

Müsteflarl›¤› taraf›ndan onayl› tarifeler ile belirlenmifl teknik faiz oran› kadar

asgari gelir garantisi bulunan ve bir y›ldan uzun süreli risk teminat› içeren) ve

kar pay› karfl›l›klar›ndan oluflmakta olup, fiirket’in hayat sigortas› branfl›nda

sigortal›lara olan yükümlülüklerini göstermektedir.

Hayat matematik karfl›l›klar›, hayat branfl› ile ifltigal eden sigorta flirketlerinin

gelecekte vadesi geldi¤i zaman ödemeyi garanti ettikleri tazminatlar için ay›rd›klar›

karfl›l›kt›r. Sigortac›l›k Kanunu'na göre fiirket’in hayat branfl› taraf›ndan akdedilen

hayat sigorta sözleflmeleri uyar›nca tahsil edilen safi primlerden idare ve tahsil

masraflar›, ölüm (mortalite) risk primi ve komisyonlar›n›n indirilmesi sonucu

kalan tutar hayat matematik karfl›l›¤› olarak ayr›lmaktad›r. Hayat matematik

karfl›l›klar›n›n hesaplanmas› yurtd›fl›nda haz›rlanan ölüm istatistikleri dikkate

al›narak Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta flirketleri için geçerli olan cari

tablolar kullan›larak yap›lmaktad›r. Bu karfl›l›klar›n yat›r›mlara dönüflmesi sonucu

elde edilen gelirler için kar pay› karfl›l›¤› ayr›lmaktad›r.
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Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›

Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›, matematik karfl›l›k ayr›lan sigorta sözleflmeleri

hariç di¤er sigorta sözleflmeleri ve y›ll›k veya bir y›ldan k›sa süreli aral›klarla

yenilenen sigorta teminat› içeren bir y›ldan uzun süreli sigorta sözleflmelerinin

y›ll›k sigorta teminat›na karfl›l›k gelen primleri için ayr›l›r. Kazan›lmam›fl primler

karfl›l›¤›, yürürlükte bulunan sigorta sözleflmeleri için tahakkuk etmifl primlerin

herhangi bir komisyon veya di¤er bir indirim yap›lmaks›z›n brüt olarak, gün

esas›na göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan k›sm›ndan

oluflmaktad›r. Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n›n hesaplanmas› s›ras›nda, sigorta

teminat›n›n bafllad›¤› gün ile bitifl günü yar›m gün olarak dikkate al›n›r ve buna

göre hesaplama yap›l›r.

Ertelenmifl Komisyon Giderleri ve Gelirleri

Üretime ba¤l› olarak tahakkukunun yap›lmas› kayd›yla arac›lara ödenen komisyonlar,

reasüröre devredilen primler nedeniyle al›nan komisyonlar, bölüflmesiz reasürans

anlaflmalar› için ödenen tutarlar ile tarifelerin ve sigorta sözleflmelerinin

haz›rlanmas› ve sat›fl› için yap›lan de¤iflken üretim giderleri ve destek hizmetlerine

iliflkin ödemeler gelecek dönem veya dönemlere isabet eden k›sm› ertelenmifl

gelirler ve ertelenmifl giderler hesaplar› ile di¤er ilgili hesaplar alt›nda

muhasebelefltirilir. Her ne ad alt›nda olursa olsun; sözleflmeye ba¤l› olarak

verilmeyen ve sözleflmenin yürürlükten kalkmas›na ba¤l› olarak iadeye konu

olmayan teflvik, karl›l›k ve benzeri komisyonlar ile giderler ertelenmifl gelir ve

gider hesaplamalar›nda dikkate al›nmaz.

Devam Eden Riskler Karfl›l›¤›

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na ve Bu
Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmelik uyar›nca; sigorta sözleflmesinin
süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazan›lan primlerin zamana ba¤l›
da¤›l›m›n›n uyumlu olmad›¤› kabul edilen sigorta branfllar›nda, ayr›ca kazan›lmam›fl
primler karfl›l›¤›n›n flirketin tafl›d›¤› risk ve beklenen masraf düzeyine göre yetersiz
kalmas› halinde ayr›lmas› gerekmektedir. fiirketler yürürlükte bulunan ve
kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ayr›lan sigorta sözleflmeleri dolay›s›yla ortaya
ç›kabilecek tazminatlar›n ilgili sözleflmeler için ayr›lm›fl kazan›lmam›fl primler
karfl›l›¤›ndan fazla olma ihtimaline karfl›, her hesap dönemi itibar›yla, son 12 ay›
kapsayacak flekilde yeterlilik testi yapmak zorundad›rlar. Bu test yap›l›rken, net
kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› beklenen net hasar prim oran› ile çarp›lmas›
gerekir. Beklenen net hasar prim oran›, gerçekleflmifl hasarlar›n (muallak
tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak tazminatlar›n
(net) ) kazan›lm›fl prime (yaz›lan primler (net) + devreden kazan›lmam›fl primler
karfl›l›¤› (net) - kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› (net) ) bölünmesi suretiyle bulunur.
Hazine Müsteflarl›¤›nca belirlenecek branfllar için beklenen hasar prim oran›n›n
% 95’in üzerinde olmas› halinde, % 95’i aflan oran›n net kazan›lmam›fl primler
karfl›l›¤› ile çarp›lmas› sonucunda bulunan tutar net devam eden riskler karfl›l›¤›,

% 95’i aflan oran›n brüt kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ile çarp›lmas› sonucunda
bulunan tutar brüt devam eden riskler karfl›l›¤› olarak finansal tablolarda yer
al›r. Brüt tutar ile net tutar aras›ndaki fark ise reasürör pay› olarak dikkate al›n›r.
Bölüflmesiz reasürans anlaflmalar› için ödenen tutarlar›n ilgili döneme tekabül
eden k›sm› net prim hesab›nda devredilen prim olarak kabul edilir. Devam eden
riskler karfl›l›¤›n›n hesab› s›ras›nda kullan›lan muallak tazminat karfl›l›klar›n›n;
tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl ve gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl
muallak tazminatlar ile gider paylar›n› ve gerekli durumlarda muallak tazminat
yeterlilik fark›n› içermesi gerekmektedir.

Hazine Müsteflarl›¤›’n›n 31 Aral›k 2012 tarihinde geçerli olmak üzere 2012/15 say›l›
genelgesine göre; devam eden riskler karfl›l›¤›n›n Sigortac›l›k Tek Düzen Hesap
Plan›nda yer alan tüm ana branfllar için hesaplanmas› gerekmektedir.

fiirketin, 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle yapt›¤› ve detay› yukar›da belirtilen
yeterlilik testi sonucunda ayr›lmas› gereken devam eden riskler karfl›l›¤› ç›kmam›flt›r.
(31 Aral›k 2013: Yoktur)

Muallak Tazminat Karfl›l›¤›

Sigorta flirketleri, tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl ancak daha önceki
hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemifl tazminat
bedelleri veya bu bedel hesaplanamam›fl ise tahmini bedelleri ile gerçekleflmifl
ancak rapor edilmemifl tazminat bedelleri için muallak tazminat karfl›l›¤› ay›rmak
zorundad›r. Tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl muallak tazminat karfl›l›¤›n›n
hesaplanmas› s›ras›nda; hesaplanm›fl veya tahmin edilmifl eksper, bilirkifli,
dan›flman, dava ve haberleflme giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalar›n›n
tekemmülü için gerekli tüm gider paylar› dikkate al›n›r ve ilgili hesaplamalarda
rücu ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilemez. Halefiyet hakk›n›n kazan›lm›fl
olmas› flart› ile uygulama esaslar› Hazine Müsteflarl›¤›nca belirlenecek olan
tahakkuk etmifl rücu ve benzeri gelir kalemleri bilançonun aktif taraf›ndaki ilgili
alacak hesab›n›n alt›nda gösterilerek dönem geliri ile iliflkisi kurulur.

Tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl muallak tazminat karfl›l›¤› ile içeri¤i
ve uygulama esaslar› Müsteflarl›kça belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven
yöntemleri kullan›larak bulunan tutar aras›ndaki fark gerçekleflmifl ancak rapor
edilmemifl tazminat bedelidir. Bu yöntemler, Standart Zincir, Hasar/Prim, Cape
Cod, Frekans/fiiddet ve Munich Zinciri yöntemleridir. fiirket bütün sigorta branfllar›
için “Standart Zincir Metodu”nu kullanm›flt›r.

30 Haziran 2012 tarihine kadar gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl muallak
tazminat karfl›l›¤› hesaplamas›nda kullan›lan Test IBNR’› kald›r›lm›flt›r. Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na ve Bu Karfl›l›klar›n
Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin Yönetmelik’te de¤ifliklik yap›lmas›na iliflkin 17 Temmuz
2012 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan Yönetmelik hakk›nda 2012/13 say›l› sektör
duyurusuna göre; “yeterli verisi olan ve ilgili hayat d›fl› branfl›nda 5 y›ldan uzun
süredir çal›flan flirketler daha önce yay›mlanan genelgeler ve sektör duyurular›
kapsam›nda AZMM hesaplamas› yapmal›d›r.
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Muallak tazminat karfl›l›¤› yeterlilik fark›n›n hesaplanmas›na ve hesaplanan fark›n

muallak tazminat karfl›l›¤›na ilave edilmesine iliflkin usul ve esaslar Müsteflarl›kça

belirlenir.

fiirket’in yukar›da aç›klanan yönteme göre 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle hesaplad›¤›

ve ekli finansal tablolarda muallak tazminat karfl›l›¤› içerisinde yer alan gerçekleflmifl

ancak rapor edilmemifl tazminat bedeli (IBNR) net 7.460TL tutar›ndad›r. (31 Aral›k

2013: net 467.671 TL)

Ödenen hasar tutar›n›n ayr›lan karfl›l›ktan fazla veya eksik olmas› durumunda

aradaki fark ödemenin yap›ld›¤› tarihte kar/zarar hesaplar›na yans›t›lmaktad›r.

Muallak tazminat karfl›l›¤› reasürör tutar›n›n hesab›nda, yürürlükte bulunan veya

ilgili reasürans anlaflmalar›n›n flartlar› dikkate al›n›r. Muallak hasarlar›n reasürör

paylar› muallak hasarlar karfl›l›¤› içerisinde netlefltirilmektedir. (17 no.lu dipnot)

Dengeleme Karfl›l›¤›

Takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlar›ndaki

dalgalanmalar› dengelemek ve katastrofik riskleri karfl›lamak üzere ek teminatlarda

dahil olmak üzere tüm branfllarda verilen kredi ve deprem teminatlar› için ayr›lan

karfl›l›kt›r.

