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AXA HOLDİNG SERMAYE TABLOSU 

Şirketin Ünvanı AXA HOLDİNG A.Ş. 

Şirketin Adresi : Meclisi Mebusan Cad.No:15 Salıpazarı /İSTANBUL 

Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul Ticaret Odası 

Önceki Sermayesi : 1.191.466.074,00 TL 

Şimdiki Sermayesi : 1.253.466.074,00 TL 

Genel Kurul Tarihi : 25.10.2013 

SERMAYE ARTTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY 
SAHİPLERİNİN; 

 Sermaye Payı HİSSE ADEDİ İŞTİRAK 

TL. 1 KR ORANI % 

AXA 210.064.264,07 21.006.426.407 16,758671688 
ELIE HARARI 0,01 1 0,000000001 
JEAN-LAURENT RAYMOND MARIE 
GRANIER 0,01 1 0,000000001 

MARC BERNARDIN 0,01 1 0,000000001 
PROF.DR.ALİ HÜSREV BOZER 0,01 1 0,000000001 
AXA MEDİTERRANEAN HOLDİNG, S.A. 1.043.401.809,86 104.340.180.986 83,241328306 
RONALD GRUNBERG 0,01 1 0,000000001 
PEKİN  BARAN 0,01 1 0,000000001 
H.CEMAL ERERDİ 0,01 1 0,000000001 

TOPLAM 1.253.466.074,00 125.346.607.400 100,00000000 
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AXA HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

Hakkı Cemal Ererdi  
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 

Ererdi, İİTİA  İşletme Fakültesi mezunudur. Sigortacılığa 1978 yılında İnan Sigorta’da başlayan Ererdi, 
aynı zamanda Türk Sigorta Enstitüsü’ne devam ederek dönem birincisi olmuştur. Daha sonra Halk 
Sigorta’ya geçmiş, İngiltere’de çeşitli şirketlerde staj yapmış ve bir müddet sonra Genel Müdür 
Yardımcısı olmuştur. 1987 yılında Emek Sigorta’da kısa bir süre çalışan Ererdi, Commercial Union 
Sigorta’nın kuruluşunda yer alarak, 1989 yılında Genel Müdür olmuştur. 2002 yılında da AXA OYAK 
Holding Genel Müdürü olan Ererdi, 2008 yılından itibaren AXA HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda AXA Akdeniz Bölgesi 
Yürütme Kurulu Üyeliği ve AXA Azerbaycan M-BASK’ta Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. 
TÜSİAD üyesi olan Ererdi, TÜSİAD Sigortacılık Çalışma Grubu başkanlığını 2010 yılına kadar 
yürütmüştür. Ererdi’nin bugüne kadar yazdığı “Yangın Sigortacılığı”, “Reasürans”, “Sigorta İşletme 
Yönetimi”, “Risk Yönetimi”, “Sigortacılığımızın Tarihi”, “Avrupa’da Sigorta Sektörünün Finansal Sektör 
İçindeki Yeni Konumu ve Ekonomik Rolü” ve  “Warren Buffett’in Sigortacılık ile İlgili Görüşleri” adlı 
kitapları bulunmaktadır. Ererdi 2008’de Can Dündar ile birlikte “İşbu Poliçe” belgeselini hazırlamış ve 
bu belgesel CNN’de yayınlanmıştır. 

Jean-Laurent Raymond Marie Granier 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Granier, Politeknik mühendislik okulu 1988 yılı mezunudur. Paris Ekonomi Üniversitesi’nde (ENSAE) 
İstatistik ve Finans üzerine yüksek lisansını tamamlamış ve aynı dönemde Fransa Aktüerler 
Enstitüsünden de mezun olmuştur. 1990 yılında UAP’de çalışmaya başlamış ve 1997 yılında AXA ile 
birleşinceye kadar bu grupta çalışmıştır. AXA France bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve bu 
grup içinde 1998-2000 yılları arasında AXA Conseil Teknik ve Finansal Operasyonlar Direktörü 
görevinde bulunmuştur. 2000 yılında AXA Hayat Sigortaları Direktörü olarak görevlendirilen Granier, 
sırasıyla 2001 yılında AXA France Solutions Direktörü ve 2002 yılında AXA Particuliers Professionels 
Genel Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2010 ylından beri Akdeniz ve Latin Amerika Bölgesi 
Genel Müdürlüğünü yapan Granier aynı zamanda AXA Grubunun Üst Yönetim Komitesi Başkanlığını 
yürütmektedir. Ocak 2012 tarihinden bu yana AXA Global P&C Başkanı ve Yönetim Komitesi üyesidir. 
Jean Laurent Granier aynı zamanda AXA Corporate Solutions faaliyetlerini yürütmektedir. Granier, 
AXA Holding Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. 

Ali Hüsrev Bozer 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Bozer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1947 yılı mezunudur. 1951 yılında Neuchatel 
Fakültesi’nden Hukuk Doktoru unvanını almıştır. 1956 yılında Doçent olmuş, bir yıl süreyle Harvard 
Üniversitesi’nde seminerlere katılmış, 1965’te Profesör unvanını almıştır. 1960 yılında Banka ve 
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Müdürü olmuş ve bu görevi 10 yıl süreyle yürütmüştür. 1961 
yılında Oyak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve bu kurumun iştiraklerinde Yönetim Kuruluğu 
Başkanlığı ve üyeliği görevlerini sürdürmüştür. Bir dönem TRT’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan 
Yardımcılığı ve Şark Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yapmıştır. Avrupa Konseyi 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne yargıç olarak seçilmiştir. 1980 yılında Gümrük ve Tekel Bakanı olarak 
başladığı siyasal yaşamı, sırasıyla Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak 
devam etmiştir. Merkezi Paris ve Brüksel’de bulunan Avrupa Konseyi veya Avrupa Birliği Üyesi Eski 
Parlamenterleri Derneği’nin başkanlığını yapmış olup, halen bu derneğin şeref başkanıdır. Siyaseti 
bıraktıktan sonra Çankaya Üniversitesi’nde ve Siyasal Bilgiler Hukuk Fakültesi’nde dersler vermiştir. 
Bozer, AXA Holding Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. 

Elie Harari  
Yönetim Kurulu Üyesi 

Harari, Paris Merkezi Mühendislik Okulu 1988 yılı mezunudur. 2000 yılında CPA Paris’te Executive 
MBA programını tamamlamıştır. Kariyerine 1988 yılında Ernst&Young Conseil Paris’te Başdanışman 
olarak başlayan Harari, 1991 yılında CIC Paris’te sırasıyla Finans Kontrolörü ve Denetim Müdürü 
görevlerini sürdürmüştür. 2000 yılında AXA Fransa’daki kariyerine başlayan Harari, sırasıyla Finans 
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Kontrol Direktörü ve Baş Denetçi olarak görev yapmıştır. Halen AXA Akdeniz ve Güney Amerika 
Bölgesi’nde BSD direktörü ve AXA Grubu Stratejik Planlama Direktörü görevlerini sürdürmektedir. 
Harari, aynı zamanda AXA Holding Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. 

Ronald Grunberg  
Yönetim Kurulu Üyesi 

Grunberg, Lausanne Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1975 yılı mezunudur. Kariyerine 1968 yılında Profilo 
Holding’de başlayan Grunberg, aile şirketi olan Grunberg A.Ş.’de Genel Müdür görevini sürdürmüştür. 
Şirketin BSH Ev Aletleri A.Ş.’ye satılmasıyla beraber bu şirkette İcra Kurulu Üyesi ve Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla çalışma hayatını devam ettirmektedir. Grunberg, TÜSİAD Üyesi ve 
TEMA Deutschland Mütevelli Heyeti Üyesidir. Grun berg, AXA Holding Yönetim Kurulu üyeliğini 
sürdürmektedir. 

Marc Bernardin  
Yönetim Kurulu Üyesi 

Bernardin, Siyasal Bilimler (Sciences-Po) 1965 yılı mezunudur. 1973 yılında Paris II Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olup Hukuk Doktoru unvanını almıştır. Kariyerine 1969 yılında Afganistan’ın 
Fransız Elçiliği’nde ataşe olarak başlayan Bernardin, 1974 yılında Madagaskar’da Union des 
Assurances de Paris şirketinin temsilcisi olarak, 1977 yılında Senagal Sigorta ve Reasürans 
Şirketi’nde Teknik Yönetici olarak görev almıştır. 1980-1984 ve 1988-1993 yılları arasında Türkiye’de 
İmtaş Sigorta’da Murahhas Üye olarak görevini sürdürmüştür. AXA Fransa’da da çeşitli görevlerde 
bulunmuştur. Bernardin, Dakar Hukuk Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde 
dersler vermiştir. Bir dönem İstanbul’daki Fransız Ticaret Odası’nın da başkanlığını yapmıştır. Halen 
Paris’te Türk Fransız Dostluk Derneği’nin başkanlığını yapmaktadır. Barnardin, AXA Holding Yönetim 
Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. 

Ömer Pekin Baran 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Baran, Paris I Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1965 yılı mezunudur. 1982 yılında Deniz Ticaret 
Odası’nın Kurucuları arasında yer almış ve ilk Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmıştır. 1993–1996 
yılları arasında Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın da ilk Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmıştır. Galatasaray 
Üniversitesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, Piri Reis Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti’nde de yer almaktadır. 1952 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olan Denizcilik 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Ana Hissedarı olarak iş hayatını devam ettirmektedir. Baran 
TÜSİAD, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türk İngiliz Konseyi üyesidir.  Ayrıca Türk Fransız Konseyi 
Başkan Yardımcısı ve Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısıdır. Baran, AXA Holding Yönetim 
Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. 

Ayşe Işıl Akyol 
Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı 

1963, İstanbul. Akyol, Avusturya Lisesi 1982, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü 1987 yılı 
mezunudur. 1987 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev 
yapmakta olan Akyol, AXA SİGORTA’nın tüm Pazarlama ve Satış fonksiyonlarının yöneticisidir.  

Ayşegül Denli 
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 

1964, Karabük. Denli, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü 1986 yılı 
mezunudur. 1987 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 1997 yılından beri görev 
yapmakta olan Denli, AXA SİGORTA’nın Muhasebe, Rücu, Tahsilât, Fon Yönetimi, Stratejik Planlama, 
Plan-Bütçe ve Raporlama, Risk Yönetimi, Hayat Dışı Aktüerya, Satın Alma ve İdari İşler 
Departmanlarının yöneticisidir.  
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Celalettin Ali Erlat 
Bireysel Teknik, Hasar ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı 

1961, Bilecik. Erlat, Heybeliada Deniz Lisesi 1979, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1985 yılı 
mezunudur. 1987 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev 
yapmakta olan Erlat, AXA SİGORTA’nın Hukuk, Hasar, Bireysel Teknik, Sağlık Departmanları ve bu 
departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.  

İbrahim Olgun Küntay 
Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı 

1961, Ankara. Küntay, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1983 yılı mezunudur. Aynı üniversitede 
istatistik doktorasını tamamlamıştır. 1983 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 1999 
yılından beri görev yapmakta olan Küntay, AXA Hayat ve Emeklilik’in Hayat, Aktüerya, Hayat Sistem 
Geliştirme, Hayat Operasyon Departmanlarının ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.  

Yavuz Ölken 
Kurumsal ve Ticari Teknik & Bilgi Teknolojileri ve AXA Way Genel Müdür Yardımcısı 

1966, İzmir. Ölken, Saint Joseph Fransız Koleji 1981, İzmir Atatürk Lisesi 1984, İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1989 yılı mezunudur. 1989 yılında çalışma hayatına başlayan 
ve şirketimizde 2002 yılından beri görev yapmakta olan Ölken, AXA SİGORTA’nın Kurumsal ve Ticari 
Teknik, AXA Way ve Operasyonel Mükemmellik, Bilgi Teknolojileri (Entegrasyon ve Yurt Dışı İş 
Geliştirme, Hayat ve Emeklilik Yazılım, İş Zekası ve E-business, Sistem Performans ve Hayat Dışı 
Yazılım, Sistem ve Network Yönetimi, Veri Ambarı ve Analitik İş Çözümleri) Departmanları ve bu 
departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir. Yavuz Ölken aynı zamanda Azerbaycan’daki AXA 
MBASK şirketinin CEO’su olarak görevini sürdürmektedir.  

Hülya Kamile Gülendağ 
Mali işler - Direktör 

1970, İstanbul. Gülendağ, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 1992 yılında mezunu oldu, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme (İngilizce) Yüksek Lisansı yaptı. 1992 yılında çalışma hayatına 
başladı, TSKB, K Yatırım ve Eti Menkul’da görev yaptıktan sonra 2000 yılında  AXA Sigorta’da Mali 
İşler Grubu’nda çalışmaya başladı. Halen AXA Sigorta’da Muhasebe, Tahsilat ve Rücu Departmanları 
ile bu departmanlarla ilintili birimlerin yöneticisi olarak görev yapmaktadır.  

Arif Güler 
Satın Alma ve İdari İşler - Müdür 

1957, Aşkale. Güler, Kara Harp Okulu 1978 mezunudur. Kara Kuvvetlerinin değişik Birimlerinde görev 
almıştır. 1996 yılında emekli olmuş ve 1998 yılında OYAK Sigorta’da çalışmaya başlamıştır. Halen 
AXA Sigorta’da Satın alma ve İdari İşler Departmanı’nın yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir. 
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RİSK YÖNETİMİ 

AXA Holding A.Ş.  risk yönetimi politika ve prosedürleri, şirketin gelecekteki nakit akımlarının ihtiva 
ettiği risk ve getiri yapısını ve buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemek, kontrol 
altında tutmak ve gerektiğinde değiştirmek amacı ile AXA Grup Risk Yönetimi Standartları’na paralel 
olarak belirlenmiştir. AXA Grup tarafından belirlenen bu standartların amacı grup şirketlerinin karşı 
karşıya kalabilecekleri tüm risklerin sistematik olarak belirlenmesi, ölçülmesi, yönetilmesi ve kontrol 
altında tutulmasını sağlamaktır. Şirketlerin maruz kalabilecekleri risk grupları hacimleri, nitelikleri, 
karmaşıklıkları ve geçmiş dönem deneyimlerine uygun olarak standartlarda yer almıştır. AXA Holding 
A.Ş., Risk Yönetimi Faaliyetleri çerçevesinde AXA Grup Risk Yönetimi standartlarını benimsemiş olup, 
AXA Grup ve bağlı bulunduğu AXA Akdeniz Bölge Risk Yönetimi ekipleri ile koordineli çalışmaktadır.  

AXA Grup Risk Yönetimi standartlarına paralel olarak, tüm iş süreçlerimizin bir parçası olan Risk 
Yönetimi faaliyetlerimizin esas amacı; maruz kaldığımız finansal, sigortacılık ve operasyonel 
risklerimizin toplu olarak takibi ve bunların önemli finansal göstergelerimize (karlılık, şirket değeri, 
sermaye, likidite) olan etkilerini ölçmektir. 
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İÇ DENETİM 

Şirketimiz İç Denetim Departmanı, “Denetim Komitesi” ve “İç Denetim Yönetmelikleri” çerçevesinde, 
Yönetim Kurulu’nun bir organı olan Denetim Komitesi’ne bağlı olarak ve şirketimiz bünyesinde yer alan 
AXA Sigorta A.Ş. ve AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. şirketleri kapsamında faaliyetlerini devam 
ettirmektedir.  

Denetim Komitesi’nde, ikisi aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, toplam üç üye görev 
yapmaktadır (üçüncü üye Axa Akdeniz ve Latin Amerika Bölge CFO’su olarak görev yapmaktadır).  
Komitenin yıllık toplantı gündemi bir önceki yılın sonunda belirlenmekte ve bu doğrultuda, şirketimizin 
çeşitli yöneticileri ve bağımsız denetim firması temsilcileri de Denetim Komitesi’ne bilgi vermek üzere 
toplantılara davet edilmektedir. 

2013 yılında dört kez Denetim Komitesi toplantısı gerçekleştirilmiş olup, bu toplantılarda iç denetim, 
suistimalden korunma, risk yönetimi, iç kontrol, uyum, iş sürekliliği, yüksek tutarlı davaların gelişimi, 
müşteri şikayetleri ve trendi, motor branşı hasarlarının gelişimi, stratejik planlama ve bilgi sistemlerine 
ilişkin faaliyetler değerlendirilmiştir. Ayrıca, 2012 yılı kapanış ve 06/2013 hesapları ile ilgili olarak mali 
işler ve bağımsız denetim firması yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Denetim Komitesi bunların yanı 
sıra, her yıl olduğu gibi, kendi çalışmalarının kapsam ve işleyişine yönelik olarak da öz değerlendirme 
gerçekleştirmiştir.  

Denetim Komitesi tarafından değerlendirilen iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi 
aşamalarında, yürürlükteki mevzuat hükümlerinin yanı sıra, “Uluslararası İç Denetim Standartları”na 
uyum konusunda da azami özen gösterilmektedir. Denetimler, şirket faaliyetlerinin kanun ve ilgili diğer 
mevzuat ile şirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütülmesi ve iç kontrol, risk 
yönetimi ve yönetişim sistemlerinin etkinlik ve yeterliliği hususunda makul seviyede güvence 
sağlanması amacına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Denetimlerde, denetlenen birimle işbirliği 
içinde birimin ve şirketin faaliyetlerine değer katmak, temel yaklaşım olarak ele alınmaktadır. 

İç Denetim Departmanı kadrosu, bir yönetici ve üç denetçiden oluşmaktadır. Kadronun tamamı 
uluslararası iç denetçi (CIA) unvanına sahip olup, denetim ekibinin sürekli gelişimi için destek 
verilmeye devam edilmektedir. 

Şirketimiz bünyesinde, denetim faaliyetlerine ait performans kriterlerinin takibini ve sürekli gözden 
geçirmeyi sağlayacak araçlar tanımlanmış olup, bunlar düzenli olarak izlenmekte ve gerek Denetim 
Komitesine gerekse AXA Grup’a sunumu yapılmaktadır.  

Yıllık iç denetim planı İç Denetim Departmanı’nca yapılan risk değerlendirmesine göre hazırlanmakta 
ve Komite onayının alınması ile uygulamaya konulmaktadır. Denetim planının hazırlanması sürecinde, 
şirketimiz strateji ve hedefleri, müşteri şikayetleri, denetim ve kontrol sonuçları ve Risk Yönetimi 
Departmanının operasyonel riskler konusundaki değerlendirmeleri gözden geçirilmiş, buradan elde 
edilen risk ölçümlemeleri ile şirket yöneticilerinin risk algıları da dikkate alınmıştır. 

Denetim raporlarında; denetim kapsam ve amacına, bulgular ve çözüm önerilerine, sorumlu birim ile 
aksiyon tarihine yer verilmekte, ayrıca dönemsel olarak bu aksiyonların gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediği takip edilmektedir.  

Yıllık plan kapsamındaki denetimler haricinde, gerekli durumlarda soruşturma ve incelemelerin 
gerçekleştirilmesi, suiistimal göstergelerine ilişkin farkındalığın artırılması ve ihtiyaç halinde 
danışmanlık hizmeti verilmesi de İç Denetim Departmanı’nın görevleri arasında yer almaktadır. Bunun 
dışında, AXA Sigorta ve AXA MBASK (Azerbaycan)’ın İç Denetim ekiplerine ve ikinci defans 
seviyesindeki bazı çalışanlarına yönelik olarak kapsamlı bir Suistimal Önleme ve Farkındalık eğitimi 
verilmiştir.  

İç Denetim Departmanı, 2013 yılında; Bilgi Teknolojileri, Bölge Müdürlükleri’ndeki Hasar Uygulamaları, 
Kuzey Kıbrıs Şube Faaliyetleri, Bankasürans, Bireysel Emeklilik Sistemi, Bordro Uygulamaları, Hayat 
ve Ferdi Kaza Tazminatları, Fon Yönetimi, Parça Tedarik ve İhale Sistemi, Bireysel Emeklilik Devlet 
Katkısı, Poliçelerdeki Vergi vb. Uygulamalar konularında olmak üzere 11 adet denetim 
gerçekleştirmiştir. Bunlara ilişkin süreç sahiplerinden aksiyon plan ve tarihleri alınarak denetim 
sonuçlarına yönelik raporlar hazırlanmıştır. 
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AXA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

Şirket Toplantı Tarihi Katılması Gereken Üyeler Katılım 
Katılım 
Oranı 

AXA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2013 H.Cemal ERERDİ Evet 100% 

AXA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2013 Jean-Laurent R. M. GRANIER Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2013 Elie HARARI Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2013 Ali H. BOZER    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2013 Marc P. BERNARDIN      Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2013 Ö. Pekin BARAN       Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2013 Ronald GRUNBERG    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2013 Fahrettin DOĞAN Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 25.04.2013 H.Cemal ERERDİ Evet 100% 

AXA HOLDİNG A.Ş. 25.04.2013 Jean-Laurent R. M. GRANIER Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 25.04.2013 Elie HARARI Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 25.04.2013 Ali H. BOZER    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 25.04.2013 Marc P. BERNARDIN      Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 25.04.2013 Ö. Pekin BARAN       Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 25.04.2013 Ronald GRUNBERG    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 25.04.2013 Fahrettin DOĞAN Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.06.2013 H.Cemal ERERDİ Evet 100% 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.06.2013 Jean-Laurent R. M. GRANIER Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.06.2013 Elie HARARI Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.06.2013 Ali H. BOZER    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.06.2013 Marc P. BERNARDIN      Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.06.2013 Ö. Pekin BARAN       Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.06.2013 Ronald GRUNBERG    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.06.2013 Fahrettin DOĞAN Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 12.09.2013 H.Cemal ERERDİ Evet 100% 

AXA HOLDİNG A.Ş. 12.09.2013 Jean-Laurent R. M. GRANIER Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 12.09.2013 Elie HARARI Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 12.09.2013 Ali H. BOZER    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 12.09.2013 Marc P. BERNARDIN      Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 12.09.2013 Ö. Pekin BARAN       Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 12.09.2013 Ronald GRUNBERG    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 12.09.2013 Fahrettin DOĞAN Evet 
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AXA HOLDİNG A.Ş. 04.10.2013 H.Cemal ERERDİ Evet 100% 

AXA HOLDİNG A.Ş. 04.10.2013 Jean-Laurent R. M. GRANIER Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 04.10.2013 Elie HARARI Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 04.10.2013 Ali H. BOZER    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 04.10.2013 Marc P. BERNARDIN      Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 04.10.2013 Ö. Pekin BARAN       Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 04.10.2013 Ronald GRUNBERG    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 04.10.2013 Fahrettin DOĞAN Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 10.10.2013 H.Cemal ERERDİ Evet 100% 

AXA HOLDİNG A.Ş. 10.10.2013 Jean-Laurent R. M. GRANIER Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 10.10.2013 Elie HARARI Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 10.10.2013 Ali H. BOZER    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 10.10.2013 Marc P. BERNARDIN      Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 10.10.2013 Ö. Pekin BARAN       Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 10.10.2013 Ronald GRUNBERG    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 10.10.2013 Fahrettin DOĞAN Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.11.2013 H.Cemal ERERDİ Evet 100% 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.11.2013 Jean-Laurent R. M. GRANIER Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.11.2013 Elie HARARI Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.11.2013 Ali H. BOZER    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.11.2013 Marc P. BERNARDIN      Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.11.2013 Ö. Pekin BARAN       Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.11.2013 Ronald GRUNBERG    Evet 

AXA HOLDİNG A.Ş. 27.11.2013 Fahrettin DOĞAN Evet 
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AXA HOLDİNG A.Ş. 
 YÖNETİM KURULU KARARI 

  TOPLANTI TARİHİ : 28.02.2013 
 TOPLANTI SAATİ  : 10.00 
    TOPLANTI YERİ  : İSTANBUL 

TOPLANTIDA BULUNANLAR: 

Başkan – Genel Müdür : Hakkı Cemal ERERDİ 
Başkan Yardımcısı  : Jean Laurent Raymond Marie GRANIER 
Üye : Elie HARARI 
Üye : Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER 
Üye : Marc Paul Andre BERNARDIN 
Üye : Ömer Pekin BARAN 
Üye : Ronald GRUNBERG 
Denetçi  : Fahrettin DOĞAN 

KARAR NO : 2013/ 

Şirket sermayesinin 770.00.000,00 (yediyüzyetmişmilyon Türk Lirası) nakit olarak arttırılmasına, nakit 
taahhüt edilen 770.000.000,00 (yediyüzyetmişmilyon Türk Lirası) Genel Kurul Kararının tescilinden önce 
ödenmesine ve ortaklara hisseleri oranında ekli tablo gereğince tevdi edilmesinin Genel Kurul’ un onayına 
sunulmasına ve ayrıca 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun yürürlüğe girmesi nedeniyle Şirketimiz ana 
sözleşmesinin ilgili maddelerinin ekli şekilde değiştirilmesine , bu nedenle Şirketimiz Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısının 22 Mart 2013 Cuma Günü saat 10.00’da Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı 
İstanbul adresinde ekteki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi uyarınca ilanlı 
olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
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AXA HOLDİNG 
ANONİM ŞİRKETİ 

 
ESAS MUKAVELESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

KURULUŞ HÜKÜMLERİ 
 
Madde:1- KURULUŞ: 
 
Aşağıda adları, soy adları, taabiyetleri bulunan, hakiki ve hükmi şahıs ve kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu  
ve Başbakanlık Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 28 Ocak 1999 tarik ve 5735 Sayılı izin belgesi 
ve Yabancı Sermaye Kararı hükümlerine göre, bir Holding Anonim Şirketi kurulmuştur. 
 
Madde:2- KURUCULAR: 
 
 Ünvan    İkamet     Uyruğu 
 
1 AXA-UAP   9 Place Vendöme-75001    Fransız 
     Paris fransa 
2 ORDU YARDIMLAŞMA  Ziya Gökalp Caddesi No:64/2    T.C. 
 KURUMU   06600 Kurtuluş / ANKARA 
3 Nihat Özdemir   Binsesin Sitesi      T.C. 
     6. Cad. 85.Sok. No:14 
     Ümitköy / Ankara  
4 Hasan Işık   2. Cadde 41/7 Bahçelievler    T.C. 
     ANKARA 
5 Nurhan Özdamar   Menevşi Sok.No:81/2 A.    T.C. 
     Ayrancı / ANKARA  
 
Madde:3- HOLDİNG’İN TİCARET ÜNVANI : 
 
Holding’in ticari ünvanı “AXA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’ dir. Bu esas mukavelede kısaca “Holding” olarak anılacaktır.  
 
Madde:4- HOLDİNG’İN MAKSAT VE MEVZUU: 
 
Holding’in esas amacı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve 
yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde çözümlemek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece 
bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına lamak ve bu amaca 
uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. 
 
Holding’in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği koşullar şunlardır. 
 

A) Şirket kurma,iştirak tesisi ve elden çıkarma;  
 
1. Holding sınai, ticari, zırai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv sektörü 
konularına iştigal eder şirketler ile her türlü bankacılık, her türlü finans kurumları, sigorta, factoring, finansal kiralama konularında 
faaliyet gösteren her nevi sermaye şirketini bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir. Bu maksatla 
kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. 

 
Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve paylarını, intifa 
senetlerini satın alabilir veya aynı sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir. 

 
2. Holding kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkaları aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz 

satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisseleri ile değiştirebilir rehin edebilir ve diğer ortakların 
hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. 

 
B) İşletme faaliyetleri; 
 

1.   Holding, Memleket ve Holding için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüd ve incelemeleri 
yapabilir veya yaptırabilir. Holding maksat ve mevzuunun gerektirdiği işler için yerli yahut yabancı, hakiki veya hükmi 
şahıslarla, her türlü ortaklıklar tesis edebilir. Aynı mevzu ile iştigal eden veya iştigal konusunun gerçekleşmesine yardımcı 
özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerini, intifa senetlerini ve tahvilleri, kar ortaklığı belgelerini 
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aracılık yapmamak kaydı ile iktisap edebilir, bu tür özel şirketlerin, Türkiye’de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir, 
kendi konusuna giren holdinglere iştirak edebilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve 
halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. 

 
3. Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla 
kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. 
Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle 
sermaye iştirakinde bulunabilirler. 

 
 C ) Finansman işleri;       
 

1. Holding, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçlarını gidermek ve Holding’in amacının 
gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Holding’in işleri için iç ve dış 
piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler, emval ve kefalet kredileri, turizm kredileri ve emtia akreditif ve yatırım kredileri, 
açık krediler senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. Gerektiğinde Genel Kurul kararı ile tahvil, 
finansman bonosu, intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgeleri çıkarabilir. 
 
2. Holding, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olma ve aracılık yapmamak kaydıyla, teminatlı veya 

teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının kendi veya hissedarı olduğu şirketler 
arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu 
masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arsında faydalanma ölçüsünde 
dağıtabilir. 