Bu karfl›l›k her bir y›la tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12’si

oran›nda hesaplanmaktad›r. Net primin hesaplanmas›nda, bölüflmesiz reasürans

anlaflmalar› için ödenen tutarlar devredilen prim olarak telakki edilir. Vefat

teminat›n›n verildi¤i hayat sigortalar›nda dengeleme karfl›l›¤›n›n hesab› s›ras›nda

flirketler kendi istatistik verilerini kullanacaklard›r. Gerekli hesaplamay› yapabilecek

veri seti bulunmayan flirketler vefat net priminin %11’ini deprem primi kabul

edecek ve bu tutarlar›n %12’si oran›nda karfl›l›k ay›racaklard›r. Karfl›l›k ayr›lmas›na

son befl finansal y›lda yaz›lan net primlerin en yüksek tutar›n›n % 150’sine

ulafl›l›ncaya kadar devam edilmektedir. Beflinci y›l›n geçmesini müteakiben prim

üretimi rakam›na ba¤l› olarak karfl›l›k rakam›n›n bir önceki y›lki bilançoda yer

alan karfl›l›k tutar›na göre daha düflük ç›kmas› durumunda aradaki fark özsermaye

alt›nda di¤er kar yedekleri içerisinde gösterilir. Özsermayeye aktar›lan bu tutar

yedek olarak tutulabilece¤i gibi sermaye art›r›m›na konu olabilir veya tazminat

ödemelerinde kullan›labilir. Depremin meydana gelmesi veya kredi branfl›nda

ilgili finansal y›lda teknik zarar gerçekleflmesi durumunda, kredi ve deprem

teminatlar› için ayr›lan karfl›l›klar tazminat ödemelerinde kullan›labilir. Hasar›n

meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleflmede

belirtilen muafiyet limitinin alt›nda kalan miktarlar dengeleme karfl›l›klar›ndan

indirilemez.

fiirket, 31 Aral›k 2014 itibariyle net 124.323 TL dengeleme karfl›l›¤› hesaplayarak

finansal tablolara yans›tm›flt›r. (31 Aral›k 2013: 98.673 TL)

3.  Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri

Finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda, fiirket yönetiminin raporlanan varl›k ve
yükümlülük tutarlar›n› etkileyecek, bilanço tarihi itibariyle olmas› muhtemel
yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlar›n›
belirleyen varsay›m ve tahminler yapmas› gerekmektedir. Gerçekleflmifl sonuçlar
tahminlerden farkl› olabilmektedir. Tahminler sürekli olarak gözden geçirilmekte,
gerekli düzeltmeler yap›lmakta ve gerçeklefltikleri dönemde gelir tablosuna
yans›t›lmaktad›r. Kullan›lan bafll›ca tahminler muallak tazminat karfl›l›klar›, di¤er
teknik karfl›l›klar ve varl›klar›n de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› ile ba¤lant›l› olup
ilgili dipnotlarda bu varsay›m ve tahminler ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r. Gelecek
finansal raporlama dönemlerinde, varl›k ve yükümlülüklerin kay›tl› de¤erinde
önemli düzeltmelere neden olabilecek hesap kalemleriyle iliflkili di¤er tahmin ve
varsay›mlar; k›dem tazminat› karfl›l›klar›, ertelenmifl vergi, gayrimenkullerin
de¤erlemesi, flüpheli alacak karfl›l›klar› ile ilgilidir.

4.  Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi

4.1 Sigorta Riski

Sigorta sözleflmelerine iliflkin risk, sigorta konusu olay›n gerçekleflme ihtimali
ve bu olaydan kaynaklanacak olan hasar tutar›n›n bilinemiyor olmas›d›r. Ödenen
hasar ve tazminatlar›n, ayr›lan sigortac›l›k teknik karfl›l›klar›n›n üstünde kalmas›,
riskin temelini oluflturur. Sigortac›l›k iflleminin do¤as› gere¤i risk tesadüfi olarak
gerçekleflir ve tahmin edilmesi güçtür. fiirketin katland›¤› maksimum risk, teminat
verilmifl olan sigorta bedeli ile s›n›rl›d›r. fiirket, poliçe yazma stratejisini sigorta
risklerinin tipine ve oluflan hasarlara göre belirlemektedir.

Sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu
risklerin azalt›lmas›na iliflkin politikalar

fiirket’in fiyatland›rmas›, istatiksel analize, geçmifl veriye ve ilgili ürüne uygun
düflen mortalite tablolar›na göre yap›lmaktad›r.

fiirket söz konusu riskleri, flekillendirmifl oldu¤u poliçe yazma stratejisi ve bütün
branfllarda taraf› oldu¤u reasürans anlaflmalar› ile yönetmektedir.

Hayat ve hayat d›fl› branfllarda risk kabul politikas› uyar›nca afla¤›daki unsurlar
dikkate al›n›r:

- Bireysel sigortalarda sigortal› yafl›, sigorta bedeli dikkate al›narak sa¤l›k
beyanlar› ve raporlar›,

- Grup sigortalarda gruptaki kifli say›s›na ve sigortal›n›n zorunlu veya ihtiyari
olmas›na göre sa¤l›k beyanlar› ve raporlar›,

- Fiyatland›rmada, sigortal›n›n sa¤l›k durumuna göre sür prim uygulanmas›, ek
flart konulmas› veya teminat›n indirilmesi veya reddedilmesi ile ilgili bilgiler,

- Yüksek tutarl› teminatlarda sa¤l›k belgeleri yan›nda, sigortal›n›n maddi durumu
ile ilgili belgeler.
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fiirket’in fiyatland›rma politikalar›na ba¤l› olarak maruz kald›¤› riskler afla¤›da anlat›lm›flt›r:

Mortalite Riski:

Gerçekleflen ölüm hasarlar›n›n, ölüm riskinin fiyatland›rmas›nda kullan›lan mortalite tablolar›ndaki ölüm ihtimallerinden daha yüksek olmas›d›r. fiirket, ürüne göre uygun

mortalite tablolar›n› kullanmaktad›r. Ayr›ca ürün baz›nda hasar prim oranlar›na göre, tarifeler üzerinde gerekli de¤ifliklikler yap›lmaktad›r. fiirket, hayat sigortas›

sözleflmelerinin fiyatland›rmas›n› yaparken CSO 53-58, CSO 80 ve CSO 2001 K/E/Karma mortalite tablolar›n› kullanmaktad›r.

Teknik Faiz Riski:

Birikimli hayat ürünlerinde sigortal›lara minimum “teknik faiz oran›” kadar faiz garanti edilmektedir. fiirket, piyasa faiz oranlar›n›n garanti edilen faiz oran›ndan düflük

olmas› durumunda teknik faiz riskine maruz kalacakt›r. Bununla birlikte fiirket, tüm hayat sigortas› portföyünü dikkate ald›¤›nda bu portföyden gelecekte elde edece¤i

karlar›n piyasa faiz oranlar›ndaki muhtemel azal›fl sonucunda oluflabilecek kay›plardan daha fazla olaca¤›n› öngörmektedir.

fiirket’in birikimli ürünleri için garanti etti¤i faiz oranlar› ve matematik karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Ürün döviz cinsi Garanti edilen faiz oran› (%) Matematik karfl›l›klar (TL) Garanti edilen faiz oran› (%) Matematik karfl›l›klar (TL)
ABD Dolar› 1-2-3,5 10.931.995 2 - 3,5 14.278.191
TL 2-5-9 14.532.848 5 - 9 13.228.072
Euro 1-2- 3,5 2.451.420 2 -3,5 4.906.638
Toplam 27.916.263 32.412.901

fiirket’in mevcut finansal varl›k getirileri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
A¤›rl›kl› ortalama A¤›rl›kl› ortalama

Ürün döviz cinsi y›ll›k faiz oran› (%) Bilanço de¤eri y›ll›k faiz oran› (%) Bilanço de¤eri
Vadeli mevduatlar – TL 10,52 29.416.234 9,26 28.113.015
Eurobond - ABD Dolar› 6,75 7.994.570 6,76 7.358.149
Özel Sektör Tahvili – ABD Dolar› 5,19 2.376.034 5,18 2.434.715
Vadeli mevduatlar - ABD Dolar› 2,54 10.237.975 3,23 13.529.292
Vadeli mevduatlar – Euro 2,38 5.423.059 3,77 6.677.639
Özel Sektör Tahvili – TL 10,64 1.313.554 6,83 1.462.332
Alt›n hesab› - - 1,75 158.115
Toplam 56.761.426 59.733.257

Sigorta riskine karfl› duyarl›l›k

Sigorta riski yo¤unlaflmalar›

Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branfl baz›nda da¤›l›m› 17.3 no.lu dipnotta gösterilmifltir.

4.2 Finansal Risk

4.2.1 ‹flletmenin amaçlar›na, politikalar›na ve sermaye yönetimine iliflkin uygulad›¤› teknikler hakk›nda bilgi

fiirket’in sermayeyi yönetirken amaçlar›:

- Hazine Müsteflarl›¤›’n›n gerekli gördü¤ü sermaye yeterlili¤i flartlar›n› yerine getirmek,

- fiirket’in iflletmelerin devaml›l›¤› ilkesi çerçevesinde varl›¤›n› sürdürmek ve faaliyetlerin devam›n› sa¤layabilmektir.
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fiirket sermayesini yönetirken; Hazine Müsteflarl›¤›’n›n gerekli gördü¤ü sermaye yeterliliklerini yerine getirmektedir. Sermaye yeterlilik bilgileri 4.2.2 no.lu dipnotta
verilmifltir.

4.2.2 Sermaye gereksinimine iliflkin bilgiler

fiirket’in, sermaye yeterlili¤inin ölçülmesine iliflkin yönetmelik çerçevesinde hesaplanan 31 Aral›k 2014 tarihli asgari gerekli özsermayesi 19.555.663 TL’d›r (31 Aral›k 2013:
13.809.848 TL). 19 Ocak 2008 tarihinde yay›mlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin
Yönetmelik uyar›nca 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle hesaplanan fiirket’in özsermayesi asgari olarak gerekli olan özsermayeden 4.241.315 TL fazla (31 Aral›k 2013: 6.489.162
TL fazla)  durumdad›r.

4.2.3 Finansal Risk Faktörleri

fiirket, belli bir andaki varl›k ve yükümlükleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, faiz oran› riski ve hisse senedi fiyat riski), kredi riski, likidite riski ve operasyonel risklere
maruz kalmaktad›r. fiirket’in genel risk yönetimi program›, finansal piyasalar›n de¤iflkenli¤ine ve bunun fiirket’in finansal performans› üzerindeki muhtemel olumsuz
etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yo¤unlaflmaktad›r. fiirket, herhangi bir türev finansal enstrüman kullanmamaktad›r.

Piyasa riski

Piyasa riski, fiirket’in finansal pozisyonunda finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan ve faiz, kur ve tahvil-bono, hisse senedi fiyat de¤iflmelerine ba¤l› olarak
ortaya ç›kan riskler olarak tan›mlanmaktad›r. Piyasa riskini asgariye indirecek flekilde fiirket, finansal yat›r›mlar›n› vadeli banka mevduatlar›na ve sabit faizli devlet iç
borçlanma senetlerine yöneltmifltir. Ayr›ca risk yönetimi politikalar› çerçevesinde piyasa koflullar› günlük olarak ve yat›r›mlar›n vadelerine göre izlenmekte ve gözden
geçirilmektedir.

Faiz oran› riski

Faiz oran› riski, faiz oranlar›nda meydana gelen dalgalanmalar›n faize duyarl› varl›k ve yükümlülüklerin de¤erinde meydana getirebilece¤i de¤er düflüflü olarak tan›mlanmaktad›r.
fiirketin de¤iflken faizli finansal varl›¤› bulunmamaktad›r. Bu nedenle fiirket de¤iflken faiz oranl› finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerinin tabi oldu¤u faiz oranlar›n›n
de¤ifliminin etkisinden do¤an faiz oran› riskine maruz kalmamaktad›r.