 
3. Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir aracılık yapmamak 

kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir 
veya sigorta ettirebilir. 

 
4. Holding, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan ve diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri 

tahviller veya vadeli alışlar dolayısıyla doğacak borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi 
teminat, rehin, ipotek gibi garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden 
tahsil edebilir. 

 
D)  Sermaye Piyasası ve plasman muameleleri; 

 
Holding, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz,      primli, kara iştirakli hisse 
senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip bir nevi tahvilleri, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu ve 
kuponsuz alabilir veya satabilir. 

 
E)  Organizasyon hizmetleri;  
 
1- Holding, sermaye ve yönetime katıldığı şirketlere işletme, vergi, hukuk ve benzeri konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu 

şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde 
sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendine yardımcı olabilir. 

 
2- Konusu ile ilgili her nevi eğitim, araştırma geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunabilir. İştigal konusuyla ilgili pazarlama, 

ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmalarını içeren faaliyetlerde bulunabilir.   
 

3- Holding diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı antlaşmalar dahilinde denetlemek, yıllık 
bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı  ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik 
problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir. 

 
F)   Müşterek hizmetleri; 

 
1- Holding, iktisadi maksat ve mevzuunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair muamelatı intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere 

ve özellikle, patent, ihtira beratı, marka, know-how, lisans ve imtiyazları, model resim, bröve ve ticaret ünvanlarını, teknik 
yardım ve fikri hakları, müşavirlik, mümessillik ve mühendislik hizmetlerini ve benzeri sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları 
kendi namına tescil ettirebilir. Bu nev’i hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatı öngördüğü 
çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. 

 
2- Holding, hariçten know-how, teknik bilgi alameti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya 

kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün 
mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. 

 
3- Holding iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi ile makinelerini kullanarak büro hizmetleri yapabilir, makineleri kiraya 

verebilir. 
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4- Holding iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, 

gümrüklenmesi gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. 
 

5- Holding iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan olarak 
satabilir. Etütden satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri 
yapabilir veya yaptırabilir. 

 
G)   Gayrimenkullere tasarruf; 

 
1- Holding, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları (gemi 

dahil) iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, başkasından kiralayabilir, teminatlı veya teminatsız 
olarak her türlü para istikraz edilebilir.   

 
2- Alacaklarına karşılık rehin, ticari işletme rehni ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, kanunun tayin ettiği 

çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları 
lehine rehin, ipotek tesis edilebilir. Holding, menkul ve gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak ve sükna hakları ile Medeni 
Kanun hükümleri gereğince ayın ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizmai ve tasarrufi işlemler yapabileceği gibi 
üçüncü şahıslardan da aynı hakları alabilir. 

 
3- Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, 

icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet velhasıl  ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak 
tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. 

 
H)  Sosyal faaliyetler; 

 
1- Holding T.T.K.nun 468. maddesi uyarınca Holding’in ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım 

sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurulabilir, fonlar tesis edilebilir, bunların yönetimini deruhte 
edilebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. 

 
2- Holding Genel Kurul hararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde eğitim ve sağlık 

gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir. 
 
I) Diğer işler; 

 
1- Holding yukarıda A ile H bölümlerinde yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında 

da yapılabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler 
kurulabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere uygun ve memleket yararına 
olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. 

 
2- Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için, önce 

Yönetim Kurulu’nca bu madde yahut maddelere ait hazırlanacak tadil tasarısı, Hazine Müsteşarlığı ve T.C.Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunulur ve Genel Kurulan tasdikini müteakip, tescil ve ilan olunur. 

 
İ) Yasal sınırlamalar; 

 
1- Holding yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonları başta T.T.K. hükümleri olmak üzere , Türk Yasaları ve ilgili mevzuatın 

izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. 
 

Madde:5 - MERKEZ VE ŞUBELER: 
 
Holding’in Merkezi İstanbul’da Karaköy Meydanı Nordstern Han Karaköy İstanbul adresindedir. Holding, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve 
diğer ilgili bakanlık ve kuruluşlardan izin almak ve tescil edilmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında Şubeler, İrtibat Büroları ve Mümessillikler 
kurulabilir. 
 
Holding adresi değiştiği takdirde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş olan adrese yapılan her türlü tebligat Holding’e yapılmış sayılır. 
 
Madde:6 -ŞİRKETİN MÜDDETİ: 
 
Holding’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Ancak, Genel Kurul kararı ile Holding’in hukuki varlığı sınırlandırılabilir. Bu 
hallerde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlık ve kuruluşlardan gerekli izin alınır. 
 
Holding’in hukuki varlığına son veren feshe ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 
 
SERMAYE HÜKÜMLERİ  
 
Madde : 7- HOLDİNG’İN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV’İ 
 
A-Genel olarak : 
 
Holding Sermayesi 419.400.000,00 (dörtyüzondokuzmilyondörtyüzbin) Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermaye 1 kr (birKuruş)  kıymetinde 
41.940.000.000 (kırkbirmilyardokuzyüzkırkmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. 
 
Bu defa arttırılan 45.400.000,00 (kırkbeşmilyondörtyüzbin) Türk Lirası tutarındaki sermaye; iştiraklerden bedelsiz sermaye artırımından gelen 
iştirak gelirinin sermayeye ilavesinden teşekkül etmiş olup hisseleri oranında ortaklara tevdi edilmiştir. 
 
Hisse senetleri, Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya birden çok payı ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir 
 
 
Madde:8 - HİSSE SENETLERİ: 
 

A-Hisse Grupları: 
 

Holding 41.940.000.000 adet hissesini (A) ve (B) olmak üzere 2 gruba ayırmıştır. Bunlardan (20.970.000.000) adedi (A) 
grubuna, (20.970.000.000) adedi ise (B) grubuna ihdas ve tahsis olunmuştur. 

 
B-Hisse Gruplarına Tanınan İmtiyazlar: 

 
Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu Hissedarların göstereceği adaylar arasından, diğer yarısı ise (B) grubu hissedarların 
göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilecektir. 

 
Bu esas mukavele ile tanınan sair imtiyazlar saklıdır.  

 
C-Holding İştiraklerinin Yönetim ve Denetim Kurullarına Gösterilecek Adaylar: 

 
Holding iştirakleri, doğal yönetim kurulu üyesi genel müdür hariç, ilgili iştirak genel kurulunun seçeceği sekiz kişilik yönetim 
kurullarınca idare edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu, yarısı (B) grubu temsilcilerinin göstereceği adaylar arasından 
seçilir.  

 
Madde:9- HİSSE SENEDİ KUPONLARININ MÜLKİYETİ: 
 
Kaybolma, çalınma, yırtılma, gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan senet sahipleri, haklarını korumak için, Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre yetkili mahkemeye başvurmak ve durumu Holding’e bildirmekle yükümlüdür. 
 
Her hisse senedi Holding’e karşı bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden çok sahibi varsa bu hissedarlar Holding’te haklarını ortak 
bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Bu temsilci Holding karşısında sözü edilen hisse senedine ilişkin hakları kullanabilecek tek kişidir. Bir 
hisse senedinin sahibi ile intifa hakkı sahibi ayrı ayrı kişiler ise Holding intifa hakkı sahibini hissedar olarak tanır. 
 
Madde: 10- HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ VE PAY DEFTERİ 
 
Ayın karşılığı çıkartılmış bulunan nama muharrer hisse senetleri Holding kuruluşunun tescil ve ilanından itibaren iki yıl geçmedikçe 
devredilemez. Bu hüküm ve işbu esas mukavelenin 12 inci madde hükümleri mahfuz kalmak üzere, nama muharrer hisse senetlerinin devri 
ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. 
 
Muvakkat ilmühaberlerin devri ciro ve devir ile hüküm ifade eder. 
 
Nama muharrer hisse senetleri için olduğu kadar, bedelleri tamamen ödeninceye kadar, hisse senedi yerine geçerli olmak üzere çıkartılan 
“muvakkat ilmuhaber” için de Holding bir Pay Defteri tutmakla yükümlüdür. 
 
Madde:11- DEVİR TAHDİDİ: 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 404’üncü maddesi gereğince; aynı sermaye karşılığı çıkartılmış bulunan hisse senetleri Holding kuruluşundan 
itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. Kanundan doğan bu devir tahdidinden başka olası devirlerde aşağıdaki hususlar da 
dikkate alınacaktır: 
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A) GENEL OLARAK 
 
Şahsi mesuliyetlerine karşılık, Türk Ticaret Kanunu’nun 313 üncü maddesi gereğince Holding’e tevdi edilmiş bulunan, Yönetim Kurulu 
Üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, 
temlik edilemez. 
 
Bu tahdit, depo edilmiş hide senetlerinden doğan “Oy” , “Temettü” vesair gibi hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir. 
 
A) ÖZEL OLARAK 

 
Hisse devirlerinde, diğer hissedarlar lehine önalım hakkı doğar. Şu kadar ki, (A) ve/veya (B) gruplarının kendi içerisinde yapılan hisse 
devirlerinde veya bir Holding hissedarının Holding’de mevcut hisselerini, doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin %50 sini veya %50 
sinden fazlasını elinde bulundurduğu veya Genel Kurul veya Yönetim Kurulu’nda toplam olayların %50 sine veya %50 sinden fazlasına 
malik bulunduğu hükmi şahıslara  devrinde işbu maddede öndörülen ön alım hakkı kaidelere uygulanmaz. 
 
Hisselerini kısmen veya tamamen devretmek isteyen hissedar, devir etme isteğini diğer hissedar grubundaki pay sahiplerine Noter 
kanalıyla bildirir. Diğer hisse grubu hissedar(lar) bu bildiriyi aldığı tarihten itibaren azami (30) gün içinde satışa konu hisseleri alıp, 
almayacaklarını yine Noter kanalıyla diğer tarafa bildirecektir. 
 
Diğer hisse grubunda yer alan hissedarlar satın alma haklarını kullanmak istemezlerse, hisselerini devretmek isteyen hisse grubundaki 
hissedar(lar), bu bildirimden itibaren 1 yıl içinde hisselerini, devir almak istemeyen hissedara teklif edilen satış şartlarından daha uygun 
şartlarda olmamak kaydıyla üçüncü şahıslara satmakla serbest olacaktır. 
 
Satın alma hakkını kullanmak isteyen hissedarlar, hisselerini satışa arz eden hissedara satın alma arzularını Noter kanalıyla ulaştırmak 
zorundadırlar. Alıcı hissedarlar cevaplarında, satıcı hissedar tarafından bildirilen satış bedelini kabul edip, etmediklerini belirtmek 
zorundadırlar. 30 günlük süre içerisinde, hisselerini devretmek isteyen hissedara cevapların ulaşmaması halinde, diğer hissedarın ön alım 
haklarını kullanmaktan sarfı nazar etmiş oldukları kabul edilir. 
 
Holding işbu madde hükümlerine uygun olarak yapılan hisse devirlerini, pay defterine işlemekle yükümlüdür. 
 
Sermaye artırımında, rüçhan hakkı kullanılmasında hisse devrine ilişkin aynı hükümler tatbik olunur. 
 

B) REHİN YASAĞI: 
 
 Hissedarların Holding Hisse senetlerini rehnedebilmeleri veya üzerine herhangi bir takdiyat getirebilmeleri için Yönetim Kurulu’nun yazılı 
ön izninin alınması gerekmektedir. 
 
Yönetim Kurulu gerek izin vermeyi gerek pay defterine kaydetmeyi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedemez. 

 
Madde: 12- SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ 

 
Lüzumu halinde Holding Sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul Kararıyla arttırılıp, 
eksiltilebilir. 

 
Sermaye artırımları, olağanüstü yedek ihtiyatlarda birikmiş paraların sermayeye katılması, nakdi veya aynı katılma suretiyle olabileceği gibi 
halihazır mevzuatta mevcut ve istikbalde öngörülecek diğer imkan ve kurallar ve işbu esas mukavelenin 21.Maddesi hükmü dairesinde de 
yapılabilir. 

 
Sermayenin azaltılması da, Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas mukavelenin 21. Madde hükümlerine göre ve her hisse için eşit etki yaratacak 
şekilde uygulanır. 

 
Madde: 13 – TAHVİL, KAR ORTAKLIĞI BELGESİ (KARA İSTİRAKLİ TAHVİL FİNANSMAN BONOSU VE BORÇ SENEDİ İHRACI 

 
Holding, yasal hükümler çerçevesinde, yurt içinde ve gerekli izin almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman 
bonosu (commercial paper) ve borç senedi ihraç edebilir.Ancak, daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen ödenmeden yeni tahvil 
ihracına karar verilemez. Bu menkul kıymetlerin ihracı. Tabi olacağı şartları ve vereceği hakları Mevzuat dahilinde tesbite Genel Kurul 
yetkilidir. Ancak Genel Kurul bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki verebilir. 
 
 
 
 
 
 
 

 

16



      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ŞİRKETİN ORGANLARI 

 
1. YÖNETİM KURULU 

  
Madde: 14 –YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ 
 
Holding, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı hükümleri gereğince işbu esas mukavelenin 8 / D maddesi 
esaslarına göre seçilecek  6 ila 8 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur.  
 
Holding’ in Yönetim Kurulu Başkanı (A) Grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir.  
 
Yönetim Kurul Üyelerinin hissedar olmaları esas ve şarttır. Hissedar olmayan kimseler dahi Yönetim Kurulu’na seçilebilirler. Ancak, bunlar 
hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe, üyelik hak ve görevlerini kullanamazlar, Holding’ i temsil ve ilzam edemezler. Şahsi mesuliyetlerine 
karşılık, Türk Ticaret Kanunu’ nun 313 üncü maddesi gereğince Holdinge tevdi edilmiş bulunan, Yönetim Kurulu Üyelerine ait veya bunlar 
namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul’ca ibrasına kadar vazifeleri müddetince 
geçen faaliyetten doğacak mesuliyete karşı teminat teşkil eder.   

Madde: 15- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ: 
 

Bu esas mukavele ile tayin edilmiş veya Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok (3) yıldır. 
Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. 

 
Herhangi bir sebeple, Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde tayin boşalan gruptaki hisse senedi sahiplerinin göstereceği 
adayla bağlı kalınarak, kalan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılır. Bu surette seçilen yeni üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife 
görür. Üyenin asaletinin Genel Kurul tarafından tasdik edilmesi halinde, görev süresi, yeniden seçilmiş olduğu üyenin görev süresi kadar 
uzar. 

 
İşbu esas Mukavelenin 7. Maddesi (E) bendi hükümleri mahfuzdur.  
 
Madde : 16 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI 
 

A) 
 
Yönetim Kurulu, Holding işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak, yılda en az dört   defa toplanması zorunludur.  
Yönetim Kurulu’ nun toplantı yeri Holding Merkezidir ancak Yönetim Kurulu Türkiye’ de veya Türkiye dışında başka yerlerde de 
toplanabilir ve bir yıl içinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarından en az bir tanesi Paris’ te gerçekleştirilir. Başkan bu toplantı 
yerini çağrı mektubunda belirler.  

 
Yönetim Kurulu toplantıları, toplantı gününden en az onbeş gün önce, gündemi de havi olmak üzere taahhütlü mektup, teleks, 
telgraf, faks veya e-mail ile üyelere duyurulur.  
 
 
B) 

 
Yönetim Kurulu toplantı nisabı, 5 Yönetim Kurulu’ nun mevcudiyetidir.  

 
Kararların geçerli olabilmesi için toplantıda mevcut 5 üyenin olumlu oy kullanması şarttır. Her üyenin bir oy hakkı vardır.  

 
Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife 
diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle toplanmadan da  verilebilir.  

 
C) 

 
Yönetim Kurulu Holding’ in ticari faaliyetlerini ve Holding’ i ilgilendiren her türlü politikaları belirleme ve kontrol etme yetkisine 
sahiptir. Ancak Türk Hukuku ve Türk Mevzuatı’ ndan veya bu Ana Sözleşmeden kaynaklanan ve Genel Kurul’ un onayının 
alınmasını gerektiren hususlar saklıdır. Aşağıda belirtilen konular Yönetim Kurulu’nun ön incelemesi ve onayına tabidir.  
 
Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu’na aittir. İşbu ana sözleşmede ve kanunda Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’a bırakılan işler 
dışındaki hususlarda ve Yönetim Kurulu’nun kendisine ait olup da TTK.367 ve 370.maddeleri gereğince iç yönerge ile yönetim ve 
temsil yetkisini devrettiği kişi ve/veya kişiler temsil eder.  

 Ana Sözleşmenin değiştirilmesi ya da organizasyona ait diğer dokümanlarda değişiklik yapılması,  

 Her türlü hisse senedi, tahvil (konvertibl olanlar dahil) ihraç edilmesi, 

 Yönetim kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan borçların doğumu halinde, her türlü borç senedi ihraç edilmesi,  

17



 Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan miktarlar için Holding veya bağlı ortaklıklardan garanti temin 
edilmesi,  

 Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı (veya ortaklaşa olarak hissedar pay gruplarınca belirlenen diğer bir 
meblağı) aşan miktarı gerektirecek şekilde, işin olağan akışı içerisinde olan yatırım amaçları için gerekli mevcut 
malvarlığındaki varlıkların ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan miktarı gerektiren işlerde 
diğer malvarlıklarının alımı ve satımı ,  

 Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan işlemleri gerektiren her türlü anlaşmaya girmek,  

 Holding veya hissedarlarının menfaat ilişkisi olduğu şahıs, şirket ya da kuruluşların; ( Holding’ in hissedarları ve iştirakleri 
ve/veya bağlı şirketleri ile yapılan herhangi bir anlaşma da dahil olmak üzere) Holding ile yapacakları her türlü anlaşmayı 
inceleme ve onay verme,  

 İştirakler Yönetim ve Denetim Kurulları’na aday göstermek.  

 Rüçhan haklarının kullanılması da dahil olmak üzere, bağlı şirket hisselerinin iktisap edilmesi, satılması veya diğer bir suretle 
transfer edilmesi,  

 Yeni bağlı şirketler kurmak veya iktisap etmek,  

 Holding’in ve bağlı şirketlerinin yıllık strateji planlarının, iş planlarının bütçelerinin onaylanması ve bunlarda değişiklik yapmak,  

 Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atanması,  

 Şirketin imza yetkilerinin tespit edilmesi ve bunlara imza yetkisinin verilmesi,  

 Komiteler kurulması,  

 Holding Şirketinin Finansmanına ve operasyonuna ilişkin diğer bütün önemli konular.  
 

Kararların muteberliği yazılıp, imza edilmiş olmasına bağlıdır.  
 
Madde:17 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:   
 
Holding’in temsil ve idaresi Yönetim Kuruluna aittir. Holding’in maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, 
münhasıran Genel Kurul’a bırakılmış selahiyetler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. 
 
Yönetim Kurulu ayrıca, adli ve idari merciler önünde Holding’i temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu, temsil 
yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, ortak olmayan Müdürlere devredebilir. Bu kişilere, Yönetim Kurulu, esas mukavelenin (17) uncu 
maddesi uyarınca imza yetkisi verilebilir.  
 
Madde: 18 – İMZA YETKİSİ: 
 
Holding namına verilecek bir cümle evrak ve belgenin muteber olması ve Holding’in ilzam edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca 
derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya 
kişiler tarafından Holding’in Ticaret Ünvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür . 
 
Holding adına tanzim edilecek evrakın muteber olması için, temsile selahiyetli olanlardan en az ikisinin imzası gereklidir. 
 
Madde:19 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI: 
 
Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir huzur hakkı alabilirler. 
 
Madde:20 – GENEL MÜDÜR: 
 
Genel Müdür, B grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından atanacaktır. Yönetim Kurulu’nun Hissedar Gruplarından her 
birinin, diğer tarafa yapacağı yazılı bildirimden itibaren 30 gün sonra Genel Müdür’ü görevden alma hakkı bulunmaktadır. B Grubu 
hissedarlar Genel Müdür’ü aday göstermeden önce A Grubu hissedarlar ile atanması mümkün adaylar üzerinde istişare edeceklerd ir. A ve B 
Grubu hissedarlar aksini ortaklaşa kararlaştırmadıkça gerek Genel Müdür gerekse Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu üyesi o larak 
seçilemezler. 
 
Genel Müdür adaylarının, İngilizce ve Türkçe’deki akıcılıkta dahil olmak üzere bu görevi en iyi şekilde yürütebilmek için gereli tüm mesleki ve 
kanuni niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 
 
Genel Müdür, Holding işlerini Türk Hukuku ve Yönetim Kurulu’nun kararları çerçevesinde ve Türk Mevzuatı’nda ve bu Esas Mukavele’de 
belirlenen esaslar dahilinde yürütür. 
 
Genel Müdür, A ve B grubu hissedarların genel planlama ve raporlama ilkelerine uygun şekilde her mali yıl için hazırlanacak detaylı iş 
(faaliyet) planını ilgili yıldan bir önceki yılda en geç bir Ekim tarihine kadar ve yine her üç ayda bir hazırlayacağı üç aylık mali tabloları en geç 
ilgili üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın sonuna kadar Yönetim Kurulu’na sunmakla yükümlüdür . Genel Müdür, bu raporlara ek olarak A 
veya B Grubu hissedarların gerekli görüp talep ettiği her türlü mali yada diğer bilgileri Hissedarlara ya da Yönetim Kurulu’na sunacaktır. 
 
Genel Müdür’ün görev ve yetkileri ile ücreti ve sair özlük hakları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
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Madde:21 – GENEL MÜDÜR YARDIMCISI: 
 

Genel Müdür Yardımcısının atanması ve görevden alınması Holding’in Genel Müdürü’nün yetki ve takdirindedir. Ancak bu yetki Genel Müdür 
açısından bir atama yükümlülüğü oluşturmaz. Bununla birlikte, Genel Müdür Yardımcısı’nı atamadan önce Genel Müdür,  Yönetim Kurulu 
Kararı alacaktır. 

 
Genel Müdür Yardımcısı adaylarının İngilizce ve Türkçe’ deki akıcılıkta da dahil olma üzere bu görevi en iyi şekilde yürütebilmek için gerekli 
tüm mesleki ve kanuni niteliklere sahip olması gerekmektedir.  
 

 
2. GENEL KURUL 

 
Madde:22 – OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL,NİSAPLAR: 
 
Holding Genel Kurulu, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan Genel Kurul, Holding’in hesap dönemini takip eden üç ay içinde ve 
senede en az bir kere toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu 
faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır. 
 
Genel Kurul’un toplantıya çağrılması hususunda TTK.’nun 355,365,366 ve 368’inci maddeleri uygulanacaktır.  
 
Genel Kurul’a Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı’nın yokluğu halinde, söz konusu toplantıda mevcut 
hissedarların çoğunluğu arasından seçilecek kişi Genel Kurul’a başkanlık eder. Sekreter ve oy toplayıcılarının hissedarlardan birisi olması 
gerekmez. Toplantı tutanaklarının İngilizce çevirileri, toplantının hemen akabinde hazırlanır ve tutanaklara ilişkin olarak tutulan defterde 
saklanır. 
 
Olağanüstü Genel Kurul, Holding işlerinin gerektirdiği her zaman Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Mukavele hükümlerine göre toplanır ve 
karar alınır. 
 
Toplantı nisabı, toplam hissedar sayısının % 75’i olup, herhangi bir konuda alınacak kararlar için gerekli karar nisabı ise, Holding toplam 
hisselerinin %75’idir. Türk Hukuku’nun ve Mevzuatın hissedarların onayına başvurulmasını istediği konularda Yönetim Kurulu Genel 
Kurulu’nun onayını almakla yükümlüdür. 
 
Madde: 23 – GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ: 
 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarının toplantı yeri Holding Merkezidir. Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzere merkezin veya şubelerin 
bulunduğu bir şehirde elverişli bir yerde toplantı yapabilir. Ancak, bu hususun toplantıya çağırı mektupları ile ilanda bütün hissedarlara 
duyurulması şarttır. 
 
Madde: 24 – BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER: 
 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilecek, toplantıya ait belgeler ve gündemin birer 
sureti de Bakanlığa gönderilecektir. 
 
Bütün toplantılarda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiser yokluğunda yapılacak Genel Kurul 
Toplantılarında alınacak kararlar ile komiserin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir. 
 
Madde: 25 – REY HAKKI KULLANILMASI: 
 
Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü toplantılarda hazır bulunan hissedarlar, beher hisse için bir rey hakkına sahiptirler. 
 
Ray hakkı malike aittir. Malik isterse, rey hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. 
 
Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. 

 
3. DENETİM 

 
 
Madde:26 – TEŞEKKÜL TARZI VE GÖREV SÜRESİ: 

 
Genel Kurul, ortaklar arasında veya dışarıdan seçilebilecek en az 1 en fazla  2  denetçi atar.  

 
Madde: 27- DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: 

 
Holding Denetçileri, görevlerini Türk Ticaret Kanununun 353-357 inci maddelerinde yazıldığı şekilde yapmakla mükelleftirler. Denetçiler bu 
görevlerin yerine getirilmesinden müteselsilen sorumludurlar. 
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Denetçiler görevlerini ifa sırasında Holdingin bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini görüp, tetkike selahiyetlidirler. Oya iştirak etmemek 
şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler, gerekli teklifleri getirebilirler, bunları Yönetim Kurulu veya Genel 
Kurul toplantıları gündemlerine koydurabilirler. 

 
Madde:28 – ÖDENEK: 

 
Holding Denetçileri, Genel Kurul tarafından tesbit edilecek bir ücret alabilirler. 
 
Madde:29 – ŞİRKETİN DENETİMİ: 

 
Şirket mali tabloları her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Uluslar arası ölçüde tanınmış bir bağımsız denetim firmasının Türk bağlı 
şirketi tarafından denetlenecektir.  

 
Ayrıca hissedarlar, Holding’e makul bir süre önceden yazılı ihbarda bulunmak ve Holding’in günlük operasyonlarını sebepsiz yere 
etkilememek kaydıyla iş faaliyetlerini gözden geçirmek ve kontrol etmek amacıyla, masrafları kendilerine ait olmak üzere, Holding’e bağımsız 
denetçiler gönderme hakkına sahip olacaklar, ancak bu denetçiler Holding’in işine makul olmayacak bir şekilde müdahale etmemeye özen 
göstereceklerdir .  

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
MALİ HÜKÜMLER 

 
Madde:30 – HESAP DÖNEMİ: 

 
Holding’in hesap dönemi bir takvim yılıdır. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 10.12.1998 gün ve 046107 sayılı muktezası ile 
Holding’in kuruluş tarihi ile 31.03.1999 tarihi arasındaki döneminin kısa dönem olarak 1 Nisan-31 Mart döneminin de özel hesap dönemi 
olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. 
 
Bu suretle Holding’in hesap dönemi 1 Nisan tarihinde başlar ve 31 Mart tarihinde sona erer.  
 
Madde: 31 - KARIN TESBİTİ VE TEVZİİ: 
 
Amortismanlar aşağıda belirlenenler dışında kalan ve mevcut mevzuata veya gelecekte mevcut olabilecek mevzuata göre, kanunen 
ayrılması gerekli kıdem tazminatı vs. gibi karşılıklar, müdür, memur ve müstahdemlerle, işçilerin ve Holdingle iş rabıtası kurmuş bulunanlara 
ödenen ücretler, primler ve Holding’ce ödenmesi gerekli sair her türlü masraflar ve vergiler gayrisafi kardan düşüldükten sonra kalan miktar 
dağıtıma esas teşkil eder. Bu kardan ; 
 
1-Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesi gereğince , % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. 
 
2-Artan mablağın % 5’ine tekabül eden miktar, bütün hissedarlara ödenmiş sermayeye iştirakleri oranında 1’nci temettü olarak dağıtılır. 
 
3-Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, yürürlükteki mevzuata göre ortaya çıkan dağıtabilir karın tamamı hissedarlara  ödedikleri 
sermaye oranında dağıtılır. 
 
Temettünün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına, Genel Kurul karar verir. Şu kadar ki, temettü dağıtımına karar veren Genel Kurul 
Toplantısı’nın yapıldığı tarihin akabinde, derhal temettü dağıtımı yapılması esastır. 
 
Madde:32- YEDEK AKÇELER: 
 
Holding tarafından safi kardan %5 oranındaki kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20’sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni 
yedek akçe herhangi bir nedenle, bu miktarın aşağısına düşerse, müteakip yıllar tefrike devam olunur. 
 
Sair yedek akçelerin ayrılması için herhangi bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanunun 519 – 520 ve devamı hükümleri 
mahfuzdur. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde: 33 – İLANLAR: 
 
Holding’e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunun 37’nci maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla,  Holding Merkezinin bulunduğu yerde çıkan 
gazetelerden birinde 20 gün önce yapılır. Türk Ticaret Kanunun 370’nci maddesi hükmü saklıdır. 
 
Ancak,  Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunun 368 inci maddesi hükmü dairesinde ilan ve toplantı günü 
hariç olmak üzere en az yirmi gün evvel yapılması lazımdır. 
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Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur. 
 
Madde: 34 - MUKAVELE TADİLLERİ: 
 
İşbu Esas Mukavelede yapılacak bilcümle değişikliklerin muteberiyeti için, Yönetim Kurulunca işbu esas mukavelenin 17’nci maddesindeki 
karar nisabı dairesinde hazırlanacak tadil tasarısının, Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onayı, Holding Genel 
Kurulu’nun işbu Esas Mukavelenin 23 üncü maddesindeki karar nisabı dairesinde onayı, bu şekilde alınan Genel Kurul Kararının tescil ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı şarttır . 
 
Madde: 35 - KESİN KURULUŞ TARİHİ: 
 
Holding’in kuruluş tarihi işbu Esas Mukavelenin tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihidir. 
 
Madde: 36- SENELİK RAPORLAR:    
 
Genel Kurul toplantısına ait belgelerle, Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıp Raporu ile gündem, 
toplantıya iştirak eden hissedarlar çizelgesi ve Genel Kurul tutanakları, toplantıyı takip eden bir ay içinde,  T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na gönderilir veya toplantıya iştirak eden Komisere tevdi edilir. 
 
Madde: 37- KANUNİ HÜKÜMLER: 
İşbu esas mukavele ile düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. 
 
                                                

ALTINCI BÖLÜM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

 
Geçici Madde :1 - İLK İDARE MECLİSİ ÜYELERİ 
 

İşbu Esas Mukavele ile ve ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 
 

1. A gurubundan OYAK’ı temsilen T.C. Vatandaşı, Binsesin Sitesi 6.Cad.85 Sok.No:14 Ümitköy Ankara 
   adresinde mukim Sayın Nihat Özdemir  (Başkan) 
2. B gurubundan AXA-UAP’yi temsilenT.C.Vatandaşı, Ahmet Rasim Sokak 35/5 Çankaya Ankara  
   adresinde mukim Sayın Ali Bozer 
3. A gurubundan OYAK’ı temsilen T.C.Vatandaşı 2.Cadde 41/7 Bahçelievler Ankara adresinde mukim  
   Sayın Hasan Işık 
4. B gurubundan AXA-UAP’yi temsilen, Fransız Vatandaşı 9 Place Vendome 75001 Paris  Fransa  
   adresinde mukim Sayın Jean Albert Arvis 
5. A gurubundan OYAK’ı temsilen Meneviş Saok.No:81/2 Aşağı Ayrancı Ankara adersinde mukim Sayın  
   Nurhan Özdamar 
6. B gurubundan AXA-UAP’yi temsilen Fransız Vatandaşı 75001 9 Place Vendome Paris Fransa adresinde  
   mukim Sayın Jacques Yves Nicol 

 
Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir. 
 
İşbu sözleşmenin 8’nci maddesi (E) bendi hükmü mahfuzdur. 

 
 
 Geçici Madde: 2 - İLK DENETÇİLER 
 
İşbu Esas Mukavele ile ve ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Süslü Sok. 12/5 Mebus Evleri Tandoğan Ankara 
adresinde mukim T.C. Uyruklu Sayın Sevil Yaman (A) gurubu Murakıbı ile Büyükdere Cad. Kral Apt.75/6 D:13 Mecidiyeköy / İstanbul 
adresinde mukim, T.C. Uyruklu Sayın Fahrettin Doğan (B) gurubu Murakıbı olarak seçilmiştir. 
   
İşbu esas mukavelenin 8.inci madde (e) bendi hükümleri mahfuzdur. 
 
Geçici Madde: 3 - GÖREV TAKSİMİ 
 
İşbu Esas Mukavele ile, Türk Ticaret Kanunu’nun 318’nci maddesi hükmü uyarınca, üyeler arasında görev taksimi yapılarak, ilk Olağan 
Genel Kurul  toplantısına kadar gmrev yapmak üzere Sayın Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanmıştır. 
 
Geçici Madde: 4 - İLK İMZA YETKİLERİ 
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İşbu esas mukavelenin 19’ncu maddesi hükümleri çerçevesinde ve Holding ünvanı altında kullanılacakları müşterek imzaları ile ilk Yönetim 
Kurulu Üyeleri Holdingi temsil ve ilzama mezundurlar. 
 
Geçici Madde: 5 - DAMGA VERGİSİ 
 
İşbu esas mukavelenin imzası sebebi ila doğacak olan Damga Vergisi, kanuni süresi içinde Holding tarafından ilgili Vergi Dairesi’ne 
yatırılacaktır. 
 
 

1-   AXA-UAP 
2-   ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
3-   NİHAT ÖZDEMİR 
4-   HASAN IŞIK 
5-   NURHAN ÖZDAMAR’lar adına vekaleten EMRE ARSLAN  
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AXA HOLDİNG 
ANONİM ŞİRKETİ 

 
ANA SÖZLEŞME 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

KURULUŞ HÜKÜMLERİ 
 
 
Madde:1- KURULUŞ: 
 
Aşağıda adları, soyadları, tabiyetleri bulunan, hakiki ve hükmi şahıs ve kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu  
ve Başbakanlık Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 28 Ocak 1999 tarih ve 5735 Sayılı izin belgesi 
ve Yabancı Sermaye Kararı hükümlerine göre, bir Holding Anonim Şirketi kurulmuştur. 
 
Madde:2- KURUCULAR: 
 
Şirketin kurucuları şunlardır; 
 
 Ünvan    İkamet     Uyruğu 
 
1 AXA-UAP   9 Place Vendöme-75001     Fransız 
     Paris fransa 
 
2 ORDU YARDIMLAŞMA  Ziya Gökalp Caddesi No:64/2    T.C. 
 KURUMU   06600 Kurtuluş / ANKARA 
 
3 Nihat Özdemir   Binsesin Sitesi      T.C. 
     6. Cad. 85.Sok. No:14 
     Ümitköy / Ankara  
 
4 Hasan Işık   2. Cadde 41/7 Bahçelievler     T.C. 
     ANKARA 
 
5 Nurhan Özdamar   Meneviş Sok.No:81/2 A.     T.C. 
     Ayrancı / ANKARA  
 
Madde:3- HOLDİNG’İN TİCARET ÜNVANI : 
 
Holding’in ticari ünvanı “AXA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’ dir. Bu ana sözleşmede kısaca “Holding” olarak anılacaktır.  
 
Madde:4- HOLDİNG’İN MAKSAT VE MEVZUSU: 
 
Holding’in esas amacı, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların 
yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde çözümlemek ve ekonomik dalgalanmalara karşı 
yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve 
devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. 
 
Holding’in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği koşullar şunlardır. 
 

A) Şirket kurma, iştirak tesisi ve elden çıkarma;  
 

1. Holding sınai, ticari, zırai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv 
sektörü konularına iştigal eder şirketler ile her türlü bankacılık, her türlü finans kurumları, sigorta, factoring, finansal 
kiralama konularında faaliyet gösteren her nevi sermaye şirketini bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara hissedar veya ortak 
sıfatı ile katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. 

 
Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve paylarını, intifa 
senetlerini satın alabilir veya aynı sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir. 

 
2. Holding kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkaları aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz 

satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisseleri ile değiştirebilir rehin edebilir ve diğer ortakların 
hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. 
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B) İşletme faaliyetleri; 
 

1.   Holding, Memleket ve Holding için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüd ve incelemeleri 
yapabilir veya yaptırabilir. Holding maksat ve mevzuunun gerektirdiği işler için yerli yahut yabancı, hakiki veya hükmi 
şahıslarla, her türlü ortaklıklar tesis edebilir. Aynı mevzu ile iştigal eden veya iştigal konusunun gerçekleşmesine yardımcı 
özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerini, intifa senetlerini ve tahvilleri, kar ortaklığı belgelerini 
aracılık yapmamak kaydı ile iktisap edebilir, bu tür özel şirketlerin, Türkiye’de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir, 
kendi konusuna giren holdinglere iştirak edebilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve 
halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. 
 
2. Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla 

kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. 
Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle 
sermaye iştirakinde bulunabilirler. 

 
 C ) Finansman işleri;       
 

1. Holding, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçlarını gidermek ve Holding’in amacının 
gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Holding’in işleri için iç ve dış 
piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler, emval ve kefalet kredileri, turizm kredileri ve emtia akreditif ve yatırım 
kredileri, açık krediler senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. Gerektiğinde Genel Kurul kararı ile 
tahvil, finansman bonosu, intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgeleri çıkarabilir. 

 
2. Holding, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olma ve aracılık yapmamak kaydıyla, teminatlı veya 

teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının kendi veya hissedarı olduğu şirketler 
arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu 
masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arsında faydalanma ölçüsünde 
dağıtabilir. 

 
3. Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir aracılık 

yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri 
garanti edebilir veya sigorta ettirebilir. 

 
4. Holding, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan ve diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç 

edecekleri tahviller veya vadeli alışlar dolayısıyla doğacak borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık 
gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir 
karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. 

 
D)  Sermaye Piyasası ve plasman muameleleri; 

 
Holding, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz,      primli, kara iştirakli 
hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip bir nevi tahvilleri, aracılık yapmamak kaydıyla 
kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir. 

 
E)  Organizasyon hizmetleri;  
 

1. Holding, sermaye ve yönetime katıldığı şirketlere işletme, vergi, hukuk ve benzeri konularda istişari hizmetler 
sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha 
ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendine yardımcı olabilir. 

 
2. Konusu ile ilgili her nevi eğitim, araştırma geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunabilir. İştigal konusuyla ilgili 

pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmalarını içeren faaliyetlerde bulunabilir.   
 

3. Holding diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı antlaşmalar dahilinde 
denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı  ile işletme ile ilgili finansal, 
idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir. 

 
F)   Müşterek hizmetleri; 

 
1. Holding, iktisadi maksat ve mevzuunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair muamelatı intaç edebilir. Bu cümleden olmak 

üzere ve özellikle, patent, ihtira beratı, marka, know-how, lisans ve imtiyazları, model resim, bröve ve ticaret ünvanlarını, 
teknik yardım ve fikri hakları, müşavirlik, mümessillik ve mühendislik hizmetlerini ve benzeri sınai hakları iktisap edebilir. 
Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Bu nev’i hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli 
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mevzuatı öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine 
tahsis edebilir. 

 
2. Holding, hariçten know-how, teknik bilgi alameti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya 

kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları 
bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. 

 
3. Holding iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi ile makinelerini kullanarak büro hizmetleri yapabilir, makineleri kiraya 

verebilir. 
 

4. Holding iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, 
gümrüklenmesi gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. 

 
5. Holding iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan olarak 

satabilir. Etütden satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri 
yapabilir veya yaptırabilir. 

 
G)   Gayrimenkullere tasarruf; 

 
1. Holding, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları (gemi 

dahil) iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, başkasından kiralayabilir, teminatlı veya teminatsız 
olarak her türlü para istikraz edilebilir.   

 
2. Alacaklarına karşılık rehin, ticari işletme rehni ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, kanunun tayin ettiği 

çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları 
lehine rehin, ipotek tesis edilebilir. Holding, menkul ve gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak ve sükna hakları ile Medeni 
Kanun hükümleri gereğince ayın ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizmai ve tasarrufi işlemler yapabileceği gibi 
üçüncü şahıslardan da aynı hakları alabilir. 

 
3. Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, 

icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet velhasıl  ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak 
tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. 

 
H)  Sosyal faaliyetler; 

 
1. Holding T.T.K.nun 522. maddesi uyarınca Holding’in ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım 

sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurulabilir, fonlar tesis edilebilir, bunların yönetimini deruhte 
edilebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. 

 
2. Holding Genel Kurul hararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde eğitim ve sağlık 

gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir. 
 
I) Diğer işler; 

 
1. Holding yukarıda A ile H bölümlerinde yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında 

da yapılabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler 
kurulabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere uygun ve memleket yararına 
olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. 

 
2. Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için, önce 

Yönetim Kurulu’nca bu madde yahut maddelere ait hazırlanacak tadil tasarısı, Hazine Müsteşarlığı ve T.C.Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunulur ve Genel Kurulan tasdikini müteakip, tescil ve ilan olunur. 

 
İ) Yasal sınırlamalar; 

 
1. Holding yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonları başta T.T.K. hükümleri olmak üzere Türk Yasaları ve ilgili mevzuatın 

izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler ilgili Bakanlıklardan önceden alınır ve Türk Ticaret Kanunu 
ve ilgili mevzuata uyulur. 
 

Madde:5 - MERKEZ VE ŞUBELER: 
 
Holding’in Merkezi İstanbul’dadır. Holding, ilgili Bakanlıklardan ve kuruluşlardan izin almak ve tescil edilmek kaydıyla yurt içinde ve yurt 
dışında Şubeler, İrtibat Büroları ve Mümessillikler kurabilir. Adresi Meclisi Mebusan Cad. No: 15 Salıpazarı İstanbul ‘dur. Adres değişikliğinde 
yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Holding’e 
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yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Holding için bu 
durum fesih sebebi sayılır. 
 
Madde:6 -ŞİRKETİN SÜRESİ: 
 
Holding’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Ancak, Genel Kurul kararı ile Holding’in hukuki varlığı sınırlandırılabilir. Bu 
hallerde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlık ve kuruluşlardan gerekli izin alınır. 
 
Holding’in hukuki varlığına son veren feshe ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. 
 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

 
 
SERMAYE HÜKÜMLERİ  
 
Madde : 7- HOLDİNG’İN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV’İ 
 
A-Genel olarak : 
 
Holding Sermayesi 1.189.400.000,00 (birmilyaryüzseksendokuzmilyondörtyüzbin) Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermaye 1 kr (birKuruş)  
kıymetinde 118.940.000.000 (yüzonsekizmilyardokuzyüzkırkmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. 
 
Bu defa arttırılan 770.000.000,00 (yediyüzyetmişmilyon) Türk Lirası tutarındaki sermaye; nakden artırılacaktır. 
 
Hisse senetleri, Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya birden çok payı ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir 
 
Madde:8 - HİSSE SENETLERİ: 
 

A-Hisse Grupları: 
 

Holding 118.940.000.000 adet hissesini (A) ve (B) olmak üzere 2 gruba ayırmıştır. Bunlardan (59.470.000.000) adedi (A) grubuna, 
(59.470.000.000) adedi ise (B) grubuna ihdas ve tahsis olunmuştur. 

 
B-Hisse Gruplarına Tanınan İmtiyazlar: 

 
Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu Hissedarların göstereceği adaylar arasından, diğer yarısı ise (B) grubu hissedarların 
göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilecektir. 

 
Bu ana sözleşme ile tanınan sair imtiyazlar saklıdır.  

 
C-Holding İştiraklerinin Yönetim ve Denetim Kurullarına Gösterilecek Adaylar: 

 
Holding iştirakleri, doğal yönetim kurulu üyesi genel müdür hariç, ilgili iştirak genel kurulunun seçeceği beş ila sekiz kişilik yönetim 
kurullarınca idare edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu, yarısı (B) grubu temsilcilerinin göstereceği adaylar arasından 
seçilir.  

 
Madde:9- HİSSE SENETLERİNİN İHRACI VE GEÇİCİ İLMÜHABER 
 
Holding’in hisse senetleri nama yazılı olmakla birlikte ileride yapılacak sermaye artışlarında, hamiline yazılı hisse senedi ihraç olunması 
halinde, hisse senetlerinin bakiye bedelleri ödeninceye kadar ihraçları mümkün değildir. Bunlar, nama muharrer geçici ilmühaberlerle temsil 
olunurlar. Pay bedelleri tamamen ödendiğinde, Holding, hisse senetleri ihraç etmek suretiyle, geçici ilmühaberleri iptal eder. 
 
Geçici ilmühaberlerin veya hisse senetlerinin metnine, hisse devirlerinin, işbu ana sözleşmenin ilgili hükümlerine tabi olduğunun yazılması 
zorunludur.  
 
Madde:10- HİSSE SENEDİ KUPONLARININ MÜLKİYETİ: 
 
Kaybolma, çalınma, yırtılma, gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan senet sahipleri, haklarını korumak için, Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yetkili mahkemeye başvurmak ve durumu Holding’e bildirmekle yükümlüdür. 
 
Her hisse senedi Holding’e karşı bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden çok sahibi varsa bu hissedarlar Holding’te haklarını ortak 
bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Bu temsilci Holding karşısında sözü edilen hisse senedine ilişkin hakları kullanabilecek tek kişidir. Bir 
hisse senedinin sahibi ile intifa hakkı sahibi ayrı ayrı kişiler ise Holding intifa hakkı sahibini hissedar olarak tanır. 
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Madde: 11 – HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ: 
  
Hisse senetleri ya da nama yazılı hisse ilmuhaberlerinin devri, Yönetim Kurulu' nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine 
kaydedilmekle Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu TTK 493. maddesindeki hususlar nedeni ile kayıttan imtina edebilir.  
 
TTK ve ilgili özel Kanun hükümleri mahfuzdur.   
 
A) GENEL OLARAK 
 
Şahsi mesuliyetlerine karşılık, Holding’e tevdi edilmiş bulunan, Yönetim Kurulu Üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo 
edilmiş hisse senetleri, ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, temlik edilemez. 
 
Bu tahdit, depo edilmiş hisse senetlerinden doğan “Oy” , “Temettü” ve sair hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir. 
 
B) ÖZEL OLARAK 

 
Hisse devirlerinde, diğer hissedarlar lehine önalım hakkı doğar. Şu kadar ki, (A) ve/veya (B) gruplarının kendi içerisinde yapılan hisse 
devirlerinde veya bir Holding hissedarının Holding’de mevcut hisselerini, doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin %50 sini veya %50 
sinden fazlasını elinde bulundurduğu veya Genel Kurul veya Yönetim Kurulu’nda toplam olayların %50 sine veya %50 sinden fazlasına 
malik bulunduğu hükmi şahıslara devrinde işbu maddede öngörülen ön alım hakkı kaidelere uygulanmaz. 
 
Hisselerini kısmen veya tamamen devretmek isteyen hissedar, devir etme isteğini diğer hissedar grubundaki pay sahiplerine Noter 
kanalıyla bildirir. Diğer hisse grubu hissedar(lar) bu bildiriyi aldığı tarihten itibaren azami (30) gün içinde satışa konu hisseleri alıp, 
almayacaklarını yine Noter kanalıyla diğer tarafa bildirecektir. 
 
Diğer hisse grubunda yer alan hissedarlar satın alma haklarını kullanmak istemezlerse, hisselerini devretmek isteyen hisse grubundaki 
hissedar(lar), bu bildirimden itibaren 1 yıl içinde hisselerini, devir almak istemeyen hissedara teklif edilen satış şartlarından daha uygun 
şartlarda olmamak kaydıyla üçüncü şahıslara satmakla serbest olacaktır. 
 
Satın alma hakkını kullanmak isteyen hissedarlar, hisselerini satışa arz eden hissedara satın alma arzularını Noter kanalıyla ulaştırmak 
zorundadırlar. Alıcı hissedarlar cevaplarında, satıcı hissedar tarafından bildirilen satış bedelini kabul edip, etmediklerini belirtmek 
zorundadırlar. 30 günlük süre içerisinde, hisselerini devretmek isteyen hissedara cevapların ulaşmaması halinde, diğer hissedarın ön alım 
haklarını kullanmaktan sarfı nazar etmiş oldukları kabul edilir. 
 
Holding işbu madde hükümlerine uygun olarak yapılan hisse devirlerini, pay defterine işlemekle yükümlüdür. 
 
Sermaye artırımında, rüçhan hakkı kullanılmasında hisse devrine ilişkin aynı hükümler tatbik olunur. 
 

C) REHİN YASAĞI: 
 
Hissedarların Holding Hisse senetlerini rehnedebilmeleri veya üzerine herhangi bir takyidat getirebilmeleri için Yönetim Kurulu’nun yazılı ön 
izninin alınması gerekmektedir. 
 
Yönetim Kurulu gerek izin vermeyi gerek pay defterine kaydetmeyi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedemez. 

 
Madde: 12- SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ 

 
Gerekli görülmesi halinde; Holding Sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ilgili diğer mevzuat ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak, 
Genel Kurul Kararıyla arttırılıp, eksiltilebilir. 

 
Sermaye artırımları, olağanüstü yedek ihtiyatlarda birikmiş paraların sermayeye katılması, nakdi veya aynı katılma suretiyle olabileceği gibi 
hali hazır mevzuatta mevcut ve istikbalde öngörülecek diğer imkan ve kurallar ve işbu ana sözleşmenin 22. maddesi hükmü dairesinde de 
yapılabilir. 

 
Sermayenin azaltılması da, Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşmenin 22. madde hükümlerine göre ve her hisse için eşit etki yaratacak 
şekilde uygulanır. 

 
Madde: 13 – TAHVİL, KAR ORTAKLIĞI BELGESİ (KARA İSTİRAKLİ TAHVİL FİNANSMAN BONOSU VE BORÇ SENEDİ) İHRACI 

 
Holding, yasal hükümler çerçevesinde, yurt içinde ve gerekli izin almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman 
bonosu (commercial paper) ve borç senedi ihraç edebilir. Ancak, daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen ödenmeden yeni tahvil 
ihracına karar verilemez. Bu menkul kıymetlerin ihracı, tabi olacağı şartları ve vereceği hakları tespite, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat 
dahilinde Genel Kurul yetkilidir. Ancak Genel Kurul bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki verebilir. 
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      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ŞİRKETİN ORGANLARI 

 
1. YÖNETİM KURULU 

  
Madde 14 - YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ 
 

Şirket doğal üye Genel Müdür hariç 6 ila 8 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunacaktır.  

 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu' nun 359. maddesi ve devamı hükümleri gereğince ve ana 

sözleşmenin 8. maddesindeki düzenleme doğrultusunda A ve B grubunu temsil eden hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.  

 

Üyeler kendi aralarında başkan ve başkan vekili seçerler. 

 

Herhangi bir sebeple, Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olması halinde tayin, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılır. Bu 

suretle seçilen yeni Üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaletinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde; 

görev süresi,  yerine seçilmiş olduğu Üyenin görev süresi kadar uzar.  

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek 
kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu 
tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. 

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.  

TTK ve ilgili özel Kanun hükümleri saklıdır.  

Madde: 15- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ: 
 

Bu ana sözleşme ile tayin edilmiş veya Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok (3) yıldır. 
Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. 

 
Herhangi bir sebeple, Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde tayin boşalan gruptaki hisse senedi sahiplerinin göstereceği 
adayla bağlı kalınarak, kalan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılır. Bu surette seçilen yeni üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife 
görür. Üyenin asaletinin Genel Kurul tarafından tasdik edilmesi halinde, görev süresi, yeniden seçilmiş olduğu üyenin görev süresi kadar 
uzar. 

 
İşbu ana sözleşmenin 8. maddesi (C) bendi hükümleri mahfuzdur.  
 
Madde: 16 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI 
 

A) Yönetim Kurulu, Holding işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak Ağustos ayı hariç, yılda en az iki defa toplanması 
zorunludur. 

  
Yönetim Kurulu’ nun toplantı yeri Holding Merkezidir ancak Yönetim Kurulu Türkiye’ de veya Türkiye dışında başka yerlerde 
de toplanabilir veya  elektronik ortamda da  yapılabilir.Bir yıl içinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarından en az bir tanesi 
Paris’ te gerçekleştirilir. Başkan bu toplantı yerini çağrı mektubunda belirler.  

 
Yönetim Kurulu toplantıları, toplantı gününden en az onbeş gün önce, gündemi de havi olmak üzere taahhütlü mektup, teleks, 
telgraf, faks veya e-mail ile üyelere duyurulur.  

 
 
B) Yönetim Kurulu toplantı nisabı, 5 Yönetim Kurulu’ nun mevcudiyetidir.  

 
Kararların geçerli olabilmesi için toplantıda mevcut 5 üyenin olumlu oy kullanması şarttır. Her üyenin bir oy hakkı vardır.  

 
Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı 
teklife diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle toplanmadan da  verilebilir.  

 
C) Yönetim Kurulu Holding’ in ticari faaliyetlerini ve Holding’ i ilgilendiren her türlü politikaları belirleme ve kontrol etme yetkisine 

sahiptir. Ancak Türk Hukuku ve Türk Mevzuatı’ ndan veya bu Ana Sözleşmeden kaynaklanan ve Genel Kurul’ un onayının 
alınmasını gerektiren hususlar saklıdır.  
 
Aşağıda belirtilen konular Yönetim Kurulu’nun ön incelemesi ve onayına tabidir.  
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 Ana Sözleşmenin değiştirilmesi ya da organizasyona ait diğer dokümanlarda değişiklik yapılması,

 Her türlü hisse senedi, tahvil (konvertibl olanlar dahil) ihraç edilmesi,

 Yönetim kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan borçların doğumu halinde, her türlü borç senedi ihraç edilmesi,

 Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan miktarlar için Holding veya bağlı ortaklıklardan garanti temin
edilmesi,

 Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı (veya ortaklaşa olarak hissedar pay gruplarınca belirlenen diğer bir
meblağı) aşan miktarı gerektirecek şekilde, işin olağan akışı içerisinde olan yatırım amaçları için gerekli mevcut
malvarlığındaki varlıkların ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan miktarı gerektiren işlerde
diğer malvarlıklarının alımı ve satımı ,

 Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan işlemleri gerektiren her türlü anlaşmaya girmek,

 Holding veya hissedarlarının menfaat ilişkisi olduğu şahıs, şirket ya da kuruluşların; ( Holding’ in hissedarları ve iştirakleri
ve/veya bağlı şirketleri ile yapılan herhangi bir anlaşma da dahil olmak üzere) Holding ile yapacakları her türlü anlaşmayı
inceleme ve onay verme,

 İştirakler Yönetim ve Denetim Kurulları’na aday göstermek.

 Rüçhan haklarının kullanılması da dahil olmak üzere, bağlı şirket hisselerinin iktisap edilmesi, satılması veya diğer bir suretle
transfer edilmesi,

 Yeni bağlı şirketler kurmak veya iktisap etmek,

 Holding’in ve bağlı şirketlerinin yıllık strateji planlarının, iş planlarının bütçelerinin onaylanması ve bunlarda değişiklik yapmak,

 Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atanması,

 Şirketin imza yetkilerinin tespit edilmesi ve bunlara imza yetkisinin verilmesi,

 Komiteler kurulması,

 Holding Şirketinin Finansmanına ve operasyonuna ilişkin diğer bütün önemli konular.

Kararların muteberliği yazılıp, imza edilmiş olmasına bağlıdır. 

Madde:17 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:  

Holding’in temsil ve idaresi Yönetim Kuruluna aittir. Holding’in maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, 
münhasıran Genel Kurul’a bırakılmış selahiyetler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. 

Yönetim Kurulu ayrıca, adli ve idari merciler önünde Holding’i temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu hazırlayacağı 
bir iç tüzük ile temsil yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, ortak olmayan Müdürlere devredebilir. Bu kişilere, Yönetim Kurulu, ana 
sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca imza yetkisi verilebilir.  

Madde: 18 – İMZA YETKİSİ: 

Holding namına verilecek tüm evrak ve belgenin muteber olması ve Holding’in ilzam edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca derece ve 
şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişiler 
tarafından Holding’in Ticaret Ünvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür. 

Holding adına tanzim edilecek evrakın muteber olması için, temsile yetkili olanlardan en az ikisinin imzası gereklidir. 

Madde:19 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI: 

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından belirlenecek bir huzur hakkı alabilirler. 

Madde:20 – GENEL MÜDÜR: 

Genel Müdür, B grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından atanacaktır. Yönetim Kurulu’nun Hissedar Gruplarından her 
birinin, diğer tarafa yapacağı yazılı bildirimden itibaren 30 gün sonra Genel Müdür’ü görevden alma hakkı bulunmaktadır. B Grubu 
hissedarlar Genel Müdür’ü aday göstermeden önce A Grubu hissedarlar ile atanması mümkün adaylar üzerinde istişare edeceklerdir. A ve B 
Grubu hissedarlar aksini ortaklaşa kararlaştırmadıkça gerek Genel Müdür gerekse Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu üyesi o larak 
seçilemezler. 