Kur riski

Kur riski, fiirket’in yabanc› para varl›klar› ve yükümlülükleri aras›ndaki farka ba¤l› olarak flekillenen kurlardaki de¤iflmeler sonucunda ortaya ç›kan zarar riski olarak
tan›mlanmaktad›r. Di¤er taraftan, farkl› döviz cinslerinin birbirine k›yasla gösterdikleri de¤er de¤iflimi de kur riskinin bir di¤er boyutu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Kur riski,
döviz pozisyonunun analiz edilmesi suretiyle yönetilmektedir.

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle ABD Dolar›, TL karfl›s›nda %10 oran›nda de¤er kazansayd› / kaybetseydi ve di¤er tüm de¤iflkenler sabit kalsayd›, ABD Dolar› cinsinden varl›k
ve yükümlülüklerin çevrimi dolay›s›yla oluflacak kur fark› zarar›/kar› sonucu vergi öncesi net varl›klar 919.276 TL (31 Aral›k 2013: 1.355.414 TL) daha düflük/yüksek olacakt›.

31 Aral›k 2014  tarihi itibariyle Euro, TL karfl›s›nda %10 oran›nda de¤er kazansayd›/kaybetseydi ve di¤er tüm de¤iflkenler sabit kalsayd›, Euro cinsinden varl›k ve yükümlülüklerin
çevrimi dolay›s›yla oluflacak kur fark› zarar›/kar› sonucu vergi öncesi net varl›klar 281.244 TL (31 Aral›k 2013: 673.022TL) daha düflük/yüksek olacakt›.

fiirket’in döviz cinsinden olan varl›k ve yükümlülüklerine iliflkin bilgiler ilgili dipnotlarda yer almaktad›r.

Yabanc› para cinsinden varl›klar›n ve yükümlülüklerin da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
A. Döviz cinsinden varl›klar 26.222.666 30.244.598
B. Döviz cinsinden yükümlülükler (14.203.362) (20.051.888)
Net döviz pozisyonu (A-B) 12.019.304 10.192.710
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Fiyat riski

Fiyat riskleri fiirket’in finansal varl›klar›n›n pozisyonlar›n›n de¤erinde, fiyat dalgalanmalar› nedeniyle meydana gelebilecek zarar riskidir.

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle fiirket’in finansal varl›klar› piyasa de¤erinden tutulmaktad›r. Piyasa fiyatlar› % 5 oran›nda azalsayd›/artsayd› ve di¤er tüm de¤iflkenler sabit

kalsayd›, net varl›klar 584.208 TL (31 Aral›k 2013: 570.666 TL) daha yüksek/düflük olacakt›.

Yukar›da aç›klanan piyasa riskine iliflkin duyarl›l›k analizleri vergi öncesi hesaplanan etkileri yans›tmaktad›r.

Kredi riski

Kredi riski, fiirket’e borçlu olan taraflar›n yükümlülüklerini k›smen veya tamamen yerine getirememesi sonucunda fiirketin finansal aç›dan zarara u¤ramas› riskidir. Finansal

varl›klar›n mülkiyeti, karfl› taraf›n sözleflmenin flartlar›n› yerine getirmeme riskini tafl›r. fiirket’in kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatlar›, finansal

varl›klar, sigortac›l›k yükümlülüklerindeki reasürans paylar›, reasürans flirketlerinden alacaklar ve sigortal›lardan ve arac› kurumlardan olan prim alacaklar›ndan

kaynaklanmaktad›r. Bu riskler, fiirket yönetimi taraf›ndan karfl› tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir.

fiirket, kredi ve alacaklar olarak s›n›fland›r›lan finansal varl›klar›n›n ve sigorta faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklar›n›n (reasürans alacaklar› dahil) kredi riskini al›nan

teminat ve karfl› taraf seçiminde uygulad›¤› prosedürler ile takip etmekte ve s›n›rland›rmaktad›r. Bu alacaklar ile ilgili di¤er aç›klamalar 12 no’lu dipnotta yap›lm›flt›r.

fiirket’in kredi ve alacak grubu d›fl›nda kalan ve kredi riskine tabi finansal varl›klar› genellikle devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye’de yerleflik banka ve di¤er finansal

kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz mevduat› temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir.

Likidite riski

Likidite riski, fiirket’in vadesi gelen yükümlülüklerini karfl›layamamas› olas›l›¤›n› ifade etmektedir. Söz konusu risk, piyasalarda oluflan baz› engeller ya da istikrars›zl›klar

nedeniyle fiirket’in pozisyonlar›n› uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve h›zl› olarak nakde çevirememesi, nakit girifl-ç›k›fllar›ndaki düzensizlikler ve vadeye ba¤l› nakit

ak›m› uyumsuzluklar› nedeniyle fonlama yükümlülü¤ünü makul bir maliyet ile potansiyel olarak yerine getirememesi durumlar›nda oluflabilecek zararlar› kapsamaktad›r.

Afla¤›daki tablo, fiirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyle sözleflmeden kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre
da¤›l›m›n› göstermektedir. Tabloda gösterilen tutarlar, iskonto edilmemifl nakit ak›fllard›r:

Sözleflmeden kaynaklanan nakit ak›fllar›
31 Aral›k 2014 0-3 ay 3 ay - 1 y›l 1 y›l - 5 y›l 5 y›ldan uzun Toplam
Di¤er esas faaliyetlerden borçlar 7.740.310 - - - 7.740.310
Sigortac›l›k faaliyetlerinden borçlar 315.878 16.042 - - 331.920
Toplam 8.056.188 16.042 - - 8.072.230

Beklenen nakit ak›fllar›
31 Aral›k 2014 0-3 ay 3 ay-1 y›l 1 y›l-5 y›l 5 y›ldan uzun Toplam
Hayat matematik karfl›l›¤› ve yat›r›m riski
hayat sigortas› poliçe sahiplerine
ait poliçeler için ayr›lan karfl›l›k - 5.760.144 22.548.757 - 28.308.901
Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› – net 1.045.828 12.149.986 1.287.495 - 14.483.309
Muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› – net 1.247.045 - - - 1.247.045
Dengeleme karfl›l›¤› – net - - - 124.323 124.323
Toplam 2.292.873 17.910.130 23.836.252 124.323 44.163.578
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Sözleflmeden kaynaklanan nakit ak›fllar›
31 Aral›k 2013 0-3 ay 3 ay - 1 y›l 1 y›l - 5 y›l 5 y›ldan uzun Toplam
Di¤er esas faaliyetlerden borçlar 6.959.448 - - - 6.959.448
Sigortac›l›k faaliyetlerinden borçlar 302.663 16.419 - - 319.082
Toplam 7.262.112 16.419 - - 7.278.531

          Beklenen nakit ak›fllar›
31 Aral›k 2013 0-3 ay 3 ay-1 y›l 1 y›l-5 y›l 5 y›ldan uzun Toplam
Hayat matematik karfl›l›¤› ve yat›r›m riski
hayat sigortas› poliçe sahiplerine ait
poliçeler için ayr›lan karfl›l›k - 8.666.802 24.039.597 - 32.706.399
Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› – net 976.119 11.697.130 1.486.586 - 14.159.835
Muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› – net 1.756.523 - - - 1.756.523
Dengeleme karfl›l›¤› – net - - - 98.673 98.673
Toplam 2.732.642 20.363.932 25.526.183 98.673 48.721.430

fiirket yukar›da belirtilen yükümlülükleri, varl›klar›nda yer alan finansal varl›klar ve nakit ve nakit benzeri varl›klar ile karfl›lamay› öngörmektedir.

Finansal araçlar›n gerçe¤e uygun de¤eri

Gerçe¤e uygun de¤er, bilgili ve istekli taraflar aras›nda, piyasa koflullar›na uygun olarak gerçekleflen ifllemlerde, bir varl›¤›n karfl›l›¤›nda el de¤ifltirebilece¤i veya bir
yükümlülü¤ün karfl›lanabilece¤i de¤erdir.

fiirket, finansal araçlar›n›n tahmini gerçe¤e uygun de¤erlerini halihaz›rda mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemlerini kullanarak belirlemifltir.

Gerçe¤e uygun de¤erleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal araçlar›n rayiç de¤erlerinin tahmini için afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar kullan›lm›flt›r:

Finansal varl›klar

Nakit ve nakit benzeri de¤erler dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen finansal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinin k›sa vadeli olmalar› ve muhtemel zararlar›n
önemsiz miktarda olabilece¤i düflünülerek defter de¤erlerine yaklaflt›¤› öngörülmektedir. Y›l sonu kurlar›yla çevrilen dövize dayal› olan bakiyelerin gerçe¤e uygun
de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden alacaklar›n kay›tl› de¤erinin ilgili flüpheli alacak karfl›l›¤›n›n düflülmesinden sonra gerçe¤e
uygun de¤erlerini gösterdi¤i tahmin edilmektedir. Borsaya kay›tl› olmayan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n ise maliyetleri, varsa, de¤er düflüklü¤ü ç›kar›lm›fl de¤erleri
gerçe¤e uygun de¤erleri olarak kabul edilmektedir.

Finansal yükümlülükler

Esas faaliyetlerden borçlar ile di¤er parasal borçlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinin defter de¤erlerine yak›n oldu¤u tahmin edilmektedir.

5.  Bölüm Bilgileri

2.3 no.lu dipnotta aç›klanm›flt›r.

6.  Maddi Duran Varl›klar

6.1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar› : 360.460 TL. (1 Ocak-31 Aral›k 2013: 199.725 TL)
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6.1.1 Amortisman giderleri : 80.468 TL. (1 Ocak-31 Aral›k 2013: 59.618 TL)

6.1.2 ‹tfa ve tükenme paylar› : 279.992 TL. (1 Ocak-31 Aral›k 2013: 140.107 TL)

6.2 Arsa, arazi ve yap›lmakta olan yat›r›mlar d›fl›nda, maddi duran varl›klar›n maliyet tutarlar› veya yeniden de¤erlenmifl tutarlar› üzerinden, maddi varl›klar›n faydal›
ömürleri esas al›narak do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak amortisman ayr›lmaktad›r.

6.3. Cari dönemde duran varl›k hareketleri

6.3.1 Sat›n al›nan, imal veya infla edilen maddi duran varl›klar›n maliyeti : 117.293 TL (1 Ocak-31 Aral›k 2013: 34.531 TL)

6.3.2 Sat›lan veya hurdaya ayr›lan maddi duran varl›k maliyeti : 929.479 TL (1 Ocak-31 Aral›k 2013: Yoktur.)

6.3.3 Cari dönemde ortaya ç›kan de¤erleme art›fllar›/azal›fllar›:

6.3.3.1 Varl›k maliyetlerinde (+): 385.000 TL (1 Ocak-31 Aral›k 2013: Yoktur.)

6.3.3.2 Birikmifl amortismanlarda (+): Yoktur. (1 Ocak-31 Aral›k 2013: Yoktur.)

6.3.4 Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n niteli¤i, toplam tutar›, bafllang›ç ve bitifl tarihi, ve tamamlanma derecesi: Yoktur. (1 Ocak-31 Aral›k 2013: Yoktur.)