Genel Müdür adaylarının, İngilizce ve Türkçe’deki akıcılıkta dahil olmak üzere bu görevi en iyi şekilde yürütebilmek için gereli tüm mesleki ve 
kanuni niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Genel Müdür, Holding işlerini Türk Hukuku ve Yönetim Kurulu’nun kararları çerçevesinde ve Türk Mevzuatı’nda ve bu Ana Sözleşme’de 
belirlenen esaslar dahilinde yürütür. 

Genel Müdür, A ve B grubu hissedarların genel planlama ve raporlama ilkelerine uygun şekilde her mali yıl için hazırlanacak detaylı iş 
(faaliyet) planını ilgili yıldan bir önceki yılda en geç bir Ekim tarihine kadar ve yine her üç ayda bir hazırlayacağı üç aylık mali tabloları en geç 
ilgili üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın sonuna kadar Yönetim Kurulu’na sunmakla yükümlüdür. Genel Müdür, bu raporlara ek olarak A 
veya B Grubu hissedarların gerekli görüp talep ettiği her türlü mali ya da diğer bilgileri Hissedarlara ya da Yönetim Kurulu’na sunacaktır. 
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Genel Müdür’ün görev ve yetkileri ile ücreti ve diğer özlük hakları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Madde:21 – GENEL MÜDÜR YARDIMCISI: 

Genel Müdür Yardımcısının atanması ve görevden alınması Holding’in Genel Müdürü’nün yetki ve takdirindedir. Ancak bu yetki Genel Müdür 
açısından bir atama yükümlülüğü oluşturmaz. Bununla birlikte, Genel Müdür Yardımcısı’nı atamadan önce Genel Müdür,  Yönetim Kurulu’ 
nun onayını alacaktır. 

Genel Müdür Yardımcısı adaylarının İngilizce ve Türkçe’ deki akıcılıkta da dahil olma üzere bu görevi en iyi şekilde yürütebilmek için gerekli 
tüm mesleki ve kanuni niteliklere sahip olması gerekmektedir.  

2. GENEL KURUL

Madde:22 – OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL, NİSAPLAR: 

Holding Genel Kurulu, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan Genel Kurul, Holding’in hesap dönemini takip eden üç ay içinde ve 
senede en az bir kere toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim 
Kurulu faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır. 

Genel Kurul toplantılarına davet hakkında Türk Ticaret Kanunu' nun 410. ve 414. madde ve Genel Kurul iç yönergesi hükümleri uygulanır. 

Genel Kurul’a Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı’nın yokluğu halinde, söz konusu toplantıda mevcut 
hissedarların çoğunluğu arasından seçilecek kişi Genel Kurul’a başkanlık eder. Sekreter ve oy toplayıcılarının hissedarlardan birisi olması 
gerekmez. Toplantı tutanaklarının İngilizce çevirileri, toplantının hemen akabinde hazırlanır ve tutanaklara ilişkin olarak tutulan defterde 
saklanır. 

Olağanüstü Genel Kurul, Holding işlerinin gerektirdiği her zaman Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve 
karar alınır. 

Genel kurul toplantı ve kararları ile ilgili nisaplar TTK daki ilgili maddeler çerçevesinde oluşur ve karara bağlanır. 

Türk Hukuku’ nun ve Mevzuatı’ nın hissedarların onayına başvurulmasını istediği konularda Yönetim Kurulu; Genel Kurul’ un onayını almakla 
yükümlüdür. 

Madde: 23 – GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ: 

Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Şirket merkezi ile Bölge Müdürlüklerinde veya Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde 
veya TTK. İlgili maddeleri ve sair mevzuat gereğince toplanır. 

Madde: 24 – BAKANLIĞA BİLDİRME VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ: 

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı 
tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı çıkacak mevzuat çerçevesinde olacaktır. 

Madde: 25 – OY HAKKI KULLANILMASI: 

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü toplantılarda hazır bulunan hissedarlar, beher hisse için bir oy hakkına sahiptirler. 

Oy hakkı malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. 

Madde:26 – ŞİRKETİN DENETİMİ: 

Şirket mali tabloları Türk Ticaret Kanunu’ nun 397, 398, 399. maddeleri ve ilgili sair mevzuat gereğince her yıl Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecek Uluslararası ölçüde tanınmış bir Bağımsız Denetim Firmasının Türk bağlı Şirketi tarafından denetlenecektir. Bağımsız Denetim 
Firmasının Ücreti Yönetim Kurulu tarafından Firma ile yapılacak sözleşmeye göre belirlenecektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
MALİ HÜKÜMLER 

Madde:27 – HESAP DÖNEMİ: 
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Holding’in hesap dönemi bir takvim yılıdır. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 10.12.1998 gün ve 046107 sayılı muktezası ile 
Holding’in kuruluş tarihi ile 31.03.1999 tarihi arasındaki döneminin kısa dönem olarak 1 Nisan-31 Mart döneminin de özel hesap dönemi 
olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. 

Bu suretle Holding’in hesap dönemi 1 Nisan tarihinde başlar ve 31 Mart tarihinde sona erer. 

Madde: 28 - KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI: 

Amortismanlar aşağıda belirlenenler dışında kalan ve mevcut mevzuata veya gelecekte mevcut olabilecek mevzuata göre, kanunen 
ayrılması gerekli kıdem tazminatı vs. gibi karşılıklar, müdür, memur ve müstahdemlerle, işçilerin ve Holdingle iş rabıtası kurmuş bulunanlara 
ödenen ücretler, primler ve Holding tarafından ödenmesi gerekli sair her türlü masraflar ve vergiler gayrisafi kardan düşüldükten sonra kalan 
miktar dağıtıma esas teşkil eder. Bu kardan ; 

Türk Ticaret Kanunu’nun 507. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen 
bilançoya göre hesap ve tesbit olunan Şirket’in safi karı şu şekilde dağıtılır; 

1-Ödenecek vergi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür. 
2-Safi Karın yüzde beşi oranında kanuni yedek akçe ayrılır. 
3-Şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde beşi oranında “birinci kar payı”, ödenmiş sermayeleri oranında pay sahiplerine dağıtılmak üzere 

indirilir, sonra kalanından Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince bendi gereğince ,% 10 oranında 
umumi yedek akçe olarak ayrılır.   

5-Kalan karın tamamı ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılır. 

Temettünün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına, Genel Kurul karar verir. Şu kadar ki, temettü dağıtımına karar veren Genel Kurul 
Toplantısı’nın yapıldığı tarihin akabinde, derhal temettü dağıtımı yapılması esastır. 

Madde:29- YEDEK AKÇELER: 

Holding tarafından safi kardan %5 oranındaki kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20’sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni 
yedek akçe herhangi bir nedenle, bu miktarın aşağısına düşerse, müteakip yıllarda da ayrılmaya devam olunur. 

Sair yedek akçelerin ayrılması için herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanunun 519 ve devamı hükümleri mahfuzdur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde: 30 – İLANLAR: 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince Türkiye Ticaret Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi 
emredilmemiş olmak koşulu ile Holding' e ait ilanlar, kanuni süreler dikkate alınarak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük 
gazetelerden biri ile veya yine kanunun düzenlediği şekil ve şartlarla yapılır. 

Madde: 31 - KESİN KURULUŞ TARİHİ: 

Holding’in kuruluş tarihi işbu Ana Sözleşme’ nin tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihidir. 

Madde: 32- SENELİK RAPORLAR:    

Yönetim Kurulu, bilanço ve kar-zarar hesabı, hazır bulunan pay sahipleri cetveli ve Genel Kurul Toplantı tutanakları toplantıdan sonra 
Mevzuatın belirlediği süre içinde ilgili Bakanlığa gönderilir. 

Ayrıca, Yönetim Kurulu Hissedarlar' ın planlama ve raporlama politikalarına uygun olarak, aşağıdaki raporları, Hissedarlar' ı tatmin edici 
formda ve detaylı olarak hazırlar.  

-Finansal Tablolar 
-Kar Dağıtım Tablosu 
-Sermaye ArtırımTablosu 
-Bağımsız Denetim Raporu 

Madde: 33 - KANUNİ HÜKÜMLER: 

İşbu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. 
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AXA HOLDİNG A.Ş. 
YÖNETİM KURULU 

ARA KARARI 
TOPLANTI TARİHİ: 12.09.2013 
TOPLANTI SAATİ: 10:00 
TOPLANTI YERİ: İSTANBUL 

TOPLANTIDA BULUNANLAR: 

Başkan-Genel Müdür : Hakkı Cemal ERERDİ 
Üye : Jean Laurent Raymond Marie GRANIER 
Üye : Elie HARARI 
Üye : Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER 
Üye : Marc Paul Andre BERNARDIN 
Üye : Ömer Pekin BARAN 
Üye : Ronald GRUNBERG 

KARAR NO 2013/ 

Şirket sermayesinin, 169,00 (yüzaltmışdokuz) Türk Lirası İştirakler sermaye artırımından gelen ve 
özkaynaklarda yer alan diğer sermaye yedeğinin ve 2.065.905,00 (ikimilyonaltmışbeşbindokuzyüzbeş) 
Türk Lirası özkaynaklarda yer alan olağanüstü yedek akçenin sermayeye eklenmesi sonucu 
2.066.074,00 (ikimilyonaltmışaltıbinyetmişdört) Türk Lirası artırılmasına, Şirket ana sözleşmesinin 7 
maddesinin değiştirilmesinin ve ortaklara hisseleri oranında ekli tablo gereğince tevdi edilmesinin 
Genel Kurul’un onayına sunulmasına, bu nedenle  şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 
01 Ekim 2013 günü saat 10:00 ‘da Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı İstanbul adresinde ekteki 
gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına 
oybirliği ile karar verildi.
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AXA HOLDĠNG A.ġ. 

1 NĠSAN 2013 – 31 MART 2014 

HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE 

BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 
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AXA HOLDĠNG A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 MART 2014 TARĠHLĠ 

KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU 

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) 

   

ĠliĢikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır 

1 

 

  

 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Denetimden 

GeçmemiĢ 

 Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem 

  

 
Referansları 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

VARLIKLAR        

Dönen Varlıklar        

Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.458.911.487 1.285.095.847 617.590.699 

Finansal Yatırımlar 5 1.971.639.895 1.559.597.508 1.088.013.163 

Diğer Alacaklar  525.259.196 470.918.177 468.299.565 

-   İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27 49.462.931 21.040.532 10.300.582 

-   İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 475.796.265 449.877.645 457.998.983 

Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar 25 14.881.544 9.497.000 1.635.174 

Diğer Dönen Varlıklar 17 323.041.572 257.013.814 214.286.201 

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR  4.293.733.694 3.582.122.346 2.389.824.802 

Duran Varlıklar  

   Diğer Alacaklar  43.330.132 11.667.583 407.336 

-   İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer 

Alacaklar 8 43.330.132 11.667.583 407.336 

Finansal Yatırımlar 5 5.966.578 7.356.410 4.168.704 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 92.361 5.499.390 5.814.432 

Maddi Duran Varlıklar 10 40.727.196 21.579.501 21.021.268 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar  84.226.997 64.383.969 68.814.663 

-   Şerefiye 12 30.382.186 4.820.871 4.820.871 

-   Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 53.844.811 59.563.098 63.993.792 

ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 25 87.669.342 114.971.711 9.190.141 

TOPLAM DURAN VARLIKLAR 

 

262.012.606 225.458.564 109.416.544 

TOPLAM VARLIKLAR 

 

4.555.746.300 3.807.580.910 2.499.241.346 



AXA HOLDĠNG A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 MART 2014 TARĠHLĠ 

KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU 

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) 

   

ĠliĢikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır 

2 

 

 

 

 

 

 Denetimden 

GeçmiĢ 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Denetimden 

GeçmemiĢ 

     

 Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem 

 Referansları 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

ÖZKAYNAKLAR         

ÖdenmiĢ Sermaye 1, 18 1.253.466.074 1.189.400.000 344.700.000 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak 

BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18 (40.195.485) 39.206.764 14.124.215 

-  Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden 

Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları  (40.195.485) 39.206.764 14.124.215 

Diğer Yedekler 18 50.666.050 33.710.336 31.913.103 

Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 18 86.088.570 81.954.307 71.069.162 

GeçmiĢ Yıllar Karları/Zararları 18 (451.301.578) (44.956.618) 25.755.836 

Net Dönem Karı/Zararı 26 189.090.462 (389.793.016) 17.109.942 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 18 74.610.142 90.152.246 147.825.760 

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR  1.162.424.235 999.674.019 652.498.018 

TOPLAM KAYNAKLAR  4.555.746.300 3.807.580.910 2.499.241.346 

  
Denetimden 

GeçmiĢ 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Denetimden 

GeçmemiĢ 

  

 
Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem 

 Referansları 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

KAYNAKLAR        

Kısa Vadeli Yükümlülükler        

Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 87.903 194.597 316.940 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında 

Borçlar 16 18.283.935 13.353.266 9.706.464 

Diğer Borçlar 8 192.485.765 178.755.385 145.659.582 

-   İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27 67.013.754 56.053.341 45.455.939 

-   İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 125.472.011 122.702.044 100.203.643 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 80.944 - 959.957 

Kısa Vadeli KarĢılıklar  2.895.903.730 2.284.828.761 1.365.925.519 

-   Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa 

Vadeli Karşılıklar 14, 16 4.635.363 4.541.283 3.970.217 

-   Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 2.891.268.367 2.280.287.478 1.361.955.302 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 32.576.752 29.504.672 28.022.818 

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

3.139.419.029 2.506.636.681 1.550.591.280 

Uzun Vadeli Yükümlülükler  

   Diğer Borçlar 8 55.615.777 69.379.240 54.741.297 

-   İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar  55.615.777 69.379.240 54.741.297 

Uzun Vadeli KarĢılıklar 14 195.587.446 231.263.640 241.368.647 

-   Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun 

Vadeli Karşılıklar 16 5.589.723 6.253.109 4.358.295 

-   Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 14 189.997.723 225.010.531 237.010.352 

ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü 25 2.699.813 627.330 42.104 

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

253.903.036 301.270.210 296.152.048 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  3.393.322.065 2.807.906.891 1.846.743.328 
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  Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmemiĢ 

  

Cari Dönem GeçmiĢ Dönem 

 Dipnot 1 Nisan 2013 - 1 Nisan 2012 - 

 

Referansları 31 Mart 2014 31 Mart 2013 

KAR VEYA ZARAR KISMI 

   
    Hasılat 19 3.718 4.090 

 

   

BRÜT KAR  3.718 4.090 

Genel Yönetim Giderleri (-) 20 (114.172.402) (109.525.851) 

Pazarlama Giderleri (-) 20 (13.294.045) (15.010.751) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 3.125.129.886 2.230.516.717 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 22 (2.830.469.113) (2.684.859.609) 

 

   

ESAS FAALĠYET KARI/(ZARARI)  167.198.044 (578.875.404) 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 281.309.123 169.654.242 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 23 (248.945.381) (142.684.680) 

    

FĠNANSMAN GĠDERĠ/GELĠRĠ ÖNCESĠ 

FAALĠYET KARI/(ZARARI)  199.561.786 (551.905.842) 

Finansman Gelirleri 24 91.959.463 7.963.060  

Finansman Giderleri (-) 24 (38.870.578) (5.734.598) 

 

   

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ 

ÖNCESĠ KARI/(ZARARI)  252.650.671 (549.677.380) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri    

Dönem Vergi Gideri 25 (80.944) - 

ErtelenmiĢ Vergi Gideri/Geliri 25 (49.908.181) 114.033.084 

 

   

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM 

KARI/(ZARARI)  202.661.546 (435.644.296) 

DÖNEM KARI/(ZARARI)  202.661.546 (435.644.296) 

Dönem Karı/Zararının Dağılımı    

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 26 13.571.084 (45.851.280) 

Ana Ortaklık Payları 26 189.090.462 (389.793.016) 

    

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR KISMI    

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılacaklar    

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden 

Değerleme ve/veya Sınıflandırma 

Kazançları/Kayıpları  (40.195.485) 39.206.764 

    

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR/(GĠDER)  (40.195.485) 39.206.764 

TOPLAM KAPSAMLI GELĠR  162.466.061 (396.437.532) 

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı  162.466.061 (396.437.532) 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar  13.571.084 (45.851.280) 

Ana Ortaklık Payları  148.894.977 (350.586.252) 
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   Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı 

Gelir ve Giderler 

  

BirikmiĢ Karlar 

   

Önceki Dönem ÖdenmiĢ Sermaye  

Satılmaya Hazır Finansal 

Varlıkların Yeniden Değerleme 

ve/veya Sınıflandırma 

Kazanç/Kayıpları 

Diğer Yedekler 

 

Kardan 

Ayrılan 

KısıtlanmıĢ 

Yedekler 

GeçmiĢ Yıllar 

Kar/ Zararları 

Net Dönem 

Karı/Zararı 

Ana Ortaklığa Ait 

Özkaynaklar Toplamı 

Kontrol Gücü 

Olmayan Paylar Özkaynaklar Toplamı 

1 Nisan 2012 itibarıyla bakiyeler  

(Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ) 344.700.000 14.124.215 31.913.103 71.069.162 25.755.836 17.109.942 504.672.258 147.825.760 652.498.018 

Transferler - - - 2.069.659 15.040.283 (17.109.942) - - - 

Toplam Kapsamlı Gider - - - -  (389.793.016) (389.793.016) (45.851.280) (435.644.296) 

Sermaye Artırımı 844.700.000 - - - (74.700.000) - 770.000.000 - 770.000.000 

Temettü Ödemeleri - - - - (10.020.252) - (10.020.252) - (10.020.252) 

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme 

ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları - 25.082.549 - - - - 25.082.549 - 25.082.549 

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay 

Oranı DeğiĢikliklerine Bağlı ArtıĢ/AzalıĢ - - - 8.815.486 8.103.627 - 16.919.113 - 16.919.113 

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri ile Yapılan ĠĢlemler - - - - (9.136.112) - (9.136.112) (11.822.234) (20.958.346) 

Diğer DeğiĢiklikler Nedeniyle ArtıĢ / AzalıĢ - - 1.797.233 - - - 1.797.233 - 1.797.233 

31 Mart 2013 itibarıyla bakiyeler 

 (Bağımsız Denetimden GeçmiĢ) 1.189.400.000 39.206.764 33.710.336 81.954.307 (44.956.618) (389.793.016) 909.521.773 90.152.246 999.674.019 

          

Cari Dönem (Bağımsız Denetimden GeçmiĢ) 

1 Nisan 2014 itibarıyla bakiyeler  1.189.400.000 39.206.764 33.710.336 81.954.307 (44.956.618) (389.793.016) 909.521.773 90.152.246 999.674.019 

Transferler - - - 108.562 (389.901.578) 389.793.016 - - - 
Toplam Kapsamlı Gelir - - - - - 189.090.462 189.090.462 13.571.084 202.661.546 
Sermaye Artırımı 64.066.074 - - - (2.066.074) - 62.000.000 - 62.000.000 

Temettü Ödemeleri - - - - - - - - - 

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme 

ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları - (79.402.249) - - - - (79.402.249) - (79.402.249) 

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay 

Oranı DeğiĢikliklerine Bağlı ArtıĢ/AzalıĢ - - - 1.369.421 (12.815.630) - (11.446.209) - (11.446.209) 

Bağlı Ortaklık Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Ana Ortaklık 

Özkaynağına etkisi - - - 2.656.280 (1.561.678) - 1.094.602 - 1.094.602 

Diğer DeğiĢiklikler Nedeniyle ArtıĢ / AzalıĢ - - 16.955.714 - - - 16.955.714 (29.113.188) (12.157.474) 

31 Mart 2014 itibarıyla bakiyeler 1.253.466.074 (40.195.485) 50.666.050 86.088.570 (451.301.578) 189.090.462 1.087.814.093 74.610.142 1.162.424.235 
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Denetimden 

GeçmiĢ 

Denetimden 

GeçmemiĢ 

ĠĢletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları 
Dipnot 

Referansları 

Cari Dönem  

1 Nisan 2013 –  

31 Mart 2014 

Önceki Dönem 

1 Nisan 2012 –  

31 Mart 2013 

Dönem Karı/(Zararı)   189.090.462 (389.793.016) 

Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler:    

 
   

Amortisman ile ilgili düzeltmeler 9, 10 4.195.035 4.488.471 

Ġtfa ve tükenme payları ile ilgili düzeltmeler 11 9.062.245 7.117.573 

Kıdem tazminatı karĢılığı ile ilgili düzeltmeler 16 213.019 2.517.310 

KullanılmamıĢ izin karĢılığı ile ilgili düzeltmeler 14 94.080 571.066 

Vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler  29.374.852 (105.196.344) 

ġerefiye ile ilgili düzeltmeler 12 (25.561.315) - 

Varlık ve Borçlardaki DeğiĢimler Öncesi Net Faaliyet 

Karı 
 206.468.378 (480.294.940) 

ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler:    

Diğer alacaklardaki artıĢ/azalıĢ ile ilgili düzeltmeler  (86.003.568) (13.878.859) 

Finansal yatırımlardaki artıĢ/azalıĢ ile ilgili düzeltmeler  (410.652.555) (474.772.051) 

Diğer dönen varlıklardaki artıĢ/azalıĢ ile ilgili düzeltmeler  (66.027.758) (42.727.613) 

Diğer borçlardaki artıĢ/azalıĢ ile ilgili düzeltmeler  474.010.514 907.417.773 

Vergi ödemeleri 25 14.881.544 9.497.000 

Kıdem tazminatı ödemeleri 16 (876.405) (622.496) 

ĠĢletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı:  131.800.150 (95.381.186) 

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları:    

Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıĢları 10 (24.226.138) 6.034.587 

Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit 

çıkıĢları 
11 (3.343.958) (2.692.945) 

Maddi duran varlık satıĢından kaynaklanan nakit giriĢleri 10 1.059.346 806.405 

Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit AkıĢı:  (26.510.750) 4.148.047 

Finansman Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları:    

Ödenen temettüler 27 - (10.020.252) 

Sermaye arttırımı dolaysıyla nakit giriĢleri 18 62.000.000 767.535.548 

Finansal Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit  62.000.000 757.515.296 

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıĢ/AzalıĢ  167.289.400 666.282.157 

Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.280.614.676 614.332.519 

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.447.904.076 1.280.614.676 

 

 

 

 

 

 

 

ĠliĢikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır 
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DĠPNOT 1 - ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 
 

Axa Holding A.ġ. (“ġirket”) 5 ġubat 1999 tarihinde Ġstanbul Ticaret Siciline tescil ve 10 ġubat 1999 tarih, 4728 sayılı 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi‟nde ilan edilerek kurulmuĢtur. ġirket, Türk Ticaret Kanunu ve T.C. BaĢbakanlık Hazine 

MüsteĢarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü‟nün 28 Ocak 1999 tarih ve 5735 sayılı izin belgesi ve Yabancı Sermaye 

Çerçeve Kararı hükümlerine göre bir Holding Anonim ġirketi olarak kurulmuĢtur. ġirket‟in amacı, ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak ana sözleĢmesinde belirtilen kurulmuĢ ve kurulacak Ģirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak 

bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde çözümlemek ve ekonomik 

dalgalanmalara karĢı yatırımların güvenliğini arttırmak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali giriĢimlerde bulunmaktır.  
 

Axa Holding A.ġ.‟nin ortaklarından Axa SA ve OYAK (Ordu YardımlaĢma Kurumu) arasında 5 ġubat 2008 tarihinde 

imzalanan Hisse Alım SözleĢmesi çerçevesinde OYAK‟ın Axa Holding A.ġ.‟deki hisselerinin tamamı Axa Mediterranean 

Holding SA‟ya devredilmiĢtir. Ġlgili hisse devrinin geçerli kılınması için alınan resmi izinleri takiben ġirket‟in Axa Oyak 

Holding A.ġ. olan ticari unvanı Axa Holding A.ġ. olarak değiĢtirilmiĢ ve ilgili unvan değiĢikliği 12 Ağustos 2008 tarihinde 

tescil ettirilmiĢtir.  
 

ġirket‟in sermayesi 25 Ekim 2013 tarihli Genel Kurul Kararı ile 1.191.466.074 TL‟den 1.253.466.074 TL‟ye yükseltilmiĢtir. 

1.253.466.074 TL‟lik sermaye 125.346.607.400 adet hisseye ayrılmıĢtır. Söz konusu karar 1 Kasım 2013 tarihli ve 8434 

sayılı Ticaret Sicil Gazetesi‟nde yayımlanmıĢtır.  
 

ġirket‟in iĢtirakleri Axa Sigorta A.ġ. ve Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. olup ġirket‟in adresi Meclisi Mebusan Cad. No: 15 

Salıpazarı / Beyoğlu, Ġstanbul‟dur.  
 

Grup‟un 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla 710 çalıĢanı bulunmaktadır (31 Mart 2013: 672). 
 

31 Mart 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla ġirket‟in konsolide edilen bağlı ortaklıklarının 2.1.3. no‟lu dipnotta sunulmaktadır. 

Bundan böyle konsolide finansal tablolar ve dipnotlarında ġirket ve bağlı ortaklıkları “Grup” olarak adlandırılacaktır. 

DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

2.1.1 TMS’ye Uygunluk Beyanı 

 

ĠliĢikteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuĢ olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

(“TMS/TFRS”) ile bunlara iliĢkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıĢtır. 

 

Grup‟un konsolide finansal tabloları KGK tarafından yayınlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi‟nde 

tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuĢtur. 
 
Grup, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 
vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. 
Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıĢtır. Konsolide finansal tablolar, 
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıĢ kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli 

düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiĢtir. 
 
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
Türkiye‟de faaliyette bulunan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 
uygulamasına son verilmiĢtir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, KGK tarafından yayımlanmıĢ 29 No‟lu 

“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıĢtır. 
 
TFRS’ye Geçişe İlişkin Mutabakat Sunulması 
 

Grup mali tablolarını ilk kez TFRS hükümlerine göre hazırlamaktadır. TFRS 1‟in ilgili hükümleri çerçevesinde TFRS‟lerin 

ilk kez uygulandığı finansal tablolarda aĢağıdaki çerçevede bir mutabakat 31 no‟lu dipnotta sunulmaktadır. 
 

(a) TFRS‟lere geçiĢ tarihi ile TFRS‟lere geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre hazırlanmıĢ en son yıllık finansal 

tablolarda sunulan en son dönemin sonu için ayrı ayrı olmak üzere, TFRS‟lere geçmeden önceki muhasebe ilkeleri 

çerçevesinde raporlanan özkaynak ile TFRS‟lere göre belirlenen özkaynağın birbirleriyle mutabakatı.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.1 Sunuma iliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 

2.1.1 TMS’ye Uygunluk Beyanı (Devamı) 

 
TFRS’ye Geçişe İlişkin Mutabakat Sunulması (devamı) 
 

(b) ĠĢletmenin en son yıllık finansal tablolarındaki sonuncu döneme iliĢkin toplam kapsamlı gelir rakamının TFRS‟lere göre 

tespit edilen tutarla mutabakatı. Sözü edilen mutabakatın baĢlangıç noktası, TFRS‟lere geçmeden önceki muhasebe 

ilkelerine göre raporladığı kâr veya zarardır. 

2.1.2. Fonksiyonel ve raporlama para birimi 

Grup‟un her iĢletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para 
birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. Her iĢletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket‟in 
fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden 
ifade edilmiĢtir. 

2.1.3 Konsolidasyon esasları  

(a) Bağlı Ortaklıklar 

Konsolide finansal tablolar aĢağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Grup hesaplarını içerir. 
Konsolidasyon kapsamına dâhil edilen Ģirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, TMS‟ye uygunluk ve 
Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve 
sınıflandırmalar yapılmıĢtır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları satın alma veya elden çıkarma iĢlemlerine uygun 
olarak söz konusu iĢlemlerin geçerlilik tarihlerinde dâhil edilmiĢ veya hariç bırakılmıĢlardır. 

Kontrol, bir iĢletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol 
gücünün olması ile sağlanır. 

Bağlı Ortaklıklar, ġirket‟in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve ġirket‟in üzerinde oy haklarına 
sahip olduğu hisseler neticesinde Ģirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisine sahip 
olduğu ya da (b) oy hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iĢletme politikaları 
üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve iĢletme politikalarını ġirket‟in menfaatleri doğrultusunda 
kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu Ģirketleri ifade eder. 

Grup‟un baĢka bir Ģirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüĢtürülebilir veya kullanılabilir potansiyel 
oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur. 

AĢağıda 31 Mart 2014, 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla Bağlı Ortaklıkları ve ortaklık oranları gösterilmektedir. 