Maddi duran varl›k hareket tablosu (Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller hariç):

 1 Ocak 2014 Girifller Ç›k›fllar 31 Aral›k 2014
Maliyet De¤eri      
Demirbafl ve tesisatlar 3.175.958 110.648 (448.588) 2.838.018
Özel maliyet bedelleri (*) 482.760 6.645 (480.891) 8.514
Toplam  3.658.718 117.293 (929.479) 2.846.532

    
Birikmifl Amortismanlar    
Demirbafl ve tesisatlar (3.031.271) (78.766) 458.540 (2.651.497)
Özel maliyet bedelleri (461.705) (1.702) 470.939 7.532
Toplam (3.492.976) (80.468) 929.479 (2.643.965)
Net kay›tl› de¤er 165.742 202.567

 1 Ocak 2013 Girifller Ç›k›fllar 31 Aral›k 2013
Maliyet De¤eri    
Demirbafl ve tesisatlar  3.143.768 32.190 - 3.175.958
Özel maliyet bedelleri (*) 480.419 2.341 - 482.760
Toplam  3.624.187 34.531 - 3.658.718

Birikmifl Amortismanlar    
 Demirbafl ve tesisatlar (2.972.027) (59.244) - (3.031.271)

Özel maliyet bedelleri (461.331) (374) - (461.705)
Toplam (3.433.358) (59.618) - (3.492.976)
Net kay›tl› de¤er 190.830 165.742

(*) Bilançoda di¤er maddi varl›klar içerisinde yer almaktad›r.
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6.4. Borçlar için teminat olarak gösterilen maddi duran varl›klar ve maddi duran varl›klar üzerinde rehin ve ipotekler

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

6.5. Dönem içinde faaliyet kiralamas› ifllemine iliflkin olarak kira ödemeleri toplam›

Cari dönemde faaliyet kiras› kapsam›nda ödenen kira tutar› 451.750 TL.’d›r. (1 Ocak-31 Aral›k 2013: 416.087 TL)

7.  Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

fiirket’in faaliyetlerinde kullan›lmak veya idari maksatlarla veya ifllerin normal seyri esnas›nda sat›lmak yerine, kira elde etmek veya de¤er kazan›m› amac›yla veya her
ikisi için tutulan arazi ve binalar yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olarak s›n›fland›r›l›r. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme flirketi taraf›ndan
haz›rlanan ekspertiz raporlar› çerçevesinde 20 Ocak 2015 tarihi itibariyle belirlenen gerçe¤e uygun de¤erleriyle finansal tablolara yans›t›lm›flt›r.

 1 Ocak 2014 Girifller Ç›k›fllar De¤erleme Art›fl› De¤er Düflüklü¤ü ‹ptali 31 Aral›k 2014
Maliyet De¤eri      
Arsalar  405.000 - - 385.000 - 790.000
Toplam 405.000 - - 385.000 - 790.000

 1 Ocak 2013 Girifller Ç›k›fllar De¤erleme Art›fl› De¤er Düflüklü¤ü ‹ptali 31Aral›k 2013
Maliyet De¤eri      
Arsalar  405.000 - - - - 405.000
Toplam 405.000 - - - - 405.000

fiirket’in söz konusu yat›r›m amaçl› gayrimenkullerinden cari dönemde kira geliri bulunmamaktad›r. (1 Ocak-31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

8.  Maddi Olmayan Duran Varl›klar

 1 Ocak 2014 Girifller Ç›k›fllar 31 Aral›k 2014
Maliyet De¤eri     
Haklar  2.071.511 522.338 (12.501) 2.581.348
Toplam  2.071.511 522.338 (12.501) 2.581.348

Birikmifl ‹tfa Pay›       
Haklar (1.819.085) (279.992) 12.501 2.086.576
Toplam (1.819.085) (279.992) 12.501 2.086.576
Net kay›tl› de¤er 252.426 494.772

 1 Ocak 2013 Girifller Ç›k›fllar 31 Aral›k 2013
Maliyet De¤eri     
Haklar  1.956.197 115.314 - 2.071.511
Toplam  1.956.197 115.314 - 2.071.511

Birikmifl ‹tfa Pay›     
Haklar (1.678.978) (140.107) - (1.819.085)
Toplam (1.678.978) (140.107) - (1.819.085)
Net kay›tl› de¤er 277.219 7.885 252.426
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9.  ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

10.  Reasürans Varl›klar›

Sat›n al›nan muhtelif reasürans anlaflmalar nedeniyle kar veya zararda muhasebelefltirilmifl tutarlar 17.16 no’lu dipnotta aç›klanm›flt›r.

fiirket, sedan iflletme olarak sat›n alm›fl oldu¤u reasürans anlaflmalar›ndan kaynaklanan komisyon gelirlerinin gelecek dönem veya dönemlere isabet eden k›sm›n› ertelenmifl
komisyon gelirleri olarak muhasebelefltirilerken (Not 2.24), reasürans anlaflmalar›ndan kaynaklanan kazanç ve kay›plar üzerinden amortisman ay›rmamaktad›r.

11.  Finansal Varl›klar

11.1 Finansal Varl›klar›n Alt S›n›flamalar›

31 Aral›k 2014
Riski sigortal›lara ait portföy fiirket portföyü

Bloke Bloke olmayan Toplam Bloke Bloke olmayan Toplam Toplam
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Alt›n hesab› - - - - - - -

Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar
Özel sektör tahvilleri - - - - 1.313.554 1.313.554 1.313.554

Riski hayat poliçesi sahiplerine
ait finansal varl›klar
Özel sektör tahvilleri 2.376.034 - 2.376.034 - - - 2.376.034
Eurobond 7.994.570 - 7.994.570 - - - 7.994.570
Banka mevduatlar› - - - 28.967.025 16.110.243 45.077.268 45.077.268

10.370.604 - 10.370.604 28.967.025 16.110.243 46.390.822 56.761.426

31 Aral›k 2013
Riski sigortal›lara ait portföy fiirket portföyü

Bloke Bloke olmayan Toplam Bloke Bloke olmayan Toplam Toplam
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Alt›n hesab› - - - - 158.115 158.115 158.115

Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar
Özel sektör tahvilleri - - - - 1.301.821 1.301.821 1.462.332

Riski hayat poliçesi sahiplerine
ait finansal varl›klar
Özel sektör tahvilleri 2.434.715 - 2.434.715 - - - 2.434.715
Eurobond 7.358.149 - 7.358.149 - - - 7.358.149
Banka mevduatlar› - - - 35.857.561 12.462.385 48.319.946 48.319.946

9.792.864 - 9.792.864 35.857.561 13.922.321 49.779.882 59.733.257

11.2 Y›l içinde ihraç edilen hisse senedi d›fl›ndaki menkul k›ymetler

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)
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11.3 Y›l içinde itfa edilen borçlanmay› temsil eden menkul k›ymetler

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

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

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Maliyet De¤eri Kay›tl› De¤er (Makul De¤er) Maliyet De¤eri Kay›tl› De¤er (Makul De¤er)

Eurobond 5.503.909 10.232.701 5.503.909 9.792.864
Özel sektör tahvili 1.280.000 1.313.554 1.440.000 1.462.332
Alt›n hesab› - - 158.115 158.115
Toplam 6.783.909 11.546.255 7.102.024 11.413.311

11.5 Menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde yer al›p iflletmenin ortaklar›, ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan menkul
k›ymet tutarlar› ve bunlar› ç›karan ortakl›klar:

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

11.6 Finansal varl›klarda son üç y›lda meydana gelen de¤er art›fllar›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

11.7 i) Finansal tablo kullan›c›lar›n›n iflletmenin finansal durum ve performans› aç›s›ndan finansal araçlar›n önemini de¤erlendirmelerine imkan veren bilgiler yukar›da
11.1 numaral› dipnotta verilmektedir.

ii) Finansal varl›klar›n defter de¤erlerine iliflkin bilgi, yukar›da 11.1 numaral› dipnotta verilmektedir.
iii) Finansal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤eri ve an›lan de¤erin defter de¤eri ile karfl›laflt›r›lmas› 11.1 numaral› dipnotta verilmektedir.
iv)   Vadesi geçmifl veya de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl finansal varl›k bulunmamaktad›r.

11.8 fiirket, finansal riskten korunma muhasebesi uygulamamaktad›r.

11.9 fiirket, parasal kalemlerin ödenmesinden ya da dönem içinde veya ilk muhasebelefltirme s›ras›nda çevrildiklerinden farkl› kurlardan çevrilmelerinden kaynaklanan
kur farklar›n›, olufltuklar› dönemde kar veya zararda muhasebelefltirmektedir.

12.   Borçlar ve Alacaklar

12.1 fiirket alacaklar›n›n dökümü
31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013

Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar 12.330.252 15.232.710
Sigortal›lardan alacaklar 9.298.918 12.011.423
Reasürans flirketlerinden alacaklar 2.481.753 2.578.439
Rücu  alacaklar› 183.424 174.269
Banka garantili kredi kart› alacaklar› 366.157 468.579

Sigortal›lara verilen krediler (ikrazlar) 174.789 170.519
Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar 412 412
Esas faaliyetlerden  kaynaklanan flüpheli alacaklar karfl›l›¤› (-) (**) (412) (412)
‹dari ve kanuni takipteki flüpheli rücu alacaklar› karfl›l›¤› (-) (*) (173.761) (174.269)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan  alacaklar 12.331.280 15.228.960
Di¤er alacaklar (k›sa vadeli) 40.753 40.081
Gelecek aylara ait giderler 1.473.261 1.196.626
Peflin ödenen vergiler ve fonlar 540.482 490.424
Personele verilen avanslar 14.000 2.845
Toplam alacaklar 14.399.776 16.958.936

(*) Bilançoda “Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Karfl›l›¤›” alt›nda gösterilmektedir.
(**) Bilançoda “Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤›” alt›nda gösterilmektedir.
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Rücu alacaklar›n›n ayr›nt›s› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Rücu alacaklar› – brüt 254.919 263.984
Rücu alacaklar› - reasürans pay› (71.495) (89.715)
Rücu alacaklar› – net 183.424 174.269
‹dari ve kanuni takipteki net rücu alacaklar› karfl›l›¤› (-) (173.761) (174.269)
Toplam 9.663 -

Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar›n vade analizi afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Vadesini geçen 718.753 476.001
3 aya kadar 6.338.169 8.061.042
3-6 ay aras› 2.095.418 2.896.142
6 ay-1 y›l aras›  3.177.912 3.799.525
Toplam  12.330.252 15.232.710

Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar karfl›l›¤›n›n hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014  31 Aral›k 2013
Dönem bafl› - 1 Ocak  412 412
Dönem içindeki girifller - -
Dönem içinde yap›lan tahsilatlar  - -
Dönem sonu  412 412

Vadesini geçmifl ama flüpheli hale gelmemifl sigortal›lardan ve acentelerden alacaklar:

  31 Aral›k 2014  31 Aral›k 2013
3 aya kadar vadesi geçmifl  630.958 469.858
3 aydan fazla vadesi geçmifl 87.795 6.143
Toplam  718.753 476.001

Yukar›da belirtilen alacaklar için al›nan teminat bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r)

12.2 ‹flletmenin ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klarla olan alacak - borç iliflkisi:

‹liflkili taraflar ile olan ifllem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak aç›klanm›flt›r.