 

Bağlı Ortaklıklar 
Faaliyet 

Konusu 

31.03.2014 

itibarıyla Etkin 

Ortaklık Oranı 

(%) 

31.03.2013 

itibarıyla Etkin 

Ortaklık Oranı 

(%) 

31.03.2012 

itibarıyla Etkin 

Ortaklık Oranı 

(%) Ülke 

Axa Sigorta A.ġ. Sigortacılık 92,61 89,80 72,59 Türkiye 

Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Sigortacılık 99,99 99,99 99,99 Türkiye 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.1 Sunuma iliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 

2.1.3 Konsolidasyon esasları (Devamı) 

(a) Bağlı Ortaklıklar (Devamı) 

Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup‟a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına 
alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılır. Bağlı ortaklıklar için uygulanan 
muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiĢtirilir. 

Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma 
tarihine kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. 

Bağlı ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiĢ olup ġirket 
ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iĢtirak değerleri, ilgili özkaynaklar ile karĢılıklı olarak 
netleĢtirilmiĢtir. ġirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi iĢlemler ve bakiyeler konsolidasyon iĢlemi sırasında 
netleĢtirilmiĢtir. Grup‟un sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili 
özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleĢtirilmiĢtir. 

(b) Ana ortaklık dışı paylar 

Kontrol gücü olmayan paylar, kontrol gücü olmayan hissedarlarının bağlı ortaklıkların net aktiflerindeki ve dönem 
faaliyet sonuçlarındaki payını gösterir. Bu detaylar konsolide bilanço ve kar/zarar tablosundan ayrı olarak gösterilir. 
Kontrol gücü olmayan paylara ait zararlar bağlı ortaklıkların hisselerine ait kontrol gücü olmayan hissedarların 
çıkarlarından fazla ise, kontrol gücü olmayan payların bağlayıcı yükümlülükleri olmadığı takdirde kontrol gücü olmayan 
paylara ait zararlar çoğunluğun çıkarları aleyhine sonuçlanabilir. 

2.1.4 NetleĢtirme/(Mahsup) 

Finansal tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleĢtirmeye izin veren yasal bir yetkinin 

olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması ya da varlığın gerçekleĢmesi ile borcun yerine 

getirilmesinin aynı anda olması durumunda finansal tablolarda net değerleri üzerinden gösterilmektedirler. 

2.1.5 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup‟un cari dönem konsolide finansal 

tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile 
uygunluk sağlanması açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. 

2.1.6 Standartlarda DeğiĢiklikler ve Yorumlar 

 

(a) 2014 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara 

getirilen değiĢiklikler ve yorumlar 
 

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların NetleĢtirilmesi (DeğiĢiklik)  

DeğiĢiklik “muhasebeleĢtirilen tutarları netleĢtirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin 

anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleĢtirme prensibinin eĢ zamanlı olarak gerçekleĢmeyen ve brüt ödeme yapılan 

hesaplaĢma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. DeğiĢiklikler 1 Ocak 2014 ve 

sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup‟un 

finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıĢtır. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.1 Sunuma iliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 

2.1.6 Standartlarda DeğiĢiklikler ve Yorumlar (Devamı) 

 

(a) 2014 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara 

getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (devamı) 

 

TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler  

Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün iĢletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar 

çerçevesinde gerçekleĢtiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi 

benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli 

olarak gerçekleĢmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eĢiğin aĢılması 

halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eĢik aĢılmadan yükümlülük olarak kayıtlara 

alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken 

uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmiĢe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Grup 

için geçerli değildir ve Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıĢtır. 

 

TMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları 

(DeğiĢiklik)  

TFRS 13 „Gerçeğe uygun değer ölçümleri‟ne getirilen değiĢiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer düĢüklüğü 

standardındaki değer düĢüklüğüne uğramıĢ varlıkların geri kazanılabilir değerlerine iliĢkin bazı açıklama hükümleri 

değiĢtirilmiĢtir. DeğiĢiklik, değer düĢüklüğüne uğramıĢ varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden 

elden çıkarma maliyetleri düĢülmüĢ geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiĢtir. Bu 

değiĢiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz 

konusu standardın Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıĢtır. 

 

TMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma 

muhasebesinin devamlılığı (DeğiĢiklik) 

TMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme standardına getirilen değiĢiklik, finansal riskten korunma 

aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karĢı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma 

muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Bu değiĢiklik, 1 Ocak 2014 ve 

sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup‟un 

finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıĢtır. 

 

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (DeğiĢiklik)  

TFRS 10 standardı yatırım Ģirketi tanımına uyan Ģirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına iliĢkin bir 

istisna getirmek için değiĢtirilmiĢtir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım Ģirketlerinin bağlı 

ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleĢtirmeleri 

gerekmektedir. 1 Ocak 2014 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz 

konusu standardın Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıĢtır.  

 

TFRS’deki iyileĢtirmeler 

UMSK, Aralık 2013‟de „2010–2012 dönemi‟ ve „2011–2013 Dönemi‟ olmak üzere iki dizi „TFRS‟nda Yıllık 

ĠyileĢtirmeler‟ yayınlamıĢtır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değiĢiklikler haricinde değiĢiklikler 1 

Temmuz 2014‟den itibaren geçerlidir. 
 

Yıllık iyileĢtirmeler - 2010–2012 Dönemi  
 

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:  

HakediĢ koĢulları ile ilgili tanımlar değiĢmiĢ olup sorunları gidermek için performans koĢulu ve hizmet koĢulu 

tanımlanmıĢtır. DeğiĢiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri: 

Bir iĢletme birleĢmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koĢullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun 

ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleĢir. DeğiĢiklik 

iĢletme birleĢmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.1 Sunuma iliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 

2.1.6 Standartlarda DeğiĢiklikler ve Yorumlar (Devamı) 
 

(a) 2014 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara 

getirilen değiĢiklikler ve yorumlar (devamı) 
 

Yıllık iyileĢtirmeler - 2010–2012 Dönemi (devamı) 

 

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri: 

DeğiĢiklikler Ģu Ģekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleĢtirilebilir/ 

toplulaĢtırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat iĢletmenin faaliyetlere iliĢkin 

karar almaya yetkili yönetici‟sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. DeğiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.  
 

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü: 

Karar Gerekçeleri‟nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto 

etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. DeğiĢiklikler derhal uygulanacaktır.  
 

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

TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)‟daki değiĢiklik yeniden değerlemenin aĢağıdaki Ģekilde yapılabileceğini açıklığa 

kavuĢturmuĢtur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek Ģekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter 

değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek Ģekilde brüt defter değeri oransal olarak 

düzeltilir. DeğiĢiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.  
 

TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları: 

DeğiĢiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici iĢletmenin iliĢkili taraf açıklamalarına tabi iliĢkili bir taraf 

olduğunu açıklığa kavuĢturmuĢtur. DeğiĢiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.  
 

Yıllık ĠyileĢtirmeler - 2011–2013 Dönemi  

 

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri:  

DeğiĢiklik ile i) sadece iĢ ortaklıklarının değil müĢterek anlaĢmaların da TFRS 3‟ün kapsamında olmadığı ve ii) bu 

kapsam istisnasının sadece müĢterek anlaĢmanın finansal tablolarındaki muhasebeleĢmeye uygulanabilir olduğu açıklığa 

kavuĢturulmuĢtur. DeğiĢiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.  
 

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri: 

TFRS 13‟deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 kapsamındaki diğer 

sözleĢmelere de uygulanabileceği açıklanmıĢtır. DeğiĢiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.  
 

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: 

Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında TFRS 3 

ve TMS 40‟un karĢılıklı iliĢkisini açıklığa kavuĢturmuĢtur. DeğiĢiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.  

Söz konusu değiĢikliklerin ġirket ‟in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması 

beklenmemektedir.  

 

TMS 19 – TanımlanmıĢ Fayda Planları: ÇalıĢan Katkıları (DeğiĢiklik)  
TMS 19‟a göre tanımlanmıĢ fayda planları muhasebeleĢtirilirken çalıĢan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne 

alınmalıdır. DeğiĢiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, iĢletmelerin söz konusu katkıları hizmet 

dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düĢerek muhasebeleĢtirebileceklerini açıklığa 

kavuĢturmuĢtur. DeğiĢiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak 

uygulanacaktır. Söz konusu değiĢikliğin Grup‟un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.1 Sunuma iliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 

2.1.6 Standartlarda DeğiĢiklikler ve Yorumlar (Devamı) 
 

(b) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ standartlar ile mevcut 

önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar: 
 

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama  
Aralık 2012‟de yapılan değiĢiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için 

geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve 

sınıflandırılmasına iliĢkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9‟a yapılan değiĢiklikler esas olarak finansal varlıkların 

sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal 

yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değiĢikliklerinin 

kredi riskine iliĢkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken 

uygulanmasına izin verilmektedir.  

 

Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 
 

(c) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmıĢ fakat KGK tarafından 

yayınlanmamıĢ yeni ve düzeltilmiĢ standartlar ve yorumlar 
 

UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki değiĢiklikler – 

UFRS 9 (2013)  
UMSK Kasım 2013‟de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve TMS 39 ve TFRS 7‟deki ilgili 

değiĢiklikleri içeren TFRS 9‟un yeni bir versiyonunu yayınlamıĢtır. ĠĢletmeler tüm riskten korunma iĢlemleri için TMS 

39‟un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi 

yapabilirler. Bu Standart‟ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu 

geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düĢüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Geçici olarak belirlenen 

geçerlilik tarihi ise 1 Ocak 2018‟den baĢlayan yıllık hesap dönemleridir. Grup, standardın finansal durumu ve 

performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir  

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

2.2.1. Nakit ve nakit benzerleri 

Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka 
mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip, değerindeki değiĢim riski 
önemsiz olan ve vadesi üç aydan daha kısa olan yatırımları içermektedir. 

2.2.2. Ticari alacaklar ve değer düĢüklüğü karĢılığı 

Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu alacaklar 

elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmaktadır. Ġlgili alacakların teminatı olarak alınan varlıklara iliĢkin ödenen 

harçlar ve benzeri diğer masraflar iĢlem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır. 

Grup‟un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde 

ticari alacaklar için bir değer düĢüklüğü karĢılığı oluĢturulur. Söz konusu bu karĢılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili 

mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar da 

dahil olmak üzere beklenen nakit akıĢlarının, oluĢan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen 

değeridir. Değer düĢüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluĢacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, 

cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. 

 

2.2.3. Maddi duran varlıklar ve amortismanları 

Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal ve hızlandırılmıĢ amortisman yöntemleri kullanılarak 

ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aĢağıda 
belirtilmiĢtir: Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla 
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden; 2005 ve sonrasında alınan kalemler için maliyet değerlerinden 
birikmiĢ amortismanın düĢülmesi suretiyle finansal tablolarda taĢınır. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas 
alınarak doğrusal ve hızlandırılmıĢ amortisman yöntemleri kullanılarak aĢağıdaki oranlara göre hesaplanmaktadır: 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.3. Maddi duran varlıklar ve amortismanları (Devamı) 

Cinsi Amortisman oranları (%) 
Kullanım amaçlı gayrimenkuller (Binalar) 2 
Tesis, makine ve cihazlar 10-33 
DemirbaĢlar 10-33 
TaĢıtlar 20 
Özel maliyetler 20-33 

Bir maddi duran varlığın kayıtlı değeri, tahmini geri kazanılabilir tutarından fazla ise, karĢılık ayrılmak suretiyle defter değeri, 

geri kazanılabilir değerine indirilir. Sabit kıymetlerin satıĢı dolayısıyla oluĢan kar ve zararlar net defter değerleriyle satıĢ 

fiyatının karĢılaĢtırılması sonucunda belirlenir ve diğer faaliyet gelirleri ve/veya giderlerine dahil edilir. Bakım ve onarım 

giderleri gerçekleĢtiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte geniĢleme veya gözle görünür bir geliĢme 

sağlıyorsa aktifleĢtirilir 

2.2.4. Maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili itfa payı 

Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun etkilerine göre 

düzeltilmiĢ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005 ‟ten sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerinden, birikmiĢ 

itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düĢülmüĢ olarak gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine 

göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman 

yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve 

tahminlerdeki değiĢiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir. 

Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiĢ bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını ve bilgisayar yazılımlarını 

içermektedir. 

Ġtfa ve tükenme payları üç ila on yedi yıllık sürelerde doğrusal ve hızlandırılmıĢ amortisman yöntemiyle hesaplanır. 

2.2.5. ġerefiye ve ilgili itfa payı 

Konsolide finansal tablolarda, iktisap edilen Ģirketin net varlıklarının makul değerindeki payı ile satın alma fiyatı 
arasındaki farkı gösteren Ģerefiye ve negatif Ģerefiye, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleĢen satın almalara iliĢkin ise 
aktifleĢtirilmiĢ ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak faydalı ömrü üzerinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar itfa 
edilmiĢtir. TFRS 3 - “iĢletme BirleĢmeleri” çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleĢen satın almalardan 
kaynaklanan Ģerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan Ģerefiye gözden geçirilerek varsa değer 
düĢüklüğü ayrılmaktadır. Yine aynı tarihten sonra gerçekleĢen satın almalara iliĢkin negatif Ģerefiye söz konusu ise bu tutar 
yeniden gözden geçirilir ve oluĢtuğu dönemde gelir olarak kaydedilir. 

Grup, Ģerefiye tutarına iliĢkin herhangi bir değer düĢüklüğü olup olmadığına yönelik testi yılsonlarında gerçekleĢtirmektedir. 

2.2.6. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

ġirket‟in faaliyetlerinde kullanılmak veya idari maksatlarla veya iĢlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde 

etmek veya değer kazanımı amacıyla veya her ikisi için tutulan binalar ve arsalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Yatırım amaçlı 

gayrimenkuller elde etme maliyetinden birikmiĢ amortismanın düĢülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yatırım amaçlı 

gayrimenkuller doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmuĢtur. Yatırım amaçlı 

gayrimenkullerde değer düĢüklüğü olduğuna iĢaret eden koĢulların mevcut olması halinde olası bir değer düĢüklüğünün 

tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri, geri kazanılabilir 

değerinden fazla ise, karĢılık ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili yatırım 

amaçlı gayrimenkulün mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile satıĢ maliyetleri düĢülmüĢ gerçeğe uygun 

değerin yüksek olanı olarak kabul edilir. 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller içinde sınıflandırılan binaların amortisman süresi 50 yıldır. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.7. Varlıklarda değer düĢüklüğü 

Grup, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları da içeren her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa 

iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge 
mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma uygun olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise 
geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten 
herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satıĢ yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düĢüklüğü 
meydana gelmiĢtir. Değer düĢüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. 

Bir varlıkta oluĢan değer düĢüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıĢın, değer düĢüklüğünün 

kayıtlara alınmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla iliĢkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer 
düĢüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri çevrilir. 

2.2.8. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari dönem 

vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan vergi oranları 

ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğü kayıtlarını içermektedir. 

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi 

değerleri arasında oluĢan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık ve yükümlülüklerin vergi değeri, vergi mevzuatı 

çerçevesinde söz konusu varlık ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahını etkileyecek tutarları ifade 

eder. Ertelenen vergi, bilanço tarihi itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı 

dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleĢeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen 

vergi oranları üzerinden hesaplanır. 

Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek 

vergi tutarlarında yapması tahmin edilen artıĢ ve azalıĢ oranlarında finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi 

yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken ertelenen vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar 

elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla finansal tablolara 

alınır. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 

düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. 

2.2.9. KarĢılıklar 

GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel 
olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda 
karĢılık ayrılır. KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliĢkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço 
tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. 

KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karĢılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz 
konusu karĢılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eĢittir. 

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

GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup‟un tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha 
fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler Ģarta bağlı 
yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil edilmemektedir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.9 KarĢılıklar (Devamı) 
 

Kazanılmamış Primler Karşılığı 
 

KazanılmamıĢ primler karĢılığı, nakliyat branĢı primleri ile 14 Haziran 2007 tarihinden önce üretilen deprem primleri 

hariç olmak üzere, bilanço tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk etmiĢ primlerin gün esasına 

göre takip eden döneme sarkan kısmı olarak hesaplanmıĢtır. Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap 

edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen 12:00‟de baĢlayıp yine öğlen 12:00‟de sona erdiği varsayılmıĢtır. Teknik 

KarĢılıklar Yönetmeliği uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren düzenlenen poliçelerin kazanılmamıĢ primler karĢılığı 

ile bu karĢılığın reasürans payı, yürürlükte bulunan sigorta sözleĢmeleri için tahakkuk etmiĢ primler ile reasürörlere 

devredilen primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi 

hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmıĢ ve kayıtlara yansıtılmıĢtır. Grup, 1 Ocak 2008 

tarihinden önce düzenlenen poliçelerin kazanılmamıĢ primler karĢılığı hesabı sırasında ise primlerden komisyonların 

tenzil edilmesi uygulamasına devam etmektedir. Belirli bir bitiĢ tarihi olmayan emtea nakliyat branĢı poliçeleri için son 

üç ayda yazılan primlerin %50‟si kazanılmamıĢ primler karĢılığı olarak ayrılmaktadır. 
 
Devam Eden Riskler Karşılığı  
 
Teknik KarĢılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta Ģirketleri, yürürlükte bulunan sigorta sözleĢmeleri dolayısıyla ortaya 
çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleĢmeler için ayrılmıĢ kazanılmamıĢ primler karĢılığından fazla olma ihtimaline 
karĢı, beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden riskler karĢılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar 
prim oranı, gerçekleĢmiĢ hasarların kazanılmıĢ prime bölünmesi suretiyle bulunur. BranĢ bazında hesaplanan beklenen 
hasar prim oranının %95‟in üzerinde olması halinde, %95‟i aĢan oranın net kazanılmamıĢ primler karĢılığı ile çarpılması 
sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler karĢılığı, %95‟i aĢan oranın brüt kazanılmamıĢ primler karĢılığı ile 
çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karĢılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki 
fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır. 
 
2011/18 sayılı Genelge uyarınca, 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla yapılan devam eden riskler karĢılığı hesaplamasında 
kullanılan beklenen hasar prim oranının hesaplanmasında SGK‟ya aktarılacak prim ve hasara iliĢkin tüm tutarların pay 
ve paydadan indirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda geçmiĢ yıl primlerine iliĢkin tutarlar, söz konusu dönemde yapılan 
aktarım esaslarına göre hesaplanmıĢ ve ilgili branĢlardaki devam eden riskler karĢılığı hesaplamasında kullanılan açılıĢ 
kazanılmamıĢ primler karĢılığı yeniden belirlenmiĢtir. 
 
Muallak Tazminat Karşılığı  
 
Grup, tahakkuk etmiĢ ve hesaben tespit edilmiĢ ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen 
ödenmemiĢ tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamıĢ ise tahmini bedelleri ile gerçekleĢmiĢ ancak rapor 
edilmemiĢ tazminat bedelleri için muallak tazminat karĢılığı ayırmaktadır. Muallak hasar karĢılığı eksper raporlarına 
veya sigortalı ile eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve 
benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemektedir. 
 
Tahakkuk etmiĢ ve hesaben tespit edilmiĢ muallak tazminat karĢılığı ile içeriği ve uygulama esasları Teknik KarĢılıklar 
Yönetmeliği ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna ĠliĢkin Genelge” 
(“Genelge”) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiĢ olan aktüeryal zincirleme merdiven yöntemleri kullanılarak 
bulunan tutar arasındaki fark gerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiĢ tazminat bedeli olarak muhasebeleĢtirilmektedir. 
 

Hayat Matematik Karşılıkları  
 

Hayat branĢı matematik karĢılığı, aktüeryal matematik karĢılıkları (Hazine MüsteĢarlığı tarafından onaylı tarifeler ile 

belirlenmiĢ teknik faiz oranı kadar asgari gelir garantisi bulunan ve bir yıldan uzun süreli risk teminatı içeren) ve kar 

payı karĢılıklarından oluĢmakta olup, Grup‟un hayat sigortası branĢında sigortalılara yükümlülüklerini göstermektedir.  
 

Matematik karĢılıklar, hayat branĢı ile iĢtigal eden sigorta Ģirketlerinin gelecekte vadesi geldiği zaman ödemeyi garanti 

ettikleri tazminatlar için ayırdıkları karĢılıktır. Grup‟un hayat branĢında akdedilen hayat sigorta sözleĢmeleri uyarınca 

tahsil edilen safi primlerden gider payı yada idare ve tahsil masrafları, ölüm (mortalite) risk primi ve komisyonlarının 

indirilmesi sonucu kalan tutar matematik karĢılık olarak ayrılmaktadır. Matematik karĢılıklarının hesaplanması 

yurtdıĢında hazırlanan ölüm istatistikleri dikkate alınarak Türk sigorta Ģirketleri için geçerli olan cari tablolar 

kullanılarak yapılmaktadır. Bu karĢılıkların yatırımlara dönüĢmesi sonucu elde edilen gelirler için kar payı karĢılığı 

ayrılmaktadır.  
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.9 KarĢılıklar (Devamı) 

 
Yükümlülük Yeterlilik Testi 
 
Her raporlama dönemi sonunda, sigorta sözleĢmelerinin gelecekteki nakit akıĢlarına iliĢkin cari tahminler kullanarak, 

muhasebeleĢtirmiĢ olduğu sigorta borçlarının yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Eğer bu değerlendirme, gelecekteki 

tahmini nakit akıĢlarının ıĢığında sigorta borçlarının kayıtlı değerinin (ilgili maddi olmayan varlıkları ve ertelenmiĢ 

edinme maliyetlerini indirmek suretiyle) yetersiz olduğunu gösterirse, açığın tümü kar veya zararda muhasebeleĢtirilir. 

2.2.10. ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar 

a) Tanımlanan fayda planı 

Grup yürürlükteki kanunlara göre, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve ĠĢ Kanunu‟nda belirtilen davranıĢlar dıĢındaki 
sebeplerle istihdamı sona erdirilen çalıĢanlara kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı karĢılığı, tüm 
çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre 
hesaplanmıĢ ve finansal tablolara yansıtılmıĢtır (Dipnot 17). Tanımlanan fayda planlarına iliĢkin tespit edilen aktüeryal 
kazanç / (kayıp) TMS 19 “ÇalıĢanlara sağlanan faydalar” standardında yapılan değiĢiklikler kapsamında diğer kapsamlı 
gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. 

b) Tanımlanan katkı planları 

Grup, Sosyal Güvenlik Kurumu‟na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup‟un bu primleri ödediği 
sürece baĢka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır 
(Dipnot 17). 

c) ÇalıĢanlara sağlanan diğer faydalar 

“ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin kısa vadeli karĢılıklar” olarak tanımlanan kullanılmamıĢ izin haklarından doğan 
yükümlülükler, hak kazanıldıkları dönemlerde tahakkuk edilir ve etkisi önemli ise iskonto edilerek muhasebeleĢtirilir. 

2.2.11. Kiralama iĢlemleri 

Finansal kiralama - Grup - kiracı olarak 

Grup‟un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, finansal kiralama 

Ģeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin baĢlangıcında finansal kiralama konusu sabit kıymetin 

rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düĢük olanını esas almak suretiyle maddi duran varlıklara dâhil 

edilmektedir. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluĢturacak Ģekilde kira 

dönemine yayılmaktadır. Ayrıca, finansal kiralama konusu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle 

amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama konusu sabit kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edilirse değer 

düĢüklüğü karĢılığı ayrılır. Finansal kiralama borçları ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Kira 

ödemeleri finansal kiralama borçlarından düĢülür. 

Faaliyet kiralaması - Grup - kiracı olarak 

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama iĢlemi, faaliyet kiralaması olarak 

sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak (kiralayandan alınan teĢvikler düĢüldükten sonra) yapılan ödemeler, kira dönemi 

boyunca doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.12. Finansal yatırımlar 

Sınıflandırma 

Grup, finansal varlıklarını Ģu Ģekilde sınıflandırmıĢtır: krediler ve alacaklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar. 

Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre yapılmıĢtır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını 

satın alındıkları tarihte yapar. 

Alacaklar 

Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada iĢlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varlıklardır. 

Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak 

sınıflandırılırlar. Alacaklar bilançoda „ticari ve diğer alacaklar‟ olarak sınıflandırılırlar. 

Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar 

Emeklilik faaliyetlerinden alacakların cari varlıklar içinde gösterilen kısmı emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye 

avansları, giriĢ aidatları ile fon iĢletim gideri kesintilerinden olan alacaklardan, cari olmayan varlıklar içinde gösterilen 

kısmı ise saklayıcı Ģirketten alacaklardan oluĢmaktadır. Grup tarafından kurulan emeklilik yatırım fonlarına tahsis edilen 

avanslar, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye avansları hesabında takip edilmektedir. Katılımcılardan taksitli 

olarak tahsil edilecek giriĢ aidatları da katılımcılardan kesilen fon iĢletim gideri kesintilerinden alacaklar da emeklilik 

faaliyetlerinden alacaklar içinde takip edilmektedir. Katılımcılar adına saklayıcı Ģirketten fon bazında alacaklar, saklayıcı 

Ģirketten alacaklar kalemi altında sınıflandırılmaktadır. Bu tutar aynı zamanda emeklilik faaliyetlerinden borçlar kalemi 

altında satıĢı gerçekleĢen fonlar için finans sektörü faaliyetlerinden iliĢkili olmayan taraflar hesabında gösterilmektedir. 

Emeklilik faaliyetlerinden borçlar 

Emeklilik faaliyetlerinden borçlar, katılımcılara borçlar hesabı, katılımcılar cayma hesabı, katılımcılar geçici hesabı, Ġade 

edilecek Devlet Katkısı ve bireysel emeklilik aracılarına borçlardan oluĢmaktadır. Katılımcılar cayma hesabı emeklilik 

sözleĢmesinin yürürlük tarihinden önce Grup hesabına intikal eden ve emeklilik sözleĢmesi yürürlüğe girdikten sonra giriĢ 

aidatı ve katkı payı olarak değerlendirilecek ödemelerin geçici olarak Ġzlendiği hesaptır. Katılımcılar geçici hesabı, 

katılımcılar adına henüz yatırıma yönlendirilmemiĢ paralar ile katılımcıların sistemden ayrılması veya birikimlerini baĢka 

bir Ģirkete aktarması durumunda, katılımcıya ait fon paylarının satıĢı sonrası, söz konusu satıĢ iĢleminden elde edilen 

bedelden varsa giriĢ aidatı borçları ve benzeri kesintilerin yapılarak katılımcılara ödenecek veya diğer bir Ģirkete aktarım 

yapılacak tutarın izlendiği hesap kalemidir. Ġade edilecek Devlet Katkısı hesabı, 4632 sayılı Kanun'un ek 1 inci maddesine 

göre katılımcılar tarafından hak kazanılmayarak iade edilecek Devlet Katkısına iliĢkin bireysel emeklilik hesabındaki 

tutarların, haksız olarak ödenen Devlet Katkılarının ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı tutarlarının 

takip edildiği hesaptır. Bireysel emeklilik aracılarına borçlar hesabı, Grup'un bireysel emeklilik sözleĢmesi üretimine 

aracılık eden acente ve kuruluĢlara sağladıkları hizmet karĢılığı oluĢan Grup'un yükümlülüklerini ifade etmektedir. 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 

Grup tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada iĢlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı borçlanma senetleri 

satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun 

değerleri ile değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değere esas teĢkil eden fiyat oluĢumlarının aktif piyasa koĢulları içerisinde 

gerçekleĢmemesi durumunda gerçeğe uygun değerin güvenilir bir Ģekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz 

yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmiĢ değer gerçeğe uygun değer olarak dikkate alınmaktadır. Satılmaya hazır 

finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul değerler teĢkilatlanmıĢ piyasalarda iĢlem görmesi 

ve/veya gerçeğe uygun değeri güvenilir bir Ģekilde belirlenebilmesi durumunda gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara 

yansıtılır. Söz konusu varlıkların teĢkilatlanmıĢ piyasalarda iĢlem görmedikleri ve gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir 

bir Ģekilde belirlenemediği durumda, değer kaybı ile ilgili karĢılık düĢüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal 

tablolara yansıtılır.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.12. Finansal yatırımlar (devamı) 

Satılmaya hazır finansal varlıklar (devamı) 

Satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun değerlerindeki değiĢikliklerden kaynaklanan “GerçekleĢmemiĢ kâr ve 

zararlar” ilgili finansal varlığa karĢılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması 

durumlarından birinin gerçekleĢmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve özsermaye içindeki “Kar veya 

Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler” hesabında izlenmektedir. Söz konusu 

finansal varlıklar vade geliminde veya elden çıkarıldığında özsermaye içinde muhasebeleĢtirilen birikmiĢ gerçeğe uygun 

değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 

 

Grup her bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düĢüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını değerlendirir. 

Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun 

süreli olarak düĢmesi değer düĢüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların değer 

düĢüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı durumunda ilgili finansal varlığın elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değeri 

arasındaki farklar daha sonraki dönemlerde özsermayeden çıkarılıp gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. Sermaye araçları 

ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen değer düĢüklüğü giderleri, gelir tablosundan ters çevrilmez. 

 

Grup satılmaya hazır finansal varlıklar altında sınıflandırdığı ve borçlanmayı temsil eden menkul kıymetlerde tahsilat riski 

doğmamıĢ olması koĢuluyla, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına istinaden değer düĢüklüğü ayırmamaktadır. 

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar 

Grup tarafından hayat poliçesi sahipleri adına yatırıma yönlendirilen tutarlar üzerinden iktisap edilen finansal varlıklardan 

oluĢmaktadır. Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar, sigortalıların hak ve menfaatleri aleyhine bir durum 

yaĢanmaması kaydıyla, her biri kendi içinde; alım-satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal 

varlıklar olarak sınıflandırılabilmekte ve yukarıdaki esaslar dahilinde değerlemeye tabi tutulmaktadır. 

 

Muhasebeleştirme ve ölçümleme 

Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım yapılan tarih, 

yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere ilk olarak gerçeğe uygun değerine iĢlem 

maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım alım hakları sona erdiğinde veya transfer 

edildiğinde ve Grup tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal varlıklar defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır 

finansal varlıklar müteakip dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleĢtirilmektedirler. 

 

Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiĢ değerleriyle muhasebeleĢtirilmektedir. Satılmaya hazır 

olarak sınıflandırılmıĢ yabancı para cinsinden parasal finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değiĢikliklerde, 

finansal varlığın iskonto edilmiĢ değerindeki değiĢiklikler ile finansal varlığın kayıtlı değerindeki diğer değiĢikliklerden 

oluĢan kur farkları analiz edilirler. Parasal finansal varlıklardan oluĢan kur farkları gelir tablosuna, parasal olmayan 

finansal varlıklardan oluĢan kur farkları özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen 

parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değiĢimler özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya 

hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer düĢüklüğü oluĢtuğunda 

özkaynaklarda gösterilen birikmiĢ gerçeğe uygun değer düzeltmeleri gelir tablosuna finansal varlıklardan doğan kar ve 

zararlar olarak aktarılır. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.13. Finansal yatırımların gerçeğe uygun değeri 

Gerçeğe uygun değer, zorunlu satıĢ veya tasfiye dıĢında tarafların rızası dahilindeki bir iĢlemde, bir finansal aracın alım 
satımının yapılabileceği tutardır. Mevcut olması durumunda kote edilmiĢ piyasa fiyatı, gerçeğe uygun değeri en iyi 
biçimde yansıtır. Grup, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiĢtir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek değerleri tahmin 
edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, her zaman, Grup‟un cari bir 
piyasa iĢleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 

Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aĢağıdaki gibidir: 

Parasal varlıklar 

Yabancı para cinsinden bakiyeler bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL‟ye çevrilmektedir. Bu bakiyelerin 

kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir. Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar 

maliyet değerleri ile taĢınırlar ve kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaĢık olarak makul değerlerine eĢit 

olduğu öngörülmektedir. Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili Ģüpheli alacak karĢılıklarıyla beraber gerçeğe uygun 

değeri yansıttığı öngörülmektedir. 

Parasal yükümlülükler 

Kısa vadeli olmaları sebebiyle banka kredileri ve diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine 

yaklaĢtığı varsayılmaktadır. 

2.2.14. Özel araçlar 

 

Ġkrazlar, Grup'un tasdikli hayat sigortası tarifelerine iliĢkin olarak teknik esaslarda belirtilen süre boyunca (Hayat 

Sigortası Genel ġartlarına göre bu süre asgari 1 yıldır) prim ödemesi yapan hayat sigortalılarıyla ilgili tarifenin iĢtira 

tablosundaki tutarların belirli bir oranı dahilinde hayat sigorta poliçesinin iadesi karĢılığında verdikleri ödünç para 

tutarlarını ifade etmektedir. 

 

2.2.15 Gelirlerin kaydedilmesi 

Gelirler, gelir tutarının güvenilir Ģekilde belirlenebilmesi ve iĢlemle ilgili ekonomik yararların Grup tarafından tasarruf 
edilebilmesinin muhtemel hale gelmesi üzerine ve alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden 

tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Hasılat tutarı güvenilir bir biçimde ölçülebildiği, iĢleme iliĢkin ekonomik faydanın 
Grup tarafından elde edilmesinin muhtemel olduğu ve her bir Grup aktivitesiyle ilgili aĢağıda belirtilen kriterlerin 
gerçekleĢmesi durumunda hasılat olarak muhasebeleĢtirilir. 

 Kira gelirleri - ilgili sözleĢmenin özü dikkate alınarak tahakkuk esasına göre, 

 Faiz gelirleri - geçerli faiz oranı ve vadesine kalan süre içinde etkin faiz yöntemine göre, 

 Temettü gelirleri-hissedarların temettü ödemesi almaya hak kazandığı tarihte muhasebeleĢtirilir. 

Sigorta Prim Gelirleri 

Sigorta prim gelirleri, yazılan primler üzerinden kazanılmamıĢ prim karĢılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre 

finansal tablolara yansıtılmaktadır. 

Hizmet gelirleri 

Ücret ve komisyon gelirleri 

Fon yönetim ücreti komisyonları, portföy yönetim komisyonları, yatırım danıĢmanlığı hizmet gelirleri tahakkuk esasına 

göre muhasebeleĢtirilmektedir. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.15 Gelirlerin kaydedilmesi (devamı) 

Hizmet gelirleri (devamı) 

Performans ücreti gelirleri 

Grup tarafından yönetilen portföy yönetimi müĢterilerinden; sözleĢme üzerinde belirlenmiĢ oranlar dahilinde, 

benchmark (karĢılaĢtırma ölçütü) oranları üzerinden hesaplanarak alınan performans komisyon gelirlerinden 

oluĢmaktadır. Performans ücreti gelirleri sözleĢmede belirtilen ilgili performans dönemi sonunda tahakkuk esası 

uyarınca muhasebeleĢtirilir. 

Bireysel emeklilik faaliyetlerinden gelirler 

Fonların yönetim ve temsili ile fonlara tahsis edilen donanım, personel ve muhasebe hizmetleri karĢılığı olan fon iĢletim 

gideri kesintisi, Grup ile fonların yönetimi yapan kurum arasında, anlaĢma dahilindeki oranlar çerçevesinde 

paylaĢtırılmakta, Grup'un payına düĢen kısım Grup hesaplarında gelir olarak kaydedilmektedir. Katılımcıların bireysel 

emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami yüzde sekiz oranını aĢmamak kaydıyla alınan gider kesintileri 

muhasebeleĢtirilmektedir. 

Faiz gelirleri 

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit 
giriĢlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. 

Kira gelirleri 

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleĢmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleĢtirilir. 

Rücu, sovtaj ve benzeri gelirler 

Hazine MüsteĢarlığının 20 Eylül 2010 tarihli "Rücu ve Sovtaj Gelirlerine ĠliĢkin 2010/13 sayılı Genelge"si uyarınca, 

sigorta Ģirketlerinden ibraname temin edilmesine gerek olmaksızın, sigorta Ģirketlerinin tazminat ödemesini 

gerçekleĢtirerek sigortalılarından ibraname (ödemenin yapıldığına dair banka dekont mektubu) almıĢ olmaları ve karĢı 

sigorta Ģirketine ya da 3. Ģahıslara bildirim yapılması kaydıyla, borçlu sigorta Ģirketinin teminat limitine kadar olan rücu 

alacakları tahakkuk ettirilebilmektedir. Ancak, söz konusu tutarın tazminat ödemesini takip eden altı ay içerisinde karĢı 

sigorta Ģirketinden veya dört ay içerisinde 3. Ģahıslardan tahsil edilememesi durumunda alacak karĢılığı ayrılması 

gerekmektedir. 

Diğer yandan, yukarıda açıklanan altı  ve dört aylık süreler içinde borçlu sigorta Ģirketi veya 3. Ģahıslar ile rücu 

alacaklarını toplamda on iki ayı aĢmayacak Ģekilde ödeme planına bağlayan bir protokol imzalanması ya da ödeme için  

çek, senet vs. gibi bir belge alınması halinde, bu alacaklardan sigorta Ģirketleri için vadesi altı ayı, 3. Ģahıslar için ise dört 

ayı aĢan ve kabul ve tahsil süreci içinde olan taksitler için karĢılık ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.



AXA HOLDĠNG A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 MART 2014 TARĠHLĠ 

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR 

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) 

   

20 

DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.15 Gelirlerin kaydedilmesi (devamı) 

Rücu, sovtaj ve benzeri gelirler (devamı) 

Ancak, toplamda on iki ayı aĢan ödeme planını içeren bir protokol yapılması ya da belge alınması halinde 12 ayı aĢan 

vade veya vadelere isabet eden alacak tutarı için protokol imzalandığı ya da belge alındığı tarihte karĢılık ayrılması 

gerekmektedir. Ayrıca, protokol veya alınan belgede belirtilen ödeme tarihlerine bakılmaksızın, ödeme planına bağlanan 

alacaklardan tazminatın ödendiği tarihten itibaren 12 aylık süre içinde vadesi gelen taksitlerden herhangi birinin veya tek 

vade tanınması halinde alacağın tamamının ödenmemesi durumunda mevcut veya kalan ve daha önce karĢılık ayrılmamıĢ 

taksit/alacak tutarlarının tamamı için karĢılık ayrılması gerekmektedir. 

Rücu talebinin dava/icra yoluyla yapılması halinde ise bu iĢlemlere baĢlandığı tarih itibarıyla tahakkuk iĢlemi yapılacak 

ve aynı tarih itibarıyla bu tutar için Ģüpheli alacak karĢılığı ayrılmaktadır. 

2.2.16. Hisse baĢına kazanç 

Gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kazanç, dönem net karının, hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi 

ile bulunmuĢtur. 

2.2.17. Nakit akımının raporlanması 

Nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin nakit akımları iĢletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde 
sınıflandırılarak raporlanır. 

ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup‟un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup‟un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) 

kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 

Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, Grup‟un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 

kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek 

likiditeye sahip ve vadesi üç ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 

2.2.18. ġarta bağlı varlık ve yükümlülükler 

GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iĢletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha 
fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar konsolide 
finansal tablolara dahil edilmemekte ve Ģarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir. 

2.2.19. ĠliĢkili taraflar 

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar 

tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iĢtirak ve ortaklıklar “ilişkili taraflar” olarak kabul ve ifade 

edilmiĢlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle iliĢkili taraflarla girilen iĢlemler piyasa koĢullarına uygun fiyatlarla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2.2.20. Yabancı para cinsinden iĢlemler 

Yabancı para cinsinden olan iĢlemler, iĢlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan, yabancı para cinsinden olan parasal 

varlıklar ve yükümlülükler ise bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alıĢ kurundan TL‟ye 

çevrilmiĢtir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler ilgili dönemin gelir 

tablosunda finansal gelirler ve finansal giderler hesap kalemlerine dahil edilmiĢtir.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.21. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları 

kapsar. 

Grup, bilanço tarihinden sonraki tarihlerde düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 
alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. 

 

2.2.22.  Sigorta ve Yatırım SözleĢmeleri - Sınıflandırma 
 
Sigorta sözleĢmeleri sigorta riskini transfer eden sözleĢmelerdir. Sigorta sözleĢmeleri sigortalıyı hasar olayının olumsuz 
ekonomik sonuçlarına karĢı sigorta poliçesinde taahhüt edilen Ģart ve koĢullar altında korur. ġirket tarafından üretilen 
ana sözleĢmeler, aĢağıda da anlatıldığı gibi yangın, nakliyat, kaza ve mühendislik baĢta olmak üzere hayat dıĢı 
branĢlardaki sigorta sözleĢmeleridir: 

 
Kaza sigortası sözleĢmeleri (mesuliyet, bireysel kaza ve motor) iki temel amaca hizmet etmektedir. Bu sözleĢmeler 
sigortalıyı varlığın hasar riskine ve üçüncü kiĢilere verilebilecek hasar riskine karĢı korur. Yangın sigortası sözleĢmeleri, 
sivil, ticari ve endüstriyel olarak üçe ayrılır. Sigortalı, poliçede yer alan yangın, yıldırım, patlama gibi risklerden 
kaynaklanan fiziksel kayıp ve hasara karĢı sigortalanır. Sigortalı, kar kaybı maddesi ile sigorta sözleĢmesinin içerdiği bir 
olay sonucu operasyonun kısmi ve tamamıyla durmasından kaynaklanan mutlak dolaylı kayıplara karĢı korunur. 
Nakliyat sigorta sözleĢmeleri nakliyat sigortası (tekne, kara veya hava nakil vasıtaları) ve taĢıma halindeki mal 
sigortalarını kapsamaktadır. Mühendislik sigorta sözleĢmeleri iki alt gruba ayrılmaktadır. Sürekli mevcut bulunan 
riskleri kapsayan süresiz bir dönemde geçerli olan sözleĢmeler ve geçici süreli, tekrar etmeyen riskleri kapsayan 
sözleĢmeler. Birinci grup ani ve önceden görünemeyen mekanik donanım, tesisler ve elektronik zarar ve kayıplarını 
kapsar. Ġkinci grup, montaj ve inĢaatın garanti süresiyle doğal olarak sınırlı olan montaj ve inĢaat-montaj sigortalarını 
içerir. Ayrıca TARSĠM tarafından üretilen tarım sigortaları ve DASK tarafından üretilen zorunlu deprem sigortası 
sözleĢmeleri de bulunmaktadır. 
 
Reasürans Sözleşmeleri 
 
Reasürans sözleĢmeleri, Grup tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleĢmesiyle ilgili oluĢabilecek kayıplar 
için ġirket ve reasürans Ģirketi tarafından yürürlüğe konulan ve bedeli ödenen sigorta sözleĢmelerdir. Grup‟un reasürans 
politikası ve anlaĢmaları aĢağıda özetlenmiĢtir: 
 
Grup‟un faaliyette bulunduğu branĢlara bağlı olarak aĢkın hasar, eksedan ve bölüĢmeli kot-par anlaĢmaları 
bulunmaktadır. AĢkın hasar reasürans anlaĢmaları çerçevesinde ödenen primler ilgili dönem boyunca tahakkuk esasına 
uygun olarak muhasebeleĢtirilir. Diğer sözleĢmeler çerçevesinde devredilen prim ve hasarlar ilgili oldukları sigorta 
sözleĢmelerinden kaynaklanan gelir ve yükümlülükler ile aynı bazda kayıtlara yansıtılır. 
 
Grup‟un yangın, nakliyat, oto dıĢı kaza ve mühendislik branĢlarında risk ve olay baĢına hasar fazlası anlaĢmaları 
bulunmaktadır. Söz konusu hasar fazlası anlaĢmalar hasarın vuku bulma tarihi esasına göre çalıĢmaktadır. Makine 
kırılması ve elektronik cihaz branĢlarında belli bir devir oranına sahip bölüĢmeli yıllık kot-par anlaĢması, inĢaat ve 
montaj branĢlarında ise eksedan anlaĢması bulunmaktadır. Oto dıĢı kaza altındaki bazı branĢlar da bölüĢmeli yapıdaki 
kot-par anlaĢmalar ile korunmaktadır. Söz konusu reasürans anlaĢmaları, reasürörün sorumluluğunun anlaĢmanın sona 
ermesinden sonra da devam ettiği, run-off anlaĢmalardır. ġirket‟in trafik ve kasko branĢlarında bölüĢmeli reasürans 
sözleĢmesi bulunmamaktadır. Sadece katastrofik hasar fazlası reasürans anlaĢması ile sel ve deprem gibi doğal afetler 
için koruma sağlanmıĢtır. 
 
Ayrıca, Grup‟un belirli rizikolar için sigorta sözleĢmesi bazında ihtiyari reasürans anlaĢmaları da bulunmaktadır. 
 
Grup, reasürans anlaĢmalarını genellikle Axa grup Ģirketleri ile yapmaktadır. 
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.22 Sigorta ve Yatırım SözleĢmeleri – Sınıflandırma (Devamı) 

 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na Aktarılan Primler  

 
25 ġubat 2011 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun”un (“Kanun”) 59. maddesiyle değiĢik 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu‟nun 98. maddesi ile trafik kazaları nedeniyle ilgililere yapılan sağlık hizmet bedellerinin tahsil ve tasfiyesi yeni 
usul ve esaslara bağlanmıĢtır. Bu çerçevede trafik kazaları sebebiyle bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluĢlarının 
sundukları sağlık hizmet bedelleri kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik 
Kurumu (“SGK”) tarafından karĢılanacaktır. Yine Kanun‟un Geçici 1. maddesine göre Kanun‟un yayımlandığı tarihten 
önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedellerinin SGK tarafından karĢılanması hükme 
bağlanmıĢtır.  

 
Kanun‟un söz konusu maddeleri çerçevesinde oluĢacak hizmet bedelleri ile ilgili olarak sigorta Ģirketlerinin 
yükümlülüğü, Hazine MüsteĢarlığı tarafından yayımlanan 27 Ağustos 2011 tarihli “Trafik Kazaları Nedeniyle Ġlgililere 
Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), 15 Eylül 
2011 tarih ve 2011/17 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle Ġlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline ĠliĢkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge” (“2011/17 sayılı 
Genelge”) ve 17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu‟na (SGK) Tedavi Masraflarına ĠliĢkin 
Yapılan Ödemelerin MuhasebeleĢtirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair 
Genelge”de (“2011/18 sayılı Genelge”) açıklanan esaslara göre belirlenmiĢtir (2.24 no‟lu dipnot). Bu çerçevede, 
Kanun‟un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan tedavi masraflarıyla ilgili olmak 
üzere, ġirket‟in “Zorunlu TaĢımacılık Sigortası”, “Zorunlu Trafik Sigortası” ve “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” 
branĢlarında 25 ġubat 2011 tarihinden sonra yapılan poliçelere iliĢkin olarak Yönetmelik, 2011/17 sayılı Genelge ile 
2012/3 sayılı Genelge ve , 2 Mayıs 2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Trafik Kazaları Nedeniyle 
Ġlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen primleri SGK‟ya aktarması gerekmektedir. 

 
Bununla birlikte, Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği Yönetim Kurulu‟nun 22 Eylül 2011 tarih ve 18 no‟lu 
toplantısında, Yönetmelik ve 2011/17 sayılı Genelge hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali, Kanun‟un ilgili 
maddelerinin de Anayasa‟ya aykırılıktan iptali isteminin sağlanmasını teminen DanıĢtay‟da dava açılmasına karar 
verilmiĢ olup hukuki süreç finansal tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla devam etmektedir. 

2.2.23. Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler ve hatalar 

Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı 

koĢullarda değiĢiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliĢmelerin ortaya çıkması halinde tahminler gözden 

geçirilir. Muhasebe tahminindeki değiĢikliğin etkisi, yalnızca bir döneme iliĢkinse, değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde, 

gelecek dönemlere de iliĢkinse, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, 

dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak Ģekilde finansal tablolara yansıtılır. 

Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe tahminlerindeki bir 

değiĢikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere iliĢkin etkinin tahmininin mümkün olmadığı 

haller dıĢında, açıklanır.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (DEVAMI) 

2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.2.24. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 

Finansal tabloların hazırlanması, finansal durum tablosu tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin 

tutarlarını, Ģarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve 

giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, 

ġirket yönetiminin mevcut olaylar ve iĢlemlere iliĢkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar 

varsayımlardan farklılık gösterebilir. 

(a) Kıdem tazminatı karĢılığının hesaplamasında çalıĢan devir hızı, iskonto oranları ve maaĢ artıĢları gibi aktüeryal 

varsayımlar kullanılmaktadır. Hesaplamaya iliĢkin detaylar çalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar dipnotunda 

belirtilmiĢtir. 

(b) Davalara iliĢkin karĢılık ayırırken davaların kaybedilme olasılıkları ve kaybedilme durumunda ortaya çıkacak 

yükümlülükler ġirket Hukuk MüĢaviri ve uzman görüĢleri alınarak ġirket Yönetimi tarafından değerlendirilir. ġirket 

Yönetimi en iyi tahminlere dayanarak dava karĢılık tutarını belirler. 

(c) ErtelenmiĢ vergi aktifi gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluĢmasının muhtemel olduğunun tespiti halinde 

kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluĢmasının muhtemel olduğu durumlarda ertelenmiĢ vergi aktifi her 

türlü geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. ġirket‟in gelecek dönemlerde vergilendirilebilir karının olduğuna dair 

kullanılan varsayımlar yeterli bulunduğundan ertelenmiĢ vergi aktifi kaydedilmiĢtir. 

(d) Grup, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için faydalı ekonomik ömürleri dikkate alarak amortisman ve 

itfa/tükenme payı ayırmaktadır. 

DĠPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

Grup‟un faaliyet alanı ve bu faaliyet alanını oluĢturan ürünlerin niteliği ve ekonomik özellikleri ile üretim süreçleri, 
müĢterilerin risklerine göre sınıflandırılması ve ürünlerin dağıtımında kullanılan yöntemler benzerdir. Grup bölümlere 

göre raporlama yapmamaktadır. 

DĠPNOT 4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

Dönem sonları itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler aĢağıda sunulmuĢtur: 
 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Nakit 3 - - 

Vadesiz Banka Mevduatı 4.381.187 22.906.094 17.213.737 

Vadeli Banka Mevduatı 1.043.878.892 878.375.640 341.607.548 

Alınan Çekler 1.171.399 2.885.066 754.158 

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - (68.449) (66.547) 

Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli 

Kredi Kartı Alacakları 409.480.006 380.997.496 258.081.803 

Toplam 1.458.911.487 1.285.095.847 617.590.699 

Konsolide nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri değerler; 
 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Hazır Değerler 1.458.911.487 1.285.095.847 617.590.699 

Faiz Tahakkukları (-) (11.007.411)     (4.481.171)     (3.258.180)     

Toplam (Faiz Tahakkukları Hariç) 1.447.904.076 1.280.614.676 614.332.519 
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DĠPNOT 4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ (Devamı) 

Grup‟un 31 Mart 2014, 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla bloke vadeli mevduatları aĢağıdaki gibidir: 

 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Vadesiz Mevduat 100.933 1.717.180 3.269.328 

Vadeli Mevduat 555.191 4.159.981 630.073 

Toplam 656.124 5.877.161 3.899.401 

 

Vadeli mevduatların döviz bazında detayı aĢağıdaki gibidir; 

 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

 TL KarĢılığı Faiz Oranı TL KarĢılığı Faiz Oranı TL KarĢılığı Faiz Oranı 

TL Mevduat 1.014.907.063 %8,90-13,10 867.051.237 %4,50-9,00 332.868.550 %9,80-13,50 

USD Mevduat 25.251.737 %0,35-1,00 4.288.571 %0,25-0,75 4.088.633 %0,40-0,90 

Euro Mevduat 3.720.092 %0,20-1,00 7.035.832 %0,50 4.650.365 %0,30-0,80 

Toplam     1.043.878.892  878.375.640  341.607.548  

 

Vadeli mevduatların vade analizi aĢağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 2014 

 
0-3 ay 3-6 ay 6 ay-1 yıl TL KarĢılığı 

TL Mevduat 970.132.938 44.774.124 - 1.014.907.062 

USD Mevduat 25.251.738 - - 25.251.738 

Euro Mevduat 3.720.092 - - 3.720.092 

 

31 Mart 2013 

 

0-3 ay 3-6 ay 6 ay-1 yıl TL KarĢılığı 

TL Mevduat 857.051.237 10.000.000 - 867.051.237 

USD Mevduat 4.288.571 - - 4.288.571 

Euro Mevduat 7.035.832 - - 7.035.832 

 

31 Mart 2012 

 

0-3 ay 3-6 ay 6 ay-1 yıl TL KarĢılığı 

TL Mevduat 179.949.399 135.218.311 17.700.840 332.868.550 

USD Mevduat 4.088.633 - - 4.088.633 

Euro Mevduat 4.650.365 - - 4.650.365 

DĠPNOT 5- FĠNANSAL YATIRIMLAR 

Grup'un kısa vadeli finansal varlıklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Satılmaya hazır finansal 

varlıklar 

      Devlet tahvili 1.474.268.625 1.173.187.521 818.135.399 

   Eurobond 130.059.689 141.953.150 176.511.067 

   Hisse senedi 5.599.663 34.691.607 26.074.661 

   Finansman bonosu 98.959.849 123.269.372 - 

   Özel Sektör Tahvili 187.733.767 53.787.261 67.292.036 

   Yatırım Fonu 50.004.450 - - 

   Vadeli Mevduat 25.013.852 32.708.597 - 

Toplam 1.971.639.895 1.559.597.508 1.088.013.163 
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DĠPNOT 5 - FĠNANSAL YATIRIMLAR (Devamı) 
 
Grup'un uzun vadeli finansal varlıklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 
 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

 

Defter 

Değeri Pay Oranı 

Defter 

Değeri Pay Oranı 

Defter 

Değeri Pay Oranı 

Aselsan A.ġ. 4.782.249 %0,12 6.053.510 %0,12 2.865.803 %0,12 

Milli Reasürans A.ġ. 574.279 %0,09 533.141 %0,09 533.142 %0,09 

Tarsim 211.320 %4,35 125.125 %4,35 125.125 %4,35 

Emeklilik Gözetim 

Merkezi A.ġ. 398.730 %5,88 398.730 %6,67 398.730 %6,67 

Gayrimenkul Ekpertiz ve 

Değerleme A.ġ.(*) - - 245.904 %20,00 245.904 %20,00 

Toplam 5.966.578  7.356.410  4.168.704  
 
(*) Grup, önceki dönemde Gayrimenkul Ekpertiz ve Değerleme A.ġ.‟de %20 sermaye payına sahip olmakla birlikte, 
doğrudan veya dolaylı olarak yönetime ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmadığı, dolayısıyla önemli bir 
etkinliğe sahip olmadığından, söz konusu finansal duran varlık, dönemsellik göz önünde bulundurularak, “TMS 
28-ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar” kapsamında iĢtirak olarak muhasebeleĢtirilmemiĢ olup, teĢkilatlanmıĢ piyasalarda iĢlem 
görmediği ve gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir Ģekilde belirlenemediği için endekslenmiĢ maliyet değeri ile 
kayıtlara yansıtılmıĢtır. Cari dönemde, 24 Eylül 2013‟te yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar sonucunda, 
Gayrimenkul Ekpertiz ve Değerleme A.ġ.‟nin %20‟sine tekabül eden hisseler, 390.000 TL bedel karĢılığında satılmıĢtır. 
 
 
DĠPNOT 6 - FĠNANSAL BORÇLAR 
 

Grup‟un kısa vadeli finansal borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar 90.216 208.701 354.960 

ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (2.313) (14.104) (38.020) 

Toplam 87.903 194.597 316.940 

 

Grup‟un uzun vadeli finansal borçları bulunmamaktadır. 