12.3 Alacaklar için al›nm›fl olan ipotek ve di¤er teminatlar›n ayr›nt›s› afla¤›dad›r.

  31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Nakit  157.282 138.034
Teminat mektuplar›  67.332 61.406
‹potekler 53.000 53.000
Di¤er garanti ve kefaletler  32.250 32.250
Toplam  309.864 284.690
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12.4 fiirket’in yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacaklar ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc› paralar›n tutarlar› 

Yabanc› para cinsinden alacaklar ve  borçlar afla¤›da gösterilmifltir.

31 Aral›k 2014:
Yabanc› para alacaklar Döviz tutar› Kur Tutar (TL)
ABD Dolar› 54.734 2,3189 126.923
ABD Dolar› 11.935 2,3265 27.767
Euro 12.339 2,8207 34.805
Euro 542 2,8300 1.533

191.028

Yabanc› para borçlar Döviz tutar› Kur Tutar (TL)
ABD Dolar› 63.469 2,3189 147.179
Euro 2.666 2,8207 7.520

154.699

31 Aral›k 2013:
Yabanc› para alacaklar Döviz tutar› Kur Tutar (TL)
ABD Dolar› 28.248 2,1413 60.487
ABD Dolar› 43.420 2,1343 92.671
Euro 6.261 2,9462 18.446
Euro 15.605 2,9365 45.824

217.428

Yabanc› para borçlar Döviz tutar› Kur Tutar (TL)
ABD Dolar› 60.119 2,1343 128.312
Euro 3.981 2,9365 11.690

140.002

13.  Türev Finansal Araçlar

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

14.  Nakit ve Nakit Benzerleri

 31 Aral›k 2014  31 Aral›k 2013
Nakit mevcudu - 2.418
Bankadaki nakit 45.266.362 48.509.636

Vadesiz mevduatlar 189.094 189.689
Vadeli mevduatlar 45.077.268 48.319.947

Banka garantili ve üç aydan k›sa vadeli kredi kart› alacaklar› 1.087.675 1.035.172
Toplam 46.354.037 49.547.226
Bloke banka mevduatlar› ve faiz tahakkuklar› (-) (28.967.025) (35.857.561)
Nakit ve nakit benzerleri toplam› 17.387.012 13.689.665

fiirket’in 31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle Hazine Müsteflarl›¤› lehine bloke edilmifl (faiz tahakkuku dahil) 28.967.025 TL mevduat› bulunmaktad›r.
(31 Aral›k 2013: 35.857.561 TL)



Yabanc› para vadeli ve vadesiz mevduatlar afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014
Yabanc› para TL

Vadeli Vadesiz Kur Vadeli Vadesiz
ABD Dolar› 4.415.014 65 2,3189 10.237.975 152
Euro 1.922.593 53 2,8207 5.423.059 149
Toplam 15.661.034 301

31 Aral›k 2013
Yabanc› para TL

Vadeli Vadesiz Kur Vadeli Vadesiz
ABD Dolar› 6.338.983 9.458 2,1343 13.529.292 20.187
Euro 2.274.009 2.451 2,9365 6.677.629 7.198
Toplam 20.206.921 27.385

15. Sermaye

15.1 Ortaklara yap›lan da¤›t›mlar› ayr› olarak göstermek suretiyle, kuruluflun ortaklarla ortaklar›n kendi iradeleri dahilinde yapt›klar› ifllemlerin tutarlar›

fiirket’in ortaklar› ile dönem içinde yapt›¤› ifllemlerin ve dönem sonu itibariyle olan bakiyelerinin detayl› aç›klamas› “‹liflkili taraf aç›klamalar›” dipnotunda verilmifltir.

15.2 Her de¤iflikli¤i ayr› göstermek suretiyle, her sermaye s›n›f›n›n ve her yede¤in dönem bafl› ve dönem sonu defter de¤erlerinin uyumlaflt›r›lmas›

Özsemaye De¤iflim Tablosunda verilmifltir.

15.3  Paylara bölünmüfl sermayenin her s›n›f› için;

15.3.1   Kay›tl› sermayeyi oluflturan hisse senedi say›s› ile ilgili aç›klama

fiirket’in tamam› ödenmifl 19.200.000 adet (31 Aral›k 2013: 75.475.000 adet) hisse senedi bulunmaktad›r. fiirket’in hisse senetlerinin her biri 1 TL (31 Aral›k 2013: 20 Kr (0,2
TL)) nominal de¤erde olup toplam nominal de¤er 19.200.000 TL’dir. (31 Aral›k 2013: 15.095.000 TL). (Not: 2.13)

15.3.2 Ç›kar›lan ve tamam› ödenen ve ç›kar›lan fakat tamam› ödenmeyen hisse senetlerinin say›s› ile ilgili aç›klama

fiirket, hisse senetlerinin tamam› ödenmifltir.

15.3.3 Bir hisse senedinin nominal de¤eri veya hisse senetlerinin nominal de¤erinin olmad›¤› ile ilgili aç›klama

Hisselerin itibari de¤eri hisse bafl›na 1 TL’d›r. (31 Aral›k 2013: 20 Kr (0,2 TL))

15.3.4 Dönem bafl› ve dönem sonunda bulunan hisse senetleri say›s›n›n uyumlaflt›r›lmas› ile ilgili aç›klama

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Hisse senedi (adet) Hisse senedi (adet)

Dönem bafl›, 1 Ocak 75.475.000 75.475.000
‹ptal edilen 0,20 TL de¤erli hisse senetleri (75.475.000) -
Dönem içinde ç›kar›lan 1 TL de¤erli hisse senetleri 19.200.000 -
Dönem sonu 19.200.000 75.475.000
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fiirket hisselerinin itibari de¤eri hisse bafl›na 20 kurufl (0,20 TL) iken 2014 y›l› içersinde 1 TL’na ç›kar›lm›flt›r. Bu de¤ifliklik 07 May›s 2014 tarih ve 8564 say›l› T. Ticaret
Sicili Gazetesinde yay›mlanm›flt›r.

15.3.5Temettülerin da¤›t›m› ve sermayenin geri ödenmesindeki s›n›rlamalarda dahil söz  konusu sermaye s›n›f›yla ilgili haklar, imtiyazlar ve s›n›rlamalar (k›s›tlamalar)
ile ilgili aç›klama

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

15.3.6Kurulufl taraf›ndan veya ifltirakleri veya ba¤l› ortakl›klar› taraf›ndan bulundurulan kuruluflun kendi hisse senetleri ile ilgili aç›klama

fiirket’in elinde kendi hisse senedi bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

fiirket’in ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar› taraf›ndan bulundurulan hisse senetleri bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

15.3.7 Vadeli ifllemler ve sözleflmeler gere¤i yap›lacak hisse senedi sat›fllar› için ç›kar›lmak üzere kuruluflta bulundurulan hisse senetleri, vadeleri ve tutarlar› ile
ilgili aç›klama.

Vadeli ifllemler ve sözleflmeler gere¤i yap›lacak hisse senedi sat›fllar› bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

15.4 Hisse Bazl› Ödemeler

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

15.5 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

16.   Di¤er Karfl›l›klar ve ‹ste¤e Ba¤l› Kat›l›m›n Sermaye Bilefleni

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

Finansal varl›klar›n de¤erlemesinin dönem içindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Dönem bafl› - 1 Ocak 65.531 42.245
Dönem içi net de¤iflim (10.083) 23.286
Dönem sonu 55.448 65.531

16.2      Kur De¤ifliminin Etkileri

Özkaynaklar›n bir unsuru olarak ayr›ca s›n›fland›r›lan kur farklar› bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

16.3 Tahmini iflleme iliflkin finansal riskten korunma ifllemleri ve net yat›r›m riskinden korunma amaçl› ifllemler

 Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

16.4 Finansal Riskten Korunma ‹fllemleri

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)
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16.5 ‹fltiraklere iliflkin dönem içinde do¤rudan özkaynaklarda muhasebelefltirilmifl  kazanç veya kay›plar

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

16.6 Maddi duran varl›klar yeniden de¤erleme de¤er art›fllar›

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme flirketi taraf›ndan haz›rlanan ekspertiz raporu çerçevesinde 20 Ocak 2015 tarihi itibariyle belirlenen gerçe¤e
uygun de¤erinde 385.000 TL tutar›nda bir de¤erleme art›fl› ile finansal tablolara yans›t›lm›flt›r. (31 Aral›k 2013: Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller 205.000 TL)

16.7 Do¤rudan özkaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilmifl olan kalemlerle  ilgili dönem ve ertelenmifl gelir vergisi

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

17. Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varl›klar›

17.1 fiirketin hayat ve hayat d›fl› dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarlar› ile varl›klar itibariyle hayat ve hayat d›fl› dallara göre tesis edilmifl teminat
tutarlar›

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Tesis edilmesi gereken teminat tutar› (*) 33.571.711 37.787.112
Tesis edilen teminat tutar› 40.960.354 (***) 46.790.664 (**)

(*)    Sigortac›l›k Kanunu’na dayan›larak ç›kar›lan ve 7 A¤ustos 2007 tarih ve 26606 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin
Mali Bünyelerine ‹liflkin Yönetmeli¤inin 4. maddesi gere¤ince, sigorta flirketleri ile hayat ve ferdi kaza branfl›nda faaliyet gösteren emeklilik flirketleri, sermaye yeterlili¤i
hesab› s›ras›nda bulunan gerekli özsermaye miktar›n›n üçte birine denk düflen Minimum Garanti Fonu tutar›n› sermaye yeterlili¤i hesab› döneminde (haziran ve aral›k)
teminat olarak tesis etmekle yükümlü k›l›nm›flt›r. Ancak, minimum garanti fonu asgari kurulufl sermaye miktarlar› toplam›n›n üçte birinden az olamaz. 31 Aral›k 2014 tarihi
itibariyle hayat d›fl› branfllar için tesis edilecek teminat tutar› 4.654.546 TL olarak hesaplanm›flt›r.

Hayat branfl› için, sermaye yeterlili¤i hesab› dönemleri sonu itibar›yla ayr›lan matematik karfl›l›klar› ile muallak tazminat karfl›l›klar›n›n toplam›ndan, yap›lan ikrazlar ve
henüz tahsil edilmemifl prim alacaklar› tutar›na isabet eden matematik karfl›l›klar›n düflülmesinden sonra kalan tutar kadar teminat tesis edilir. 31 Aral›k 2014  tarihi
itibariyle hayat branfllar için tesis edilecek teminat tutar› 28.917.165 TL olarak hesaplanm›flt›r.

(**) 28 fiubat 2014 tarihi itibariyle de¤erlenmifl tutard›r.
(***)28 fiubat 2015 tarihi itibariyle de¤erlenmifl tutard›r.

17.2 fiirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayr›lan hayat ve mevcut hayat sigortal›lar›n adet ve matematik karfl›l›klar›

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Sigortal› Say›s› Matematik Karfl›l›k Tutar› Sigortal› Say›s› Matematik Karfl›l›k Tutar›

Dönem bafl› 11.563 32.706.399 10.316 31.464.743
Dönem içinde ayr›lan (1.111) (10.738.778) (3.748) (8.233.877)
Dönem içinde giren 5.199 1.309.669 4.995 747.252
Dönem içinde hesaplanan karfl›l›k 5.031.610 8.728.280
Dönem sonu 15.651 28.308.900 11.563 32.706.398

17.3   Hayat d›fl› sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminat› tutarlar›

  31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Hayat d›fl› (Ferdi kaza)  692.518.410 518.835.844
Hayat 271.891.463 201.463.929
Toplam 964.409.873 720.299.773

Sa¤l›k/hastal›k poliçelerinin teminat tutar› limitli olmad›¤›ndan yukar›daki tabloya al›namam›flt›r.
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17.4 fiirketin kurdu¤u emeklilik yat›r›m fonlar› ve birim fiyatlar›.

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

17.5  Portföydeki kat›l›m belgeleri ve dolafl›mdaki kat›l›m belgeleri adet ve tutar

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

17.6  Dönem içinde giren, ayr›lan,  iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve flirket emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ve portföy tutarlar›.

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

17.7  Kar payl› hayat sigortalar›nda kar pay›n›n hesaplanmas›nda kullan›lan de¤erleme yöntemleri.

fiirket, riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varl›klar›, “vadeye kadar elede tutulacak finansal varl›klar” olarak s›n›fland›rm›flt›r. Bu varl›klar 2.8 no’lu dipnotta
belirtilen esaslar do¤rultusunda de¤erlemeye tabi tutulmufltur. Tahsilat esas›na göre günlük kar pay›, iç verim yöntemi kullan›larak hesaplanm›flt›r.

17.8  Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

17.9  Dönem içinde baflka flirketten gelen bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

17.10 Dönem içinde flirketin hayat portföyünden bireysel emeklili¤e geçen bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve
kurumsal olarak da¤›l›mlar›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

17.11 Dönem içinde flirketin portföyünden ayr›lan baflka flirkete geçen veya baflka flirkete geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile
brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortal›lar›n adet ile brüt ve net prim tutarlar› ferdi ve flirket olarak da¤›l›mlar›

01 Ocak – 31 Aral›k 2014 01 Ocak – 31 Aral›k 2013
Poliçe say›s› Brüt prim Net prim Poliçe say›s› Brüt prim Net prim

Ferdi 8.821 2.240.211 2.217.809 4.503 1.402.561 1.388.535
Grup 429 25.591 25.335 492 48.943 48.453
Toplam 9.250 2.265.802 2.243.144 4.995 1.451.504 1.436.988

17.13 Dönem içinde portföyden ayr›lan hayat sigortal›lar›n adet ile brüt ve net prim tutarlar› matematik karfl›l›klar›n›n tutarlar›n›n ferdi ve flirket olarak da¤›l›mlar›

                01 Ocak – 31 Aral›k 2014
Poliçe say›s› Brüt prim Net prim Matematik karfl›l›k

Ferdi 1.143 2.411.621 2.387.505 10.302.006
Grup (32) 7.425 7.350 436.773
Toplam 1.111 2.419.046 2.394.855 10.738.779

              01 Ocak – 31 Aral›k 2013
Poliçe say›s› Brüt prim Net prim Matematik karfl›l›k

Ferdi 3.319 1.557.283 1.541.711 7.722.395
Grup 438 9.373 9.279 511.482
Toplam 3.757 1.566.656 1.550.990 8.233.877
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17.14 Dönem içinde hayat sigortal›lar›na kar pay› da¤›t›m oran›

01 Ocak – 31 Aral›k 2014
%95 kar pay› %93 kar pay› %90 kar pay›

TL %10.83 %10,60 %10,26
ABD Dolar› %5,03 %4,92 %4,76
Euro %2,87 %2,81 %2,72

01 Ocak – 31 Aral›k 2013
%95 kar pay› %93 kar pay› %90 kar pay›

TL %9,60 %9,39 %9.09
ABD Dolar› %5,42 %5,30 %5,13
Euro %3,89 %3,80 %3,68

17.15 Sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan tutarlar› tan›mlayan ve gösteren bilgilerin finansal tablolarda aç›klanmas›

Hayat matematik karfl›l›klar›

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Hayat matematik karfl›l›¤› - birikimli poliçeler 18.451.822 22.358.725
Yat›r›m riski hayat sigortas› poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayr›lan karfl›l›k (Kar pay› karfl›l›¤›) 9.464.441 10.054.176
Hayat matematik karfl›l›¤› - birikimli poliçeler 27.916.263 32.412.901
Hayat matematik karfl›l›¤› - birikimsiz poliçeler 392.637 293.497
Toplam hayat matematik karfl›l›klar› 28.308.900 32.706.398

2014 2013
Dönem bafl› - 1 Ocak 32.706.398 31.464.733
Birikimli poliçelerden elde edilen primler 3.717.774 3.813.814
Yat›r›m gelirleri 1.598.436 2.283.435
‹fltira ve vade gelimi ödemeleri (10.083.293) (7.671.384)
Vade gelimi ve/veya ifltira nedeni ile muallak hasar karfl›l›klar›na aktar›lan k›s›m (655.486) (562.493)
Kur farklar› 1.041.387 3.302.184
fiarjmanlar (74.354) (91.532)
Komisyon gideri (185.889) (87.718)
Risk primleri (148.710) (38.138)
Birikimsiz poliçeler 392.637 293.497
Dönem sonu – 31 Aral›k 28.308.900 32.706.398

Yabanc› para ile ifade edilen hayat matematik karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2014
Döviz tutar› Kur Tutar (TL)

ABD Dolar› 4.698.902 2,3265 10.931.995
Euro 866.226 2,8300 2.451.420

13.383.415

31 Aral›k 2013
Döviz tutar› Kur Tutar (TL)

ABD Dolar› 6.667.971 2,1413 14.278.125
Euro 1.665.413 2,9462 4.906.638

19.184.763
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Muallak hasar karfl›l›¤›

2014
Brüt Reasürans Pay› Net

Dönem bafl› - 1 Ocak 2.209.339 (452.816) 1.756.523
Ödenen hasar (2.137.346) 495.530 (1.641.816)
De¤iflim
- Cari dönemde ihbar edilen muallak hasarlar 707.259 (76.728) 630.531
- Geçmifl dönemde ihbar edilen muallak hasarlar 561.477 (67.130) 494.347

Dönem sonu rapor edilen muallak hasarlar-31 Aral›k 1.340.729 (101.144) 1.239.585
Aktüeryal zincirleme merdiven metoduna göre hesaplanan ek karfl›l›k 7.460 - 7.460
Muallak hasar yeterlilik fark› (net) - - -
Toplam 1.348.189 (101.144) 1.247.045

2013
Brüt Reasürans Pay› Net

Dönem bafl› - 1 Ocak 3.017.185 (746.841) 2.270.344
Ödenen hasar (2.495.481) 638.352 (1.857.129)
De¤iflim
- Cari dönemde ihbar edilen muallak hasarlar 442.416 (8.285) 434.131
- Geçmifl dönemde ihbar edilen muallak hasarlar 306.359 4.450 310.809

Dönem sonu rapor edilen muallak hasarlar-31 Aral›k 1.270.479 (112.324) 1.158.155
Aktüeryal zincirleme merdiven metoduna göre hesaplanan ek karfl›l›k 754.624 (286.953) 467.671
Dava karfl›l›klar› 184.236 (53.539) 130.697
Muallak hasar yeterlilik fark› (net) - - -
Toplam 2.209.339 (452.816) 1.756.523

Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›

2014
Brüt Reasürans Pay› Net

Dönem bafl› - 1 Ocak 19.083.032 (4.923.198) 14.159.834
Net de¤iflim 324.845 (1.369) 323.476
Dönem sonu – 31 Aral›k 19.407.877 (4.924.567) 14.483.310

2013
Brüt Reasürans Pay› Net

Dönem bafl› - 1 Ocak 21.927.779 (5.899.861) 16.027.918
Net de¤iflim (2.844.747) 976.663 (1.868.084)
Dönem sonu – 31 Aral›k 19.083.032 (4.923.198) 14.159.834
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Dengeleme Karfl›l›¤› (*)

2014
Brüt Reasürans Pay› Net

Dönem bafl› - 1 Ocak 123.006 (24.333) 98.673
Net de¤iflim 34.425 (8.774) 25.651
Dönem sonu – 31 Aral›k 157.431 (33.107) 124.324

2013
Brüt Reasürans Pay› Net

Dönem bafl› - 1 Ocak 97.273 (19.074) 78.199
Net de¤iflim 25.733 (5.259) 20.474
Dönem sonu – 31 Aral›k 123.006 (24.333) 98.673

(*) Bilançoda uzun vadeli yükümlülükler alt›ndaki “Di¤er Teknik Karfl›l›klar” hesab›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.

17.16 Sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan muhasebelefltirilen varl›k, borç, gelir ve giderleri (sigortac›n›n bir sedan iflletmesi olmas› durumunda)

Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar 12.1 no.lu dipnotta, sigortac›l›k faaliyetlerinden borçlar 19.1 no.lu dipnotta gösterilmifltir

Teknik karfl›l›klara iliflkin reasürör paylar› 17.15 no.lu dipnotta gösterilmifltir.

Sat›n al›nan (hasar riskinden korunma amaçl›) muhtelif reasürans anlaflmalar› nedeniyle kar veya zararda muhasebelefltirilmifl tutarlar›n detay› afla¤›daki tabloda

gösterilmifltir.

Reasürans Anlaflmalar› Gelirleri ve Giderleri:

1 Ocak – 31 Aral›k 2014 1 Ocak – 31 Aral›k 2013
Reasüröre devredilen primler (-) (13.835.721) (12.870.842)
Al›nan reasürans komisyonlar› (Brüt) 23.044 16.002
Ertelenen reasürörlerden al›nan  komisyonlar (10.827) (9.374)
Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› de¤ifliminde reasürör pay› 1.369 (976.664)
Ödenen tazminatlarda reasürör pay› 15.423.756 14.459.961
Muallak tazminat karfl›l›¤› de¤ifliminde reasürör pay› (351.672) (294.025)

fiirket, sedan iflletme olarak sat›n alm›fl oldu¤u reasürans anlaflmalar›ndan kaynaklanan komisyon gelirlerinin gelecek dönem veya dönemlere isabet eden k›sm›n› ertelenmifl
komisyon gelirleri olarak muhasebelefltirilerken (Not 2.24), reasürans anlaflmalar›ndan kaynaklanan kazanç ve kay›plar üzerinden amortisman ay›rmamaktad›r.
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17.17 Gerçekleflen hasarlar›n geçmifl tahminlerle karfl›laflt›r›lmas› (yani hasarlar›n geliflim süreci)

fiirket, Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i’ne uygun olarak yap›lan AZMM hesaplamalar›nda kullan›lm›fl olan hasar geliflim tablosu afla¤›dad›r:

31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle brüt hasar geliflim tablosu:

1 Ocak  2008 - 1 Ocak  2009 - 1 Ocak  2010 - 1 Ocak  2011 - 1 Ocak  2012 - 1 Ocak  2013 - 1 Ocak  2014 - Toplam
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2010 31 Aral›k 2011 31 Aral›k 2012 31 Aral›k 2013 31 Aral›k 2014 Gerçekleflen

Kaza y›l› Brüt Hasar
Kaza döneminde
gerçekleflen hasar 22.067.287 34.604.604 34.242.423 36.071.645 41.420.305 40.943.671 32.087.661 241.437.596
1 y›l sonra 515.961 923.220 899.615 951.132 776.225 557.890 - 4.624.043
2 y›l sonra 28.759 206.526 181.497 128.162 41.575 - - 586.519
3 y›l sonra 1.355 43.268 24.768 23.736 - - - 93.127
4 y›l sonra 13 1.146 544 - - - - 1.703
5 y›l sonra 969 973 - - - - - 1.942
6 y›l sonra - - - - - - - -
Toplam
ödenen hasar 22.614.344 35.779.737 35.348.847 37.174.675 42.238.105 41.501.561 32.087.661 246.744.930

31 Aral›k 2013 tarihi itibariyle brüt hasar geliflim tablosu:

1 Ocak  2007 - 1 Ocak  2008 - 1 Ocak  2009 - 1 Ocak  2010 - 1 Ocak  2011 - 1 Ocak  2012 - 1 Ocak  2013 - Toplam
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2010 31 Aral›k 2011 31 Aral›k 2012 31 Aral›k 2013 Gerçekleflen

Kaza y›l› Brüt Hasar
Kaza döneminde
gerçekleflen hasar 18.596.182 21.955.999 34.606.881 34.237.372 37.077.167 35.659.956 27.873.472 210.007.029
1 y›l sonra 46.241 511.161 923.220 899.615 4.743.657 3.577.780 - 10.701.674
2 y›l sonra (683) 28.759 206.526 181.497 64.140 - - 480.239
3 y›l sonra 287 1.355 43.268 22.910 - - - 67.820
4 y›l sonra 16.302 13 314 - - - - 16.629
5 y›l sonra - - - - - - - -
6 y›l sonra - - - - - - - -
Toplam
ödenen hasar 18.658.329 22.497.287 35.780.209 35.341.394 41.884.964 39.237.736 27.873.472 221.273.391

17.18 Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her de¤iflikli¤in etkisini ayr› olarak göstererek sigorta varl›k ve borçlar›n›n ölçümünde kullan›lan
varsay›mlardaki de¤iflikliklerin etkileri

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

17.19 Sigorta borçlar›, reasürans varl›klar› ve olmas› durumunda ilgili ertelenmifl edinme maliyetlerindeki de¤iflikliklerin mutabakat›.

  31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Sigorta Borçlar› Reasürans Varl›klar› Sigorta Borçlar› Reasürans Varl›klar›

Dönem bafl›, 1 Ocak 30.179 2.578.439 19.640 289.336
Dönem içinde de¤ifliklik (6.927) (96.686) 10.539 2.289.103
Dönem sonu 23.252 2.481.753 30.179 2.578.439
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fiirket, sedan iflletme olarak sat›n alm›fl oldu¤u reasürans anlaflmalar›ndan kaynaklanan komisyon gelirlerinin gelecek dönem veya dönemlere isabet eden k›sm›n› ertelenmifl
komisyon gelirleri olarak muhasebelefltirmektedir. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

18. Yat›r›m Anlaflmas› Yükümlülükleri

fiirketin yat›r›m anlaflmas› bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

19. Ticari ve Di¤er Borçlar, Ertelenmifl Gelirler

19.1  Kuruluflun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt s›n›flamalar›

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Reasürans flirketlerine borçlar 23.252 30.179
Acentelere borçlar 308.668 288.904
Esas faaliyetlerden borçlar toplam› 331.920 319.083
Anlaflmal› kurumlara borçlar 7.738.977 6.953.762
Sigortal›lara borçlar (5.947) 1.577
Di¤er borçlar 7.280 4.109
Di¤er esas faaliyetlerden borçlar toplam› 7.740.310 6.959.448
Kredi kurulufllar›na borçlar - 665
Finansal borçlar - 665
Al›nan depozito ve teminatlar 158.782 138.034
Di¤er çeflitli borçlar 181.091 61.049
Di¤er borçlar toplam› 339.873 199.083
Personele borçlar 1.927 925
‹liflkili taraflara borçlar toplam› 1.927 925
Ödenecek vergi ve fonlar 204.982 169.833
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 130.228 118.111
Peflin ödenen vergiler (540.482) (490.424)
Di¤er vergi vb. yükümlülük karfl›l›klar› 6.559 -
Ödenecek vergi vb. di¤er yükümlülükler toplam› (198.713) (202.480)
Ertelenmifl komisyon gelirleri 10.827 9.374
Gelecek aylara ait gider tahakkuklar› 5.662 5.442
Ertelenmifl gelirler toplam› toplam› 16.489 14.816
Toplam k›sa vadeli borçlar 8.231.806 7.291.540
TOPLAM BORÇLAR 8.231.806 7.291.540

19.2  ‹liflkili Taraf Aç›klamalar›

fiirket’in iliflkili taraflarla olan ifllemlerinin ve dönem sonu itibariyle olan bakiyelerinin detayl› aç›klamas›  45 no.lu “‹liflkili taraf aç›klamalar›” dipnotunda verilmifltir.

20. Krediler

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

21.. Ertelenmifl Gelir Vergisi

35 no.lu dipnotta aç›klanm›flt›r.
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22. Emeklilik Sosyal Yard›m Yükümlülükleri

K›dem tazminat› karfl›l›¤›

Yürürlükteki ‹fl Kanunu hükümleri uyar›nca, çal›flanlardan k›dem tazminat›na hak kazanacak flekilde ifl sözleflmesi sona erenlere, hak kazand›klar› yasal k›dem tazminatlar›n›n
ödenmesi yükümlülü¤ü vard›r. Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2014  tarihi itibariyle 3.438,22 TL (31 Aral›k 2013:
3.254,44 TL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r. 1 Ocak 2015 tarihi  itibar›yla ödenecek k›dem tazminat›, ayl›k  3.541,37 TL tavan›na  tabidir.

K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, fiirket’in, çal›flanlar›n emekli olmas›ndan kaynaklanan gelecekteki
muhtemel yükümlülük tutar›n›n bugünkü de¤erinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktad›r. TMS 19 (“Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar”), flirketin yükümlülüklerinin,
tan›mlanm›fl fayda planlar› kapsam›nda aktüeryal de¤erleme yöntemleri kullan›larak gelifltirilmesini öngörür. Bu do¤rultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas›nda
kullan›lan aktüeryal varsay›mlar afla¤›da belirtilmifltir:

Ana varsay›m,  her hizmet y›l› için olan azami yükümlülük tutar›n›n enflasyona paralel olarak artacak olmas›d›r. Dolay›s›yla, uygulanan iskonto oran›, gelecek enflasyon
etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen gerçek (reel) oran› ifade eder. Bu nedenle, 31 Aral›k 2014 tarihi itibar›yla, ekli finansal tablolarda karfl›l›klar, gelece¤e iliflkin,
çal›flanlar›n emeklili¤inden kaynaklanacak muhtemel yükümlülü¤ünün bugünkü de¤eri tahmin edilerek hesaplan›r. ‹lgili bilanço tarihlerindeki karfl›l›klar, y›ll›k % 5,1
enflasyon ve % 10 iskonto oran› varsay›mlar›na göre yaklafl›k % 4,66 (31 Aral›k 2013: % 4,66) olarak elde edilen reel iskonto oran› kullan›lmak suretiyle hesaplanm›flt›r.

K›dem tazminat› tavan› alt› ayda bir revize edilmekte olup, fiirket’in k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n hesaplanmas›nda  31 Aral›k 2014 tarihi itibariyle 3.438,22 TL tavan tutar›
dikkate al›nm›flt›r.

K›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n dönem içindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:

2014 2013
Dönem bafl› - 1 Ocak 312.861  195.944
Dönem içinde ödenen k›dem tazminatlar›  (147.072) (40.168)
Cari dönemdeki de¤iflim 206.921 157.085
Dönem sonu – 31 Aral›k 372.710 312.861

23. Di¤er Yükümlülükler ve Masraf Karfl›l›klar›

23.1 Personel sosyal güvencesiyle ilgili olan karfl›l›klar ve di¤erleri

Maliyet giderleri karfl›l›¤›:

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Kullan›lmayan  izin karfl›l›¤› 242.036 210.317
Dava karfl›l›klar› 47.084 109.340
Toplam 289.120 319.657

Personel Sosyal Güvencesiyle ‹lgili Yükümlülükler

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 130.228 118.111

Di¤er Karfl›l›klar ve Yükümlülükler

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 372.710 312.861

93

FAAL‹YET RAPORU

ANNUAL REPORT

2 0 1 4



23.2 Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar›

Pasifte yer almayan taahhütler 43 no.lu dipnotta aç›klanm›flt›r.

23.3 Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl›klar

Bilanço tarihi itibariyle, fiirket aleyhine aç›lm›fl ve devam eden davalar›n tutar› 118.706 TL, fiirket taraf›ndan üçüncü kifliler aleyhine aç›lm›fl ve devam eden davalar›n tutar›
ise 443.043 TL’d›r. (31 Aral›k 2013 : fiirket aleyhine aç›lm›fl ve devam eden davalar›n tutar›: 300.578 TL, fiirket taraf›ndan üçüncü kifliler aleyhine aç›lm›fl ve devam eden
davalar›n tutar› ise 386.108 TL)

Bilanço tarihi itibariyle koflullu varl›k bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

23.4 Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

24. Net Sigorta Prim Geliri

Yaz›lan primlerin da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

1 Ocak - 31 Aral›k 2014 1 Ocak – 31 Aral›k 2013
Brüt Reasürans pay› Net Brüt Reasürans pay› Net

Sa¤l›k 49.922.625 (13.681.535) 36.241.090 46.022.021 (12.766.691) 33.255.330
Ferdi kaza 419.966 (83.440) 336.526 324.910 (43.208) 281.702
Hayat d›fl› toplam 50.342.591 (13.764.975) 36.577.616 46.346.931 (12.809.899) 33.537.032
Hayat 4.869.662 (70.746) 4.798.916 4.644.574 (60.944) 4.583.630
Toplam yaz›lan primler 55.212.253 (13.835.721) 41.376.532 50.991.505 (12.870.843) 38.120.662

25. Aidat (Ücret) Gelirleri

Yoktur. (1 Ocak – 31 Aral›k 2013: Yoktur)

26. Yat›r›m Gelirleri

1 Ocak – 31 Aral›k 2014 1 Ocak – 31 Aral›k 2013
Banka mevduat› faiz geliri 4.858.581 6.889.637
Özel sektör tahvili ve eurobond faiz geliri 3.257.140 2.512.829
Di¤er yat›r›mlardan - 18.186
Kambiyo karlar› 420.047 1.020.969

- Döviz mevduat› kur fark›  369.229 870.635
- Cari ifllemler kur fark›        50.818 150.334

Gayrimenkul de¤erleme art›fl› 385.000 -
Toplam 8.920.768 10.441.621

27. Finansal Varl›klar›n Net Tahakkuk Gelirleri

Finansal varl›klardan elde edilen gerçekleflen kazanç ve kay›plara iliflkin bilgiler 11 ve 26 no.lu dipnotlarda aç›klanm›flt›r.

28. Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar veya Zarara Yans›t›lan Aktifler

11 ve 26 no’lu dipnotlarda aç›klanm›flt›r.
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29. Sigorta Hak ve Talepleri

17 no.lu dipnotta aç›klanm›flt›r.

30. Yat›r›m Anlaflmas› Haklar›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

31. Zaruri Di¤er Giderler

1 Ocak – 31 Aral›k 2014 1 Ocak – 31 Aral›k 2013
Teknik bölüm alt›nda s›n›fland›r›lan faaliyet giderleri (Hayat d›fl›) 10.892.889 9.772.672
Teknik bölüm alt›nda s›n›fland›r›lan faaliyet giderleri (Hayat) 1.998.223 1.897.080
Toplam 12.891.112 11.669.752

32. Giderler

32.1 Gider Çeflitleri

1 Ocak – 31 Aral›k 2014 1 Ocak – 31 Aral›k 2013
Personel giderleri 8.597.811 7.628.371
Üretim komisyonu giderleri 2.392.391 2.076.365
Yönetim, büro giderleri 652.266 546.131
Noter,banka,sigorta ve vergi giderleri 198.483 288.287
Aidat giderleri 264.910 269.494
Kira giderleri 452.250 416.087
Ulafl›m ve seyahat giderleri 341.418 340.355
Di¤er giderler 14.628 120.664
Reasürans komisyon  gelirleri (23.045) (16.002)
Toplam 12.891.112 11.669.752

32.2     Kiralama ‹fllemleri

Finansal kiralama ifllemi bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

32.3 Dönem içinde gider olarak muhasebelefltirilen araflt›rma ve gelifltirme harcamas›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

33. Çal›flanlara Sa¤lanan Fayda Giderleri

1 Ocak – 31 Aral›k 2014 1 Ocak – 31 Aral›k 2013
Ücretler 5.924.283 6.036.099
Primler 1.162.932 343.354
Sosyal güvenlik kesintileri 883.377 776.436
Yemek ve tafl›ma giderleri 421.504 360.899
K›dem tazminat› 147.072 40.168
‹hbar tazminat› 1.141 8.313
Di¤er 57.503 63.102
Toplam 8.597.812 7.628.371

Cari dönemde hisse bazl› ödeme bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)
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34. Finansal Maliyetler

34.1 Dönemin tüm finansman giderleri

Yoktur. (1 Ocak - 31 Aral›k 2013: Yoktur.)

34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerle ilgili k›sm›

Yoktur. (1 Ocak - 31 Aral›k 2013: Yoktur.)

34.3 Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerle yap›lan sat›fl ve al›fllar

fiirket’in iliflkili taraflarla olan ifllemlerinin ve dönem sonu itibariyle olan bakiyelerinin detayl› aç›klamas›  45 no.lu “‹liflkili taraf aç›klamalar›” dipnotunda verilmifltir.

34.4 Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerden al›nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri

45.2 no.lu dipnotta belirtilmifltir.

35. Gelir Vergisi

1 Ocak – 31 Aral›k 2014 1 Ocak – 31 Aral›k 2013
Cari dönem kurumlar vergisi - (493.271)
Ertelenmifl vergi geliri/(gideri) (95.318) (47.348)
Toplam vergi  geliri / (gideri) (95.318) 540.619

31 Aral›k  2014 31 Aral›k  2013
Cari dönem kurumlar vergisi - (493.271)
Peflin ödenen vergiler 520.953 537.957
Toplam - 44.686

31 Aral›k  2014 31 Aral›k  2013
Ertelenen vergi varl›¤› 87.922 124.618
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü (183.240) (142.835)
Ertelenen vergi varl›¤›, net (95.318) (18.217)

Gerçekleflen vergi geliri / (gideri) mutabakat› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k  2014 31 Aral›k  2013
Kurumlar vergisi öncesi kar/(zarar) (758.915) 2.037.832
Vergi oran› %20 %20
Hesaplanan vergi 151.783 (407.566)
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi (165.539) (272.635)
‹ndirimlerin etkisi 194.967 186.930
Dönem kar› vergi ve di¤er yasal yükümlülük karfl›l›klar› - (493.271)
Ertelenmifl vergi hesaplanmayan mali zararlar›n etkisi (181.211) -
Ertelenmifl vergi geliri/(gideri) (95.318) (47.348)
Toplam vergi  geliri/(gideri) (95.318) (540.619)
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36. Net Kur Gelirleri

1 Ocak - 31 Aral›k 2014 1 Ocak - 31 Aral›k 2013
Yat›r›m gelirleri 193.599 783.040
Kur de¤iflim gelirleri/(giderleri) 193.599 783.040

37. Hisse Bafl›na Kazanç / (Kay›p)

Hisse bafl›na kazanç / (kay›p), net dönem kar›n›n / (zarar›n›n) fiirket hisselerinin dönem içindeki a¤›rl›kl› ortalama pay adedine  bölünmesiyle hesaplan›r.

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Net dönem kar› / (zarar›) (758.915) 1.544.561
Beheri 1 TL nominal bedelli hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi 19.200.000 75.475.000
Hisse bafl›na kazanç / (kay›p) (0,039) 0,020

38. Hisse Bafl› Kar Pay›

Yoktur. (31 Aral›k 2013: Yoktur.)

39. Faaliyetlerden Yarat›lan Nakit

Nakit ak›fl tablosunda gösterilmifltir.

40. Hisse Senedine Dönüfltürülebilir Tahvil

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

41. Paraya Çevrilebilir ‹mtiyazl› Hisse Senetleri

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

42. Riskler

Mali tablolarda ayr›lan karfl›l›klar hakk›nda 2.24 nolu dipnotta bilgilendirme yap›lm›flt›r.

43. Taahhütler

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Yurtiçi verilen banka teminat mektuplar› TL 370.244 1.131.978
Verilen nakit teminatlar 9.609 19.697
Toplam 379.853 1.151.675

Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar›:

31 Aral›k 2014  31 Aral›k 2013
Vadeli mevduat 28.967.025 35.857.561
Eurobond – ABD Dolar› 7.358.149 7.358.149
Özel sektör tahvilleri – ABD Dolar› 2.434.715 2.434.715
Toplam 38.759.889 45.650.425

fiirketin al›m için taahhütte bulundu¤u maddi duran varl›k ve maddi olmayan duran varl›k bulunmamaktad›r.
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44. ‹flletme Birleflmeleri

Dönem içersinde iflletme birleflmesi olmam›flt›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

45. ‹liflkili Taraf Aç›klamalar›

45.1 Ana flirketin ad› ve grubun son sahibi (holding)

fiirket’in sermayedarlar›, sermayedarlar›n›n ortaklar›, üst düzey yöneticileri ile Demir Grubu flirketleri iliflkili taraflar olarak tan›mlanm›flt›r. 2013 y›l› ve daha önceki y›llarda
iliflkili kifli olarak s›n›fland›r›lan Demir Sigorta A.fi. hisseleri Demir Grubu d›fl›ndaki kiflilere sat›ld›¤›ndan iliflkili flirket olarak de¤erlendirilmemifltir.

45.2 fiirket’in faaliyetlerine uygun alt s›n›flamalar›

fiirket’in ortaklar›, ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar› ile aras›ndaki borç ve alacaklar› ile yap›lan ifllemlerin detaylar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.

a) ‹liflkili taraflardan alacaklar

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

b) ‹liflkili taraflara borçlar

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

c) ‹liflkili taraflarla yap›lan al›fl ve sat›fllar (*)

1 Ocak - 31 Aral›k 2014 1 Ocak - 31 Aral›k 2013
Merkez Faktoring Hizmetleri A.fi.(**) - 12.790
Toplam - 12.790

(*) 45.1 no.lu dipnotta aç›klanm›flt›r.
(**) Ayn› binada faaliyet gösteren flirkete, bina giderlerinden pay verilmesi nedeniyle düzenlenen faturalard›r. 2014 y›l›nda Merkez Faktoring Hizmetleri A.fi. tafl›nd›¤›ndan
paylaflt›r›lacak bina giderleri bulunmamaktad›r.

45.3 Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klardan alacaklar nedeniyle ayr›lan flüpheli alacak tutarlar› ve bunlar›n borçlar›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

45.4 fiirket ile dolayl› sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n dökümü, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar hesab›nda yer alan ortakl›klar›n
isimleri ve ifltirak ve oran ve tutarlar›, söz konusu ortakl›klar›n düzenlenen en son finansal tablolar›nda yer alan dönem kar› veya zarar›, net dönem kar› veya
zarar›  ile bu finansal tablolar›n ait oldu¤u dönem, kurul standartlar›na göre haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, ba¤›ms›z denetime tabi tutulup tutulmad›¤› ve ba¤›ms›z
denetim raporunun olumlu, olumsuz ve flartl› olmak üzere hangi türde düzenlendi¤i

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

45.5 ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klar›nda içsel kaynaklardan yap›lan sermaye artt›r›m› nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senetleri tutar›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)
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45.6 Tafl›nmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunlar›n de¤erleri

Tafl›nmazlar üzerinde bilanço tarihi itibariyle herhangi bir ayni hak mevcut de¤ildir. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

45.7 Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutar›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

45.8 ‹liflkili taraf aç›klamalar›

Y›l içinde üst düzey personele ödenen sa¤lanan faydalar  1.6 no.lu dipnotta, ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortal›klarla iliflkiler ve cari hesap bakiyeleri ve yap›lan ifllemler
45.2 no.lu dipnotta aç›klanm›flt›r.

45.9 Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl›klar

‹liflkili taraflarla ilgili olarak karfl›l›klar, koflullu borçlar ve koflullu varl›klar bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

46. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç›kan Olaylar

Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan olay bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

47. Di¤er

47.1 Finansal tablolardaki “di¤er” ibaresini tafl›yan hesap kalemlerinden dahil oldu¤u grubun toplam tutar›n›n %20’sini veya bilanço aktif toplam›n›n % 5’ini aflan
kalemlerin ad ve tutarlar›

31 Aral›k 2014 31 Aral›k 2013
Di¤er esas faaliyetlerden borçlar
Anlaflmal› kurumlara borçlar 7.738.977 6.953.762
Di¤er 1.333 5.686
Toplam 7.740.310 6.959.448

Di¤er borçlar

Acentelerden al›nan teminatlar 158.782 138.034
Sat›c›lara borçlar 181.091 61.049
Toplam 339.873 199.083

Di¤er teknik karfl›l›klar - Uzun vadeli:

Di¤er teknik karfl›l›klar (*) 797.066 942.003
Dengeleme karfl›l›¤› 124.323 98.673
Toplam 921.389 1.040.676

(*) Di¤er teknik karfl›l›klar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n rayiç de¤erlerindeki de¤iflikliklerden kaynaklanan gerçekleflmemifl kazançlar›n fiirket’e ait olmayan
k›sm›ndan oluflmaktad›r.
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47.2 “Di¤er Alacaklar” ile “Di¤er K›sa veya Uzun Vadeli Borçlar”  hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplam›n›n yüzde birini aflan, personelden alacaklar
ile personele borçlar tutarlar›n›n ayr› ayr› toplamlar›

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)

47.3 Naz›m hesaplarda takip edilen rücu alacaklar›na iliflkin tutarlar

fiirket’in naz›m hesaplarda takip edilen rücu alacaklar› tutar› 13.341 TL’d›r. (31 Aral›k 2013: 16.140 TL.)

47.4 Önceki döneme iliflkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve  zararlar›n tutarlar›n› ve kaynaklar› gösteren aç›klay›c› not

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2013: Bulunmamaktad›r.)
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