DĠPNOT 7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR 

Grup‟un ticari alacak ve borçları bulunmamaktadır. 
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DĠPNOT 8 - DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR 

Grup‟un iliĢkili olmayan taraflardan diğer kısa vadeli alacaklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar  506.277.834 469.302.830 471.164.851 

Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı 

(-) (37.196.149) (26.119.979) (24.731.162) 

Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) 1.248.627 1.852.632 2.445.294 

Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 541.035 205.200 4.989.323 

Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli 

Alacaklar 233.649.016 213.511.566 180.777.321 

Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli 

Alacaklar KarĢılığı (-) (233.649.016) (213.511.566) (180.777.321) 

Verilen Depozito ve Teminatlar 51.386 52.626 50.814 

Diğer ÇeĢitli Alacaklar 4.873.532 4.584.336 4.079.863 

Toplam 475.796.265 449.877.645 457.998.983 

 

Grup‟un diğer uzun vadeli alacaklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 43.330.132 11.667.583 407.336 

Toplam 43.330.132 11.667.583 407.336 

 

Grup‟un iliĢkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar  15.177.866 24.976.879 32.013.325 

Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 1.689.261 1.271.299 149.593 

Alınan Depozito ve Teminatlar  3.510.670 2.513.038 2.511.143 

Diğer ÇeĢitli Borçlar 43.373.047 33.279.121 28.377.648 

Ödenecek Vergi ve Fonlar 20.747.067 24.325.015 6.503.813 

Sigorta ve Reasürans ġirketlerinden Alınan 

Depolar  2.459 2.459 2.459 

Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 8.463.164 5.663.234 12.098.176 

Tedavi Giderlerine ĠliĢkin SGK'ya Borçlar 32.508.477 30.670.999 18.542.446 

Toplam 125.472.011 122.702.044 100.203.643 

 

Grup‟un diğer uzun vadeli borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 43.330.132 11.667.583 407.336 

Tedavi Giderlerine ĠliĢkin SGK'ya Borçlar 12.285.645 57.711.657 54.333.961 

Toplam 55.615.777 69.379.240 54.741.297 
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DĠPNOT 9 - YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER 

 

31 Mart 2014 

Maliyet 
1 Nisan 2013 

Bakiyesi Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2014 

Bakiyesi 

Arazi ve arsalar 236.022 - (177.000) 59.022 

Binalar 8.710.699 - (6.101.545) 2.609.154 

  8.946.721 - (6.278.545) 2.668.176 

 

BirikmiĢ Amortisman 
1 Nisan 2013 

Bakiyesi Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2014 

Bakiyesi 

Binalar (3.447.331) (149.818) 1.021.334 (2.575.815) 

  (3.447.331) (149.818) 1.021.334 (2.575.815) 

Net Defter Değeri 5.499.390 

  

92.361 

     
     31 Mart 2013 

Maliyet 
1 Nisan 2012 

Bakiyesi Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2013 

Bakiyesi 

Arazi ve arsalar 217.772 18.250 - 236.022 

Binalar 8.983.499 275.900 (548.700) 8.710.699 

  9.201.271 294.150 (548.700) 8.946.721 

 

BirikmiĢ Amortisman 
1 Nisan 2012 

Bakiyesi Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2013 

Bakiyesi 

Binalar (3.386.839) (72.099) 11.607 (3.447.331) 

  (3.386.839) (72.099) 11.607 (3.447.331) 

Net Defter Değeri 5.814.432   5.499.390 
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DĠPNOT 10 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR 

 

31 Mart 2014 

Maliyet 1 Nisan 2013 

Bakiyesi 

Dönem Değer 

DüĢüklüğü 

KarĢılığı Ġptali Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2014 

Bakiyesi 

Arazi ve arsalar - - - - - 

Binalar 23.004.306 26.120 - - 23.030.426 

Tesis, makine ve 

cihazlar 19.285.039 - 4.627.403 (1.924.056) 21.988.386 

TaĢıtlar 60.072 - - (21.467) 38.605 

DemirbaĢlar 7.308.681 - 4.221.635 (4.274.776) 7.255.540 

Özel Maliyetler 3.740.584 - 3.214.960 (2.009.915) 4.945.629 

Yapılmakta olan 

yatırımlar 194.520 - 12.162.140 - 12.356.660 

  53.593.202 26.120 24.226.138 (8.230.214) 69.615.246 

  

BirikmiĢ Amortisman 
1 Nisan 2013 

Bakiyesi Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2014 

Bakiyesi 

 Binalar (7.695.807) (489.702) - (8.185.509) 

 Tesis, makine ve 

cihazlar (16.833.394) (1.471.927) 1.434.827 (16.870.494) 

 TaĢıtlar (390.081) (723) 21.467 (369.337) 

 DemirbaĢlar (4.447.420) (1.177.489) 3.782.774 (1.842.135) 

 Özel Maliyetler (2.646.999) (905.376) 1.931.800 (1.620.575) 

   (32.013.701) (4.045.217) 7.170.868 (28.888.050) 

 Net Defter Değeri 21.579.501 

  

40.727.196 

 
 

31 Mart 2013 

Maliyet 1 Nisan 2012 

Bakiyesi 

Dönem Değer 

DüĢüklüğü 

KarĢılığı Ġptali Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2014 

Bakiyesi 

Arazi ve arsalar - - - - - 

Binalar 22.963.733 40.573 - - 23.004.306 

Tesis, makine ve cihazlar 17.290.190 - 3.828.160 (1.833.311) 19.285.039 

TaĢıtlar 60.072 - - - 60.072 

DemirbaĢlar 6.863.810 - 1.788.025 (1.343.154) 7.308.681 

Özel Maliyetler 3.793.113 - 121.372 (173.901) 3.740.584 

Yapılmakta olan yatırımlar 191.640 - 2.880 - 194.520 

  51.162.558 40.573 5.740.437 (3.350.366) 53.593.202 

  

BirikmiĢ Amortisman 
1 Nisan 2012 

Bakiyesi Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2013 

Bakiyesi 

 Binalar (6.923.752) (779.466) 7.411 (7.695.807) 

 Tesis, makine ve 

cihazlar (16.064.490) (2.245.693) 1.476.789 (16.833.394) 

 TaĢıtlar (59.349) (1.274.541) 943.809 (390.081) 

 DemirbaĢlar (4.435.842) (116.672) 105.094 (4.447.420) 

 Özel Maliyetler (2.657.857) - 10.858 (2.646.999) 

   (30.141.290) (4.416.372) 2.543.961 (32.013.701) 

 Net Defter Değeri 21.021.268 

  

21.579.501 
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DĠPNOT 11 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

31 Mart 2014 

Maliyet 
1 Nisan 2013 

Bakiyesi Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2014 

Bakiyesi 

Haklar, programlar ve 

lisanslar 86.025.342 3.343.958 (7.095.300) 82.274.000 

 
      86.025.342 3.343.958 (7.095.300) 82.274.000 

     

Ġtfa ve tükenme payı 
1 Nisan 2013 

Bakiyesi Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2014 

Bakiyesi 

Haklar, programlar ve 

lisanslar (26.462.244) (9.062.245) 7.095.300 (28.429.189) 

 
      (26.462.244) (9.062.245) 7.095.300 (28.429.189) 

Net Defter Değeri 59.563.098   53.844.811 

 

 

31 Mart 2013 

Maliyet 
1 Nisan 2012 

Bakiyesi Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2014 

Bakiyesi 

Haklar, programlar ve 

lisanslar 83.335.430 2.692.945 (3.033) 86.025.342 

 
      83.335.430 2.692.945 (3.033) 86.025.342 

     

Ġtfa ve tükenme payı 
1 Nisan 2012 

Bakiyesi Ġlaveler ÇıkıĢlar 

31 Mart 2014 

Bakiyesi 

Haklar, programlar ve 

lisanslar (19.341.638) (7.117.573) (3.033) (26.462.244) 

 
      (19.341.638) (7.117.573) (3.033) (26.462.244) 

Net Defter Değeri 63.993.792   59.563.098 

 

DĠPNOT 12 - ġEREFĠYE 

Grup‟un konsolide finansal tablolarındaki Grup içi ġirketler arası hisse alımından kaynaklanan Ģerefiye tutarları 
aĢağıdaki gibidir: 
 

Bağlı Ortaklık 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Axa Sigorta A.ġ. 33.048.061 7.486.746 7.486.746 

Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. (2.665.875) (2.665.875) (2.665.875) 

    

Toplam 30.382.186 4.820.871 4.820.871 

 

DĠPNOT 13 - DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI 

Grup‟un faydalandığı devlet teĢvik ve yardımı bulunmamaktadır. 
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DĠPNOT 14 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR 

Grup‟un kısa vadeli karĢılıklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 
 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı – Net  1.434.893.724 1.184.079.133 951.922.467 

Muallak Tazminat KarĢılığı - Net  1.385.907.022 916.859.456 382.278.913 

Devam Eden Riskler KarĢılığı - Net  46.724.085 161.634.637 17.049.024 

Maliyet Giderleri KarĢılığı  22.095.138 14.172.523 7.945.815 

Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı - Net 1.275.673 877.980 1.971.418 

KullanılmamıĢ Ġzin Yükü KarĢılığı 4.635.363 4.541.283 3.970.217 

Diğer Teknik KarĢılıklar - Net 372.725 2.663.749 787.665 

Toplam 2.895.903.730 2.284.828.761 1.365.925.519 

Grup‟un uzun vadeli karĢılıklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 
 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Matematik KarĢılıklar - Net  187.431.707 206.256.465 237.010.352 

Kıdem Tazminatı KarĢılığı  5.589.723 6.253.109 4.358.295 

Diğer Teknik KarĢılıklar - Net 2.566.016 18.754.066 - 

Toplam 195.587.446 231.263.640 241.368.647 
 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Grup aleyhine açılan hasar davaları - brüt (*) 842.466.229 484.514.112 172.689.160 

Grup aleyhine açılan diğer davalar 3.629.684 3.252.596 1.505.667 

Grup aleyhine açılan iĢ davaları 427.258 345.371 207.845 

Toplam 846.523.171 488.112.079 174.402.672 
 

(*) Söz konusu karĢılıkların net tutarı 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla 695.755.698 TL (31 Mart 2013: 406.531.339 TL, 31 Mart 2012: 137.887.099 TL)‟dir. 

DĠPNOT 15 – TAAHHÜTLER 
 

 
31 Mart 2014 

 
ABD Doları Euro TL Toplam 

Yurtiçi verilen banka teminat 

mektupları 1.040.179 2.004.131 67.398.407 70.442.717 

Toplam 1.040.179 2.004.131 67.398.407 70.442.717 

     

 
31 Mart 2013 

 
ABD Doları Euro TL Toplam 

Yurtiçi verilen banka teminat 

mektupları 764.262 2.234.115 32.467.610 35.465.987 

Toplam 764.262 2.234.115 32.467.610 35.465.987 

     

 
31 Mart 2012 

 
ABD Doları Euro TL Toplam 

Yurtiçi verilen banka teminat 

mektupları 1.040.179 1.889.598 21.223.870 24.153.647 

Toplam 1.040.179 1.889.598 21.223.870 24.153.647 
 

Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Finansal varlıklar (*) 500.134.476 456.364.810 429.737.227 

Vadesiz mevduat 100.933 1.717.180 3.269.328 

Vadeli mevduat 555.191 4.159.981 630.073 

Toplam 500.790.600 462.241.971 433.636.628 
 

(*) Finansal varlıklar, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Merkez Bankası fiyatları ile değerlenmiĢ tutarlar üzerinden bloke edilmiĢ olup borsa rayiçleri 

517.956.109 TL (31 Mart 2013: 456.364.810 TL, 31 Mart 2012: 441.961.701 TL)‟dir. 
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DĠPNOT 16 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamındaki kısa vadeli borçlar 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Personele olan maaĢ ve prim borçları 17.178.340 12.426.547 8.880.749 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.105.595 926.719 825.715 

    

Toplam 18.283.935 13.353.266 9.706.464 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamındaki kısa vadeli karĢılıklar 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

KullanılmamıĢ Ġzin Yükü KarĢılığı 4.635.363 4.541.283 3.970.217 

Toplam 4.635.363 4.541.283 3.970.217 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamındaki uzun vadeli karĢılıklar 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Kıdem tazminatı karĢılığı 5.589.723 6.253.109 4.358.295 

Toplam 5.589.723 6.253.109 4.358.295 

Türkiye‟de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı 

olmaksızın iĢine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet 

süresini dolduran ya da emeklilik yaĢına gelmiĢ (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaĢ) Ģirket personeline kıdem tazminatı 

ödemesi yapılması zorunludur. 

Türkiye‟de kıdem tazminatı karĢılığı için fon oluĢturma zorunluluğu olmadığından dolayı finansal tablolarda herhangi bir 

özel fon ayrılmamıĢtır. 

31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaĢ üzerinden 3.438,22 TL 

(31 Mart 2013: 2.917,27 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup‟ un 

kıdem tazminatı karĢılığının hesaplanmasında 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL tavan tutarı 

dikkate alınmıĢtır. 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Enflasyon oranı %6,00 %5,10 %5,10 

Ġskonto oranı %9,70 %7,97 %10,00 

Emekli olma olasılığına iliĢkin kullanılan oran %95,00 - %99,50 %95,00 - %99,50 %95,00 - %99,50 

TMS 19 uyarınca kıdem tazminatı yükümlülüğünün gelecek dönemlere ait olduğu dikkate alınarak, net farkı reel iskonto 
oranını veren tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oranı belirlenmek suretiyle gelecekte ödenecek kıdem 
tazminatı ödemelerinin bilanço tarihi itibarıyla bugünkü değerleri hesaplanmaktadır. 

Grup‟un çalıĢanlarının gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne iliĢkin karĢılık konsolide finansal 

tablolara yansıtılmıĢtır. 

 1 Nisan 2013-31 Mart 2014 1 Nisan 2012-31 Mart 2013 

1 Ocak AçılıĢ Bakiyesi  6.253.109 4.358.295 

Cari dönem hizmet maliyeti  824.139 2.408.353 

Faiz maliyeti 169.459 108.957 

Aktüeryal kayıp/kazanç (780.579) - 

Dönem içinde ödenen (876.405) (622.496) 

31 Aralık KapanıĢ Bakiyesi 5.589.723 6.253.109 
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DĠPNOT 17 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Grup‟un diğer dönen varlıklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

ErtelenmiĢ Üretim Giderleri 267.640.599 219.617.032 212.351.848 

Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 52.805.847 36.711.480 90.574 

Personele Verilen Avanslar 1.975.990 - 1.202.594 

Gelecek Aylar Ġhtiyacı Stoklar 465.764 435.438 395.849 

ĠĢ Avansları 153.372 149.021 34.033 

Diğer ÇeĢitli Cari Varlıklar - 100.843 211.263 

Gelir Tahakkukları - - 40 

Toplam 323.041.572 257.013.814 214.286.201 

 

Grup‟un diğer kısa vadeli yükümlülüklerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 
 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

ErtelenmiĢ Üretim Gelirleri 24.078.347 22.854.596 23.777.057 

Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 4.329.711 4.226.722 2.809.348 

Diğer ÇeĢitli Kısa Vadeli Yükümlülükler  2.869.378 981.803 353.254 

Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 1.299.316 1.441.176 1.083.071 

Ödenecek Vergi ve Fonlar - 375 88 

Toplam 32.576.752 29.504.672 28.022.818 

DĠPNOT 18 - SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ 

Sermaye / KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi 

Konsolide bilançonun ödenmiĢ sermayesi, ġirket‟in ödenmiĢ sermayesi olup, detayı 31 Mart 2014, 2013 ve 2012 tarihleri 

itibarıyla aĢağıdaki gibidir; 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Ortaklar 

Pay Tutarı 

Pay 

Oranı 

(%) Pay Tutarı 

Pay 

Oranı 

(%) Pay Tutarı 

Pay Oranı 

(%) 

Axa Mediterranean Holding 

SA (Ġspanya'da yerleĢik) 1.043.401.809,86 83 979.699.999,97 82 172.349.999,96 50 

Axa SA (Fransa‟da yerleĢik) 210.064.264,07 17 209.699.999,96 18 172.349.999,97 50 

Elie Harari 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Jean-Laurent Raymond Marie 

Granier 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Marc Bernardin 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Prof. Dr. Ali Hüsrev Bozer 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Ronald Grunberg 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Pekin Baran 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

H. Cemal Ererdi 0,01 - 0,01 - 0,01 - 

Toplam ÖdenmiĢ Sermaye 1.253.466.074 100 1.189.400.000 100 344.700.000 100 

ġirket sermayesi 1 Ekim 2013 tarihinde 1.189.400.000 TL‟den 1.191.466.074 TL‟ye arttırılmıĢtır. 25 Ekim 2013 
tarihinde ġirket sermayesi 1.191.466.074 TL‟den 1.253.466.074 TL‟ye arttırılmıĢtır. 1 Nisan 2013 – 31 Mart 2014 
dönemindeki toplam artırım tutarı olan 64.066.074 TL‟nin 62.000.000 TL‟si nakit olarak yapılmıĢ olup geriye kalan 
tutar olağanüstü yedek akçenin ve diğer sermaye yedeklerinin sermayeye ilavesinden oluĢmaktadır. 

 

ġirket sermayesi 23 Mayıs 2012 tarihinde 344.700.000 TL‟den 374.000.000 TL‟ye arttırılmıĢtır. 21 Aralık 2012 
tarihinde ġirket sermayesi 374.000.000 TL‟den 419.400.000 TL‟ye arttırılmıĢtır. ġirket sermayesi 22 Mart 2013 

tarihinde 419.400.000 TL‟den 1.189.400.000 TL‟ye arttırılmıĢtır. 1 Nisan 2012 – 31 Mart 2013 dönemindeki toplam 
artırım tutarı olan 844.700.000 TL‟nin 770.000.000 TL‟si nakit olarak yapılmıĢ olup geriye kalan tutar dönem karının ve 
iĢtirak gelirlerinin sermayeye ilavesinden oluĢmaktadır. 
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DĠPNOT 18 - SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ (DEVAMI) 

ġirket‟in tamamı ödenmiĢ 125.346.607.400 adet (31 Mart 2013: 118.940.000.000 adet, 31 Mart 2012: 34.470.000.000 adet) 

hisse senedi bulunmaktadır. ġirket‟in hisse senetlerinin her biri 1 Kr nominal değerde olup toplam nominal değer 

1.253.466.074 TL (31 Mart 2013: 1.189.400.000 TL, 31 Mart 2012: 344.700.000 TL)‟dir. 

Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler  

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluĢmaktadır. 

Birinci tertip yasal yedek akçeler, tarihi ya da tescil edilmiĢ Ģirket sermayesinin %20‟sine ulaĢıncaya kadar yasal dönem 

karının %5‟i oranında ayrılmaktadır. ikinci tertip yasal yedek akçeler ise Ģirket sermayesinin %5‟ini aĢan tüm kar payı 

dağıtımlarının %10‟u oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, 

toplam sermayenin %50‟sini aĢmadığı sürece dağıtılamazlar, ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların 

karĢılanmasında kullanılabilirler. Grup‟un kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedeklerinin detayı aĢağıdaki gibidir; 

 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Yasal yedekler 86.088.570 81.954.307 71.069.162 

Dönem sonu 86.088.570 81.954.307 71.069.162 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 
 

Grup‟un kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler veya giderler altında yer alan satılmaya 

hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç ve kayıplarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Finansal Varlıkların Değerlemesi (40.195.485) 39.206.764 14.124.215 

Toplam (40.195.485) 39.206.764 14.124.215 

 

Diğer Yedekler 

Grup‟un diğer yedeklerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Özel Fonlar (Yedekler) 50.666.050 33.710.336 31.913.103 

Toplam 50.666.050 33.710.336 31.913.103 

 

GeçmiĢ Yıl Kar /Zararları 

GeçmiĢ Yıl Karları; Olağanüstü yedekler, muhtelif enflasyon farkları ve diğer geçmiĢ yıl karlarından oluĢmaktadır. 

Grup‟un dönem sonları itibarıyla geçmiĢ yıl karlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Olağanüstü yedekler 23.641.612 3.312 55.971.388 

Önceki yıllar karı / (zararı) (474.943.190) (44.959.930) (30.215.552) 

Toplam (451.301.578) (44.956.618) 25.755.836 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 

31 Mart 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla Grup‟un kontrol gücü olmayan paylarına iliĢkin detayı aĢağıdaki gibidir:  
 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 

Dönem baĢı -1 Ocak 90.152.246 147.825.760 

Dönem kar/zararından kontrol gücü olmayan paylara ayrılan 

tutarlardaki değiĢimlerin etkisi 13.571.084 (45.851.280) 

Ortaklık paylarındaki değiĢimlerin etkisi (34.438.686) 8.190.971 

Kardan kısıtlanmıĢ yedeklerin etkisi (1.369.421) (16.919.111) 

GeçmiĢ yıl kar/zararlarının etkisi 12.844.323 1.101.221 

Diğer (6.149.404) (4.195.315) 

Dönem sonu 74.610.142 90.152.246 
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DĠPNOT 19 - HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ 

 

31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içerisinde elde edilen sırasıyla 3.718 TL ve 4.090 TL tutarındaki 

hasılat, Grup‟un yayımladığı “Sigorta Haritalarında Ġstanbul” adlı kitabın satıĢından kaynaklanmaktadır. 

 

DĠPNOT 20 - GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA VE SATIġ GĠDERLERĠ 

 

Genel yönetim giderlerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 
1 Nisan 2013 – 

31 Mart 2014 

1 Nisan 2012 – 

31 Mart 2013 

Personel giderleri 68.660.414 60.666.157 

Amortisman Giderleri 12.481.974 10.517.955 

Kira giderleri 5.561.897 4.713.267 

Bilgi iĢlem giderleri 5.439.669 3.403.563 

Dava takip, danıĢmanlık ve denetim giderleri 3.042.835 3.977.318 

Vergi, resim ve harçlar 2.945.825 2.027.908 

Komisyon ödemeleri 2.292.038 2.213.622 

HaberleĢme ve iletiĢim giderleri 1.763.468 1.893.893 

Temizlik, güvenlik, bakım, ısınma ve elektrik giderleri 1.698.765 1.519.327 

Aidat giderleri 1.521.750 1.580.132 

Diğer 8.763.767 17.012.709 

Toplam 114.172.402 109.525.851 
 

 

Pazarlama ve satıĢ giderlerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 
1 Nisan 2013 – 

31 Mart 2014 

1 Nisan 2012 – 

31 Mart 2013 

Reklam giderleri 6.582.066 3.406.933 

Kampanya giderleri 3.804.278 4.665.331 

Promosyon giderleri 672.825 1.856.406 

Sponsorluk giderleri 294.304 189.761 

Outdoor giderleri 100.774 285.353 

BroĢür afiĢ vb. giderleri 73.085 1.397.773 

Diğer 1.766.713 3.209.194 

Toplam 13.294.045 15.010.751 
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DĠPNOT 21 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER 
 

 
1 Nisan 2013 – 

31 Mart 2014 

1 Nisan 2012 – 

31 Mart 2013 

Personel giderleri 68.660.414 60.666.157 

Amortisman Giderleri 12.481.974 10.517.955 

Reklam giderleri 6.582.066 3.406.933 

Kira giderleri 5.561.897 4.713.267 

Bilgi iĢlem giderleri 5.439.669 3.403.563 

Kampanya giderleri 3.804.278 4.665.331 

Dava takip, danıĢmanlık ve denetim giderleri 3.042.835 3.977.318 

Vergi, resim ve harçlar 2.945.825 2.027.908 

Kar payı ödemeleri 2.292.038 2.213.622 

HaberleĢme ve iletiĢim giderleri 1.763.468 1.893.893 

Temizlik, güvenlik, bakım, ısınma ve elektrik giderleri 1.698.765 1.519.327 

Aidat giderleri 1.521.750 1.580.132 

Holding idare giderleri 753.485 398.186 

Promosyon giderleri 672.825 1.856.406 

Sponsorluk giderleri 294.304 189.761 

Outdoor giderleri 100.774 285.353 

BroĢür afiĢ vb. giderleri 73.085 1.397.773 

Diğer giderler 9.776.995 19.823.717 

Toplam 127.466.447 124.536.602 

Niteliklerine göre giderler satıĢların maliyeti, pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araĢtırma 
geliĢtirme giderlerini içermektedir. 

DĠPNOT 22 - ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE GĠDERLER 

Esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı aĢağıdaki gibidir: 
 

  1 Nisan 2013 – 1 Nisan 2013 – 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 

Yazılan Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) 2.780.945.213 2.189.576.880 

Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri  171.722.142 112.685.454 

Devam Eden Riskler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve 

Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) 114.910.552 (144.585.613) 

Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 29.982.635 26.561.976 

Matematik KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden 

Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) 18.824.758 30.753.887 

GiriĢ Aidatı Gelirleri 4.280.170 1.084.089 

Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) 2.807.812 9.226.294 

Diğer Gelir ve Karlar 499.289 631.664 

Fon ĠĢletim Gelirleri 467.661 132.661 

Yönetim Gideri Kesintisi 382.600 170.537 

Sermaye Tahsis Avansı Değer ArtıĢ Gelirleri 312.085 4.296.234 

Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) (5.031) (17.346) 

Toplam 3.125.129.886 2.230.516.717 
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DĠPNOT 22 - ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE GĠDERLER (DEVAMI) 

 

Esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 
 

  
1 Nisan 2013 – 1 Nisan 2013 – 

31 Mart 2014 31 Mart 2013 

Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) (1.447.260.855) (1.369.085.804) 

Faaliyet giderleri içinde yer alan diğer giderler (-) (483.213.062) (386.979.157) 

Muallak Tazminat KarĢ. Değ. (Reasürör Payı ve Devreden 

Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) (469.047.564) (534.580.539) 

KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı 

ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) (250.814.591) (232.156.672) 

Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) (-) (89.988.599) (84.835.703) 

KarĢılıklar Hesabı (+/-) (43.566.688) (54.663.032) 

Diğer Teknik Giderler (-) (30.035.854) (5.214.480) 

Diğer Teknik Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 

DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) (14.714.071) (9.972.754) 

Diğer Gider ve Zararlar (-) (1.079.735) (4.014.433) 

Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı 

ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) (397.693) 1.093.439 

Sermaye Tahsis Avansları Değer AzalıĢ Giderleri(-) (308.767) (4.438.599) 

Toplam Fon Giderleri(-) (41.632) (11.875) 

Diğer (-) (2) - 

Toplam  (2.830.469.113) (2.684.859.609) 
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DĠPNOT 23 - YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER VE GĠDERLER 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 

  
1 Nisan 2013 – 

31 Mart 2014 

1 Nisan 2012 – 

31 Mart 2013 

Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 154.403.983 107.171.906 

Finansal Yatırımların Değerlemesi 61.145.562 33.143.588 

Hayat BranĢı Yatırım Geliri 41.916.930 24.529.736 

Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde 

Edilen Karlar 21.554.965 2.844.992 

Arazi, Arsa Ġle Binalardan Elde Edilen Gelirler  1.564.444 1.589.898 

Faiz Gelirleri 371.958 37.057 

Diğer Yatırımlardan Gelirler 351.281 337.065 

 Toplam 281.309.123 169.654.242 

Yatırım faaliyetlerinden giderler 

  
1 Nisan 2013 – 

31 Mart 2014 

1 Nisan 2012 – 

31 Mart 2013 

Hayat DıĢı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım 

Gelirleri (171.722.417) (112.685.454) 

Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda OluĢan 

Zararlar (62.913.031) 1.328.603 

Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (8.023.603) (12.205.920) 

Yatırım Giderleri (6.286.330) (7.715.577) 

Yatırımlar Değer AzalıĢları - (11.406.332) 

 Toplam (248.945.381) (142.684.680) 

 

DĠPNOT 24 - FĠNANSMAN GELĠRLERĠ VE GĠDERLERĠ 
 

 

 

  1 Nisan 2013- 1 Nisan 2013- 

  31 Mart 2014 31 Mart 2013 

Finansman Giderleri   

Kambiyo Zararları (38.870.578) (5.734.598) 

Toplam (38.870.578) (5.734.598) 

 

  

  1 Nisan 2013- 1 Nisan 2013- 

  31 Mart 2014 31 Mart 2013 

Finansman Gelirleri:   

Kambiyo Karları 91.959.463 7.963.060 

Toplam 91.959.463 7.963.060 
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DĠPNOT 25 -GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) 
 

Grup‟un vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiĢ vergi giderinden (veya 

gelirinden) oluĢmaktadır. 

 

  1 Nisan 2013 – 1 Nisan 2012 – 

  31 Mart 2014 31 Mart 2013 

Cari dönem yasal vergi karĢılığı (80.944) - 

ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri) - gelir tablosu (49.908.181) 114.033.084 

Toplam Vergi Gelir / (Gideri) (49.989.125) 114.033.084 

 

  1 Nisan 2013 – 1 Nisan 2012 – 

  31 Mart 2014 31 Mart 2013 

Cari dönem yasal vergi karĢılığı (80.944) - 

PeĢin ödenen vergiler 14.881.544 9.497.000 

Ödenecek (iade) Vergi (14.800.600) (9.497.000) 

i) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı 

Grup, Türkiye‟de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup‟un cari dönem faaliyet sonuçlarına iliĢkin tahmini vergi 

yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karĢılıklar ayrılmıĢtır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi; ticari kazancın tespitinde gider yazılan 

ancak vergi matrahından indirilemeyen giderler eklendikten ve ayrıca yurtiçinde yerleĢik Ģirketlerden alınan temettüler, 

vergiye tabi olmayan gelirler ile teĢvikler kapsamında hak edilen araĢtırma geliĢtirme indirimi düĢüldükten sonra kalan 

matrah üzerinden yatırıma katkı kapsamında indirimli kurumlar vergisi oranı da dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 

Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranları: 

21 Eylül 2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 2006 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere yürürlüğe giren 5520 

Sayılı Kurumlar Vergisi kanunu ile kurumlar vergisi oranı % 20 olarak tespit edilmiĢtir. 

Zararlar, gelecek yıllarda oluĢacak vergilendirilebilir kardan düĢülmek üzere maksimum 5 yıl taĢınabilir, zararlar geriye 

dönük olarak, önceki yıllarda oluĢan karlardan düĢülemez. 

Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 24. maddesi uyarınca, Kurumlar Vergisi; mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. 

Türkiye‟de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaĢma prosedürü bulunmamaktadır. ġirketler 

ilgili hesap dönemini takip eden yılın 25 Nisan tarihine kadar Kurumlar Vergisi beyannamelerini hazırlamaktadır. 

Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna esas olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek 

değiĢtirilebilirler 

Gelir Vergisi Stopajı: 

Kurumlar vergisi sonrası net dönem karından dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi stopajı hesaplanması 
gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Gelir vergisi stopaj oranı %10‟ dan %15‟ e çıkarılmıĢtır. 
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DĠPNOT 25 -GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) (DEVAMI) 

 

ii) Ertelenmiş Vergi: 

Grup‟un vergiye esas yasal mali tabloları ile TMS‟ye göre hazırlanmıĢ finansal tabloları arasındaki farklılıklardan 
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve finansal yükümlülüğü muhasebeleĢtirilmektedir. 

Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlarının TMS‟ye göre hazırlanan 
finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aĢağıda açıklanmaktadır. 

 
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen 
farklarından kaynaklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan 
duran varlıklar, stoklar ve peĢin ödenen giderlerin yeniden değerlenmesi sonucu oluĢan farklar ile alacakların ve borçların 
reeskontu, kıdem tazminatı karĢılığı, geçmiĢ yıl zararları vb. üzerinden hesaplanmaktadır. Her bilanço döneminde Grup, 

ertelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğünü gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirlerden 
düĢülemeyeceği tespit edilen ertelenmiĢ vergi alacaklarını geri çekmektedir. 

ErtelenmiĢ vergi hesabında raporlama dönemi için geçerli kurumlar vergisi oranı esas alınmaktadır. 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Ertelenen vergi varlıkları, 

yükümlülükleri matrahları 
  

 

SGK rezerv karĢılığı - 5.622.201 17.322.919 

Devam eden riskler karĢılığı 46.724.085 161.634.637 17.049.024 

Acente teĢvik ve eĢel komisyon 

karĢılıkları 12.455.212 7.848.175 745.480 

Ġkramiye ve indirimler karĢılığı 1.275.673 877.980 1.972.418 

Ek Muallak Hasar KarĢılığı 3.597.000 - - 

Milyonerler Kulübü karĢılığı 2.000.000 - - 

Kıdem tazminatı karĢılığı 5.589.723 6.253.109 4.358.295 

Kullanılmayan izin karĢılığı 4.635.363 4.541.283 3.970.217 

Personel ikramiye karĢılığı 3.625.111 - 3.859.247 

Performans ücret karĢılığı 6.082.498 - - 

Personel kıdem teĢvik karĢılığı 4.888.967 3.655.376 - 

Dava karĢılıkları 4.056.941 6.183.223 2.474.178 

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar 

karĢılığı 2.635.957 2.628.279 1.387.035 

GeçmiĢ Yıllar Mali zararları 335.392.047 365.286.173 - 

Net rücu ve sovtaj gelir tahakkuku (13.830.250) (9.667.495) (16.503.362) 

Borç Alacak Reeskontu Geliri (13.959.393) (7.467.971) - 

Eurobond değerleme farkı (7.963.081) (13.632.733) (713.385) 

ErtelenmiĢ Üretim Giderleri (15.447.000) (6.411.000) - 

Devlet Tahvili Sigortalı Payı Vergi Farkı (1.485.347) 9.294.689 1.318.262 

Amortisman değerleme farkı (6.521.454) (116.891) (116.949) 

Diğer 51.095.595 35.192.872 8.616.805 

ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları / 

(Yükümlülükleri) Matrahı, net  424.847.647 571.721.907 45.740.184 
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DĠPNOT 25 -GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) (DEVAMI) 

 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Ertelenmiş vergi varlıkları, 

yükümlülükleri, net 
  

 

SGK rezerv karĢılığı - 1.124.440 3.464.584 

Devam eden riskler karĢılığı 9.344.817 32.326.927 3.409.805 

Acente teĢvik ve eĢel komisyon 

karĢılıkları 2.491.042 1.569.635 149.096 

Ġkramiye ve indirimler karĢılığı 255.135 175.596 394.484 

Ek Muallak Hasar KarĢılığı 719.400 - - 

Milyonerler Kulübü karĢılığı 400.000 - - 

Kıdem tazminatı karĢılığı 1.117.945 1.250.622 871.659 

Kullanılmayan izin karĢılığı 927.072 908.257 794.043 

Personel ikramiye karĢılığı 725.022 - 771.849 

Performans ücret karĢılığı 1.216.500 - - 

Personel kıdem teĢvik karĢılığı 977.793 731.075 - 

Dava karĢılıkları 811.388 1.236.645 494.836 

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar 

karĢılığı 527.191 525.656 277.407 

Devlet Tahvili Sigortalı Payı Vergi Farkı - 1.858.938 - 

GeçmiĢ Yıllar Mali zararları 67.078.409 73.057.235 - 

Net rücu ve sovtaj gelir tahakkuku (2.766.050) (1.933.499) (3.300.672) 

Borç Alacak Reeskontu Geliri (2.791.879) (1.493.594) - 

ErtelenmiĢ Üretim Giderleri (3.089.400) (2.726.547) (142.677) 

Eurobond değerleme farkı (1.592.616) (1.282.200) - 

Devlet Tahvili Sigortalı Payı Vergi Farkı (297.069) - 263.652 

Amortisman değerleme farkı (1.304.291) (23.378) (23.390) 

Diğer 10.219.120 7.038.573 1.723.361 

ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları / 

(Yükümlülükleri), net 84.969.529 114.344.381 9.148.037 

ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları 87.669.342 114.971.711 9.190.141 

ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülükleri (2.699.813) (627.330) (42.104) 
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DĠPNOT 25 -GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) (DEVAMI) 

 

31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiĢ vergi varlığı/yükümlülüğü hareketleri 

aĢağıdaki gibidir: 

 2014 2013 

Dönem baĢı 114.344.381 9.148.037 

Dönem vergi (gideri) / geliri (49.908.181) 114.033.084 

Kapsamlı gelir tablosuna yazılan ertelenmiĢ vergi geliri/(gideri) 20.533.329 (8.836.740) 

Dönem sonu 84.969.529 114.344.381 
 

Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi konusunda yasal olarak 

uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleĢmesi ile cari vergi yükümlülüklerin ifa edilmesinin 

eĢanlı olarak yapılması niyeti olması Ģartları geçerli olduğundan mahsup edilmiĢtir. 

 

Her bilanço tarihi itibarıyla, kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı yeniden gözden geçirilmektedir. Gelecekte elde 

edilecek finansal karın ertelenen vergi varlığının kazanılmasına imkan vermesinin muhtemel olması durumunda, önceki 

dönemlerde kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı kayıtlara yansıtılır.  

 

ġirket kullanılmayan finansal zararlardan yararlanılabilecek düzeyde bir finansal karın oluĢma olasılığını değerlendirirken,  

 

- Kullanılmayan finansal zararlardan yararlanılabilecek kadar finansal kar yaratacak düzeyde vergilendirilebilir geçici 

farklara sahip olup olmadığı, 

- Kullanılmayan finansal zararların kullanım süreleri dolmadan önce, finansal kara sahip olunmasının muhtemel olup 

olmadığı, 

- Kullanılmayan finansal zararların nedenlerinin belirlenebilir olması ve bunun tekrarlanmasının beklenip beklenmediği, 

- Kullanılmayan finansal zararların kullanılabileceği dönemde finansal kar yaratacak vergi planlama fırsatlarının Ģirket 

açısından mümkün olup olmadığı hususlarını dikkate almaktadır 

- Dönem vergi giderinin dönem kar/ zararı ile mutabakatı aĢağıdaki gibidir: 

- Grup‟un 31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihleri itibarıyla vergi karĢılığının hesaplanmasına iliĢkin detay aĢağıdaki 

gibidir: 

 

 2014 2013 

Vergi öncesi kar/ (zarar) 252.650.671 (549.677.380) 

Etkin vergi oranı 20% 20% 

 Vergi oranı ile hesaplanan vergi (gideri ) / geliri (11.986.173) (18.481.047) 

Kanunen kabul edilmeyen giderler, diğer ilaveler etkisi (5.043.211) 18.029.200 

Mahsup edilecek geçmiĢ yıl zararları 16.515.077 - 

Kurumlar vergisinden muaf gelirler etkisi 433.363 451.847 

Gelir Tablosundaki Cari Dönem Vergi KarĢılığı Geliri/Gideri (80.944) - 

 

31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihleri itibarıyla mahsup edilebilir geçmiĢ yıl zararlarının yıllar itibariyle detayı aĢağıdaki 

gibidir: 

 

Ġtfa yılı 31 Mart 2014 31 Mart 2013 

2017 335.417.906 369.574.845 

Toplam 335.417.906 369.574.845 
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DĠPNOT 26 - PAY BAġINA KAZANÇ / KAYIP 
 

Hisse baĢına kar miktarı, 189.795.106 TL tutarındaki net ana ortaklığa ait dönem karının ġirket hisselerinin dönem içindeki 

ağırlıklı ortalama hisse adedine bölünmesiyle hesaplanmıĢtır. 
 

31 Mart 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla hesaplama aĢağıdaki gibidir: 
 

  

 

DĠPNOT 27 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

a) Diğer kısa vadeli alacaklar: 
 

 
31 Mart 2014 31 Mart 2013 31 Mart 2012 

Axa Pool 49.462.931 21.040.532 10.300.582 

Toplam 49.462.931 21.040.532 10.300.582 

    
 

b) Diğer kısa vadeli borçlar: 
 

Milli Reasürans T.A.ġ. 12.170.112 10.719.107 8.839.573 

Axa France Corporate Solutions 5.685.689 4.778.637 2.841.927 

AXA Global P&C 46.527.896 34.831.034 25.715.639 

Axa Germany Corporate Solutions 228.310 2.198.065 2.155.841 

Inter Partner Assistance Yardım ve Destek 

Hizmetleri Tic. Ltd. ġti. 2.128.027 1.429.152 2.340.336 

Groupama Sigorta A.ġ. - 671.301 1.704.598 

Diğer Axa Grup ġirketleri 270.933 1.423.477 1.855.457 

Ortaklara borçlar 2.787 2.568 2.568 

Toplam 67.013.754 56.053.341 45.455.939 
 

c) Esas Faaliyetlerden Gelirler (Devredilen primler): 

  1 Nisan 2013 - 1 Nisan 2012 - 

 

31 Mart 2014 31 Mart 2013 

AXA Global P&C 116.912.828 63.700.954 

Axa France Corporate Solutions 5.046.680 3.232.008 

Axa Germany Corporate Solutions 4.521.602 3.093.328 

Diğer Axa Grup ġirketleri 5.277.842 1.521.377 

Groupama Sigorta A.ġ. 4.763.856 (818.544) 

Inter Partner Assistance Yardım ve Destek 

Hizmetleri Tic. Ltd. ġti. 18.638.481 (2.547.397) 

Milli Reasürans T.A.ġ. 57.673.257 (7.218.294) 

Toplam 212.834.546 60.963.432 
 

d) Esas Faaliyetlerden Gelirler (Alınan komisyonlar): 
 

AXA Global P&C 5.200.155 5.495.651 

Axa France Corporate Solutions 587.412 321.813 

Axa Germany Corporate Solutions 791.311 520.451 

Diğer Axa Grup ġirketleri 698.685 287.468 

Groupama Sigorta A.ġ. 1.014.933 (104.322) 

Inter Partner Assistance Yardım ve Destek 

Hizmetleri Tic. Ltd. ġti. 43.730 - 

Milli Reasürans T.A.ġ. 8.121.662 (1.195.700) 

Toplam 16.457.888 5.325.361 

Hisse baĢına düĢen net kar 31 Mart 2014 31 Mart 2013   

Cari dönem karı 189.090.462 (389.793.016)  A 

Hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı 

   

 
 

Ağırlıklı ortalama hisse miktarı 121.650.917.867 37.108.520.548  B 

Hisse baĢına kar 0,16 (1,05)  A/B 
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DĠPNOT 27 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI) 
 

e) Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Ödenen tazminat reasürans payı): 
 

 1 Nisan 2013 - 1 Nisan 2012 - 

 31 Mart 2014 31 Mart 2013 

AXA Global P&C 60.633.446 51.566.428 

Axa France Corporate Solutions (401.930) (781.170) 

Axa Germany Corporate Solutions 5.254.357 5.918.426 

Diğer Axa Grup ġirketleri 3.238.088 1.052.942 

Groupama Sigorta A.ġ. 4.182.958 (305.736) 

Inter Partner Assistance Yardım ve Destek 

Hizmetleri Tic. Ltd. ġti. 127.299 - 

Milli Reasürans T.A.ġ. 28.661.736 (2.547.782) 

Toplam 101.695.954 54.903.108 

 

f) Ödenen temettüler: 

1 Nisan 2013 – 31 Mart 2014 döneminde temettü ödemesi bulunmamaktadır (1 Nisan 2012 – 31 Mart 2013: 10.020.252 TL). 

 

g) Genel Yönetim Giderleri (DanıĢmanlık giderleri): 

 

Axa SA 1.601.629 1.145.506 

Toplam 1.601.629 1.145.506 

DĠPNOT 28 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(a) Sermaye risk yönetimi 
 

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken, diğer yandan borç ve özkaynak 

dengesini en verimli Ģekilde yöneterek karlılığını artırmayı hedeflemektedir. 
 

Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. 

Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düĢülmesiyle hesaplanır. 

  31 Mart 2014 31 Mart 2013 

Finansal Borçlar 87.903 194.597 

Toplam Özkaynaklar 1.162.424.235 999.674.019 

Borç / Özkaynaklar Oranı 0% 0% 

(b) Fiyat riski 

Grup‟un bilançosunda satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıfladığı sermaye araçları fiyat riskine maruz kalmaktadır. 

Grup sermaye araçlarından kaynaklanan fiyat riskini yönetmek için elinde sınırlı sayıda satılmaya hazır finansal varlık 

bulundurmaktadır. 

(c) Piyasa riski 

Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki (d maddesine bakınız), faiz oranındaki (e maddesine bakınız) değiĢikliklere ve 

diğer risklere maruz kalmaktadır (f maddesi) Grup ayrıca Finansal araçları elinde bulundurma nedeniyle karĢı tarafın 

anlaĢmanın gereklerini yerine getirememe riskini (g maddesi) de taĢımaktadır. 

(d) Kur riski yönetimi 

Yabancı para cinsinden iĢlemler, kur riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. Grup, bankalardaki mevduat hesaplarının bir 

kısmını döviz tevdiat olarak değerlendirmekte ve ayrıca döviz cinsinden borç ve alacakları bulunmaktadır. Bu nedenle 

Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası‟na çevriminde kullanılan kur oranlarının değiĢimi 

nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluĢacak ticari iĢlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark 

sebebiyle ortaya çıkmaktadır. 
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DĠPNOT 28 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (DEVAMI) 

Döviz Pozisyonu Tablosu 

 31 Mart 2014 

 TL KarĢılığı ABD Doları Avro GBP Diğer 

1. Ticari alacaklar - - - - - 

2a. Parasal finansal varlıklar 238.048.085 99.062.308 7.013.219 3.016 20.331 

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - 

3. Diğer 178.222.798 22.791.731 42.586.235 35.694 118.417 

4. Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3) 416.270.883 121.854.039 49.599.454 38.710 138.748 

5. Ticari alacaklar - - - - - 

6a. Parasal finansal varlıklar - - - - - 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - 

7. Diğer - - - - - 

8. Duran Varlıklar Toplamı (5+6+7) - - - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8) 416.270.883 121.854.039 49.599.454 38.710 138.748 

10. Ticari borçlar - - - - - 

11. Finansal yükümlülükler 230.972.493 70.927.552 24.999.522 64.323 243.008 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler 1.420.094 482.080 66.683 44.761 1.229 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - 

13. Kısa Vadeli Yük. Toplamı (10+11+12) 232.392.587 71.409.632 25.066.205 109.084 244.237 

14. Ticari borçlar - - - - - 

15. Finansal yükümlülükler - - - - - 

16. Uzun Vadeli Yük. Toplamı  - - - - - 

17. Toplam Yükümlülükler  232.392.587 71.409.632 25.066.205 109.084 244.237 

18. Net Yab. Para Varlık / (Yük.) Pozisyonu 183.878.296 50.444.407 24.533.249 (70.374) (105.489) 



AXA HOLDĠNG A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 MART 2014 TARĠHLĠ 

KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR 

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) 

   

45 

 

DĠPNOT 28 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (DEVAMI) 
 

Döviz Pozisyonu Tablosu 
 

 31 Mart 2013 

 TL KarĢılığı ABD Doları Avro GBP Diğer 

1. Ticari alacaklar - - - - - 

2a. Parasal finansal varlıklar 382.249.623 160.533.367 39.255.197 207.013 243.153 

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - 

3. Diğer - - - - - 

4. Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3) 382.249.623 160.533.367 39.255.197 207.013 243.153 

5. Ticari alacaklar - - - - - 

6a. Parasal finansal varlıklar - - - - - 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - 

7. Diğer -  - - - - 

8. Duran Varlıklar Toplamı (5+6+7) - - - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8) 382.249.623 160.533.367 39.255.197 207.013 243.153 

10. Ticari borçlar - - - - - 

11. Finansal yükümlülükler - - - - - 

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler 271.826.043 124.825.817 19.541.493 247.846 48.227 

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - - 

13. Kısa Vadeli Yük. Toplamı (10+11+12) 271.826.043 124.825.817 19.541.493 247.846 48.227 

14. Ticari borçlar - - - - - 

15. Finansal yükümlülükler - - - - - 

16. Uzun Vadeli Yük. Toplamı  - - - - - 

17. Toplam Yükümlülükler  271.826.043 124.825.817 19.541.493 247.846 48.227 

18. Net Yab. Para Varlık / (Yük.) Pozisyonu 110.423.580 35.707.550 19.713.704 (40.833) 194.926 
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DĠPNOT 28 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (DEVAMI) 

 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

 

31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihleri itibarıyla aĢağıda detayı verilen döviz türleri karĢısında Türk Lirasında olası % 10‟luk 

bir değer değiĢimi Grup‟un karını aĢağıda verilen tutarlarda azaltacaktır. Bu analiz özellikle faiz oranları gibi değiĢkenlerin 

sabit kalacağı varsayımına dayanmaktadır. 

 

31 Mart 2014 

 
Kar / Zarar 

  
Yabancı Paranın 

Değer Kazanması 

Yabancı Paranın 

Değer Kaybetmesi 

   
ABD Doları‟nın TL karĢısında % 10 değer değiĢimi halinde; 

   ABD doları net varlık / yükümlülüğü 11.046.316 (11.046.316) 

   
Avro'nun TL KarĢısında % 10 değer değiĢimi halinde; 

   Avro net varlık / yükümlülüğü 7.377.639 (7.377.639) 

   
Diğer döviz kurlarının TL karĢısında ortalama % 10 değer değiĢimi halinde; 

   Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü (36.125) 36.125 

   Toplam 18.387.830 (18.387.830) 

31 Mart 2013 

 
Kar / Zarar 

  
Yabancı Paranın 

Değer Kazanması 

Yabancı Paranın 

Değer Kaybetmesi 

   
ABD Doları‟nın TL karĢısında % 10 değer değiĢimi halinde; 

   ABD doları net varlık / yükümlülüğü 6.458.425 (6.458.425) 

   
Avro'nun TL KarĢısında % 10 değer değiĢimi halinde; 

   Avro net varlık / yükümlülüğü 4.571.411 (4.571.411) 

   
Diğer döviz kurlarının TL karĢısında ortalama % 10 değer değiĢimi halinde; 

   Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü 12.522 (12.522) 

   Toplam 11.042.358 (11.042.358) 
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DĠPNOT 28 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (DEVAMI) 

(e) Faiz oranı riski yönetimi 

Grup değiĢken ve sabit faizli finansal araçları nedeniyle faiz riskine maruz kalmaktadır.  

Faiz Pozisyonu Tablosu 

 

Sabit Faizli Finansal Araçlar 31 Mart 2014 31 Mart 2013 

Finansal varlıklar 1.043.878.892 878.375.639 

Finansal yükümlülükler 87.903 194.597 

  
  

DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar 31 Mart 2014 31 Mart 2013 

Finansal varlıklar 1.971.639.895 1.559.597.508 

Finansal yükümlülükler - - 

DeğiĢken faiz oranlı finansal varlıklar, ġirket‟i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. 31 Mart 2014 tarihinde değiĢken faizli 

finansal varlıklarına uygulanan piyasa faiz oranı % 1 yüksek/düĢük olsaydı ve diğer tüm değiĢkenler sabit kalsaydı, ilgili döneme 

ait vergi öncesi kar 18.437.151 TL (31 Mart 2013: 16.040.925 TL) daha yüksek/düĢük olacaktı. 

(f) Fonlama riski 

Var olan ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanı yüksek borç verenlerden yeterli fonlama taahhütlerinin 

sağlanması yoluyla yönetilmektedir. 
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DĠPNOT 28 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (DEVAMI) 
 

31 Mart 2014 Alacaklar Dipnot Bankalardaki Mevduat Dipnot 

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar    

  ĠliĢkili taraf Diğer taraf ĠliĢkili taraf Diğer taraf    

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi 

riski (A+B+C+D+E) - - 49.462.931 475.796.265  1.048.260.079  

         

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - -  -  

         

A. Vadesi geçmemiĢ yada değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

finansal varlıkların net defter değeri - - 49.462.931 475.796.265  1.048.260.079  

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde 

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak 

finansal varlıkların defter değeri - - - -  -  

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

varlıkların net defter değeri - - - -  -  

- Teminat vs. ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - -  -  

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri - - - -  -  

- Vadesi GeçmiĢ (brüt defter değeri) - - - 233.649.016  -  

- Değer DüĢüklüğü (-) - - - (233.649.016)  -  

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - -  -  

- Vadesi GeçmemiĢ (brüt defter değeri) - - - -  -  

- Değer DüĢüklüğü (-) - - - -  -  

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - -  -  

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar - - - -  -  
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DĠPNOT 28 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (DEVAMI) 
 

31 Mart 2013 Alacaklar Dipnot Bankalardaki Mevduat Dipnot 

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar    

  ĠliĢkili taraf Diğer taraf ĠliĢkili taraf Diğer taraf    

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi 

riski (A+B+C+D+E) - - 21.040.532 449.877.645  901.281.734  

         

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - -  -  

         

A. Vadesi geçmemiĢ yada değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

finansal varlıkların net defter değeri - - 21.040.532 449.877.645  901.281.734  

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde 

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak 

finansal varlıkların defter değeri - - - -  -  

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

varlıkların net defter değeri - - - -  -  

- Teminat vs. ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - -  -  

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri - - - -  -  

- Vadesi GeçmiĢ (brüt defter değeri) - - - 213.511.566  -  

- Değer DüĢüklüğü (-) - - - (213.511.566)  -  

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - -  -  

- Vadesi GeçmemiĢ (brüt defter değeri) - - - -  -  

- Değer DüĢüklüğü (-) - - - -  -  

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - -  -  

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar - - - -  -  
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DĠPNOT 28 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (DEVAMI) 

Vadesi geçmiĢ ama Ģüpheli hale gelmeyen diğer alacakların yaĢlandırması aĢağıdadır: 

  31 Mart 2014 31 Mart 2013 

  Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar 

3 aya kadar 120.256.845 102.729.515 

3-6 aya kadar 405 1.309 

6-12 aya kadar 300 33 

Toplam 120.257.550 102.730.857 

(g) Likidite risk yönetimi 

 

Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eĢleĢtirilmesi yoluyla 

yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalıĢmaktadır. 

Likidite Riski Tabloları 

Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi iĢlemleri ile fon kaynaklarının 

kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi 

sağlayıcılarının eriĢilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 

 

31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihleri itibarıyla, Grup‟un finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo 

aĢağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 2014   SözleĢme       

SözleĢme Uyarınca Vadeler  

 

Uyarınca Nakit 3 Aydan 3-12 Ay 1-5 Yıl 

 

Defter Değeri ÇıkıĢlar Toplamı Kısa  Arası Arası 

Türev Olmayan Finansal 

Yükümlülükler 

     Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar 87.903 87.903 41.735 46.168 - 

ĠliĢkili taraflara diğer borçlar 67.013.754 67.013.754 67.013.754 - - 

Diğer borçlar 125.472.011 125.472.011 33.207.434 89.357.218 2.907.359 

Toplam 193.573.668 193.573.668 100.262.923 89.403.386 2.907.359 

 

31 Mart 2013   SözleĢme       

SözleĢme Uyarınca Vadeler  

 

Uyarınca Nakit 3 Aydan 3-12 Ay 1-5 Yıl 

  Defter Değeri ÇıkıĢlar Toplamı Kısa Arası Arası 

Türev Olmayan Finansal 

Yükümlülükler   

   Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar 194.597 194.597 48.649 145.948 - 

ĠliĢkili taraflara diğer borçlar 56.053.341 56.053.341 56.053.341 - - 

Diğer borçlar 122.702.044 122.702.044 10.687.541 92.018.826 19.990.729 

Toplam 178.949.982 178.949.982 66.789.531 92.164.774 19.990.729 

DĠPNOT 29 - RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 

Bulunmamaktadır. 
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DĠPNOT 30 - TFRS’YE GEÇĠġE ĠLĠġKĠN MUTABAKAT 
 
Not 2‟te belirtildiği üzere bu finansal tablolar TFRS‟ye göre hazırlanan ilk finansal tablolardır.  

 

31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar, karĢılaĢtırmalı bilgileri içeren 31 Mart 2013 tarihli finansal  

tablolar ve ġirket‟in TFRS kullanımına geçtiği tarih olan 1 Nisan 2012 (31 Mart 2012) tarihli finansal durum TFRS açılıĢ 

bakiyeleri, Dipnot 2‟de açıklanan muhasebe ilkelerine göre hazırlanmıĢtır.  

 

Finansal durum TFRS açılıĢ bakiyelerinin hazırlanması sırasında Türkiye‟de Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Standartları‟na 

(“TGKGMS”) göre hazırlanan finansal tablolarda raporlanan tutarlar yeniden düzeltilmiĢtir. Türkiye‟de Genel Kabul GörmüĢ 

Muhasebe Standartları‟ndan TFRS‟ye geçiĢin ġirket‟in finansal durumu ve finansal performansı üzerindeki etkileri aĢağıdaki 

tablolarda ve iliĢikteki tablo notlarında açıklanmıĢtır. 
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DĠPNOT 30 - TFRS’YE GEÇĠġE ĠLĠġKĠN MUTABAKAT (DEVAMI) 

 
31 Mart 2013       

       

VARLIKLAR       

 

TGKGMS’e Göre 

Hazırlanan 

Finansal Tablo 

ErtelenmiĢ Üretim 

Giderlerine ĠliĢkin 

Düzeltmeler ErtelenmiĢ Vergi 

Konsolidasyon 

Düzeltmeleri 

Konsolidasyon 

Sınıflamaları Diğer Sınıflamalar  

TFRS’ye Göre 

Hazırlanan 

Finansal Tablo 

Dönen Varlıklar        

Nakit ve Nakit Benzerleri 1.285.095.847 - - - - - 1.285.095.847 

Finansal Yatırımlar 1.559.597.508 - - - - - 1.559.597.508 

ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar - - - (4.948) - 21.045.480 21.040.532 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer 

Alacaklar 457.379.834 - - - - (7.502.189) 449.877.645 

Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar 16.201.368 - - - - (6.704.368) 9.497.000 

Diğer Dönen Varlıklar 250.116.718 6.411.000 - - - 486.096 257.013.814 

Toplam dönen  

varlıklar 3.568.391.275 6.411.000 - (4.948) - 7.325.019 3.582.122.346 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer 

Alacaklar 11.667.583 - - - - - 11.667.583 

Finansal Yatırımlar - - - - - 7.356.410 7.356.410 

ĠĢtirakler ve Bağlı Ortaklıklar 1.220.332.205 - - (1.163.655.634) (49.320.161) (7.356.410) - 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.946.721 - - - - (3.447.331) 5.499.390 

Maddi Duran Varlıklar 77.695.268 - - - - (56.115.767) 21.579.501 

ġerefiye - - - - 4.820.871 - 4.820.871 

 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar - - - - - 59.563.098 59.563.098 

ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 119.661.486 - - - - (4.689.775) 114.971.711 

Toplam duran  

Varlıklar 1.438.303.263 - - (1.163.655.634) (44.499.290) (4.689.775) 225.458.564 

TOPLAM VARLIKLAR 5.006.694.538 6.411.000 - (1.163.660.582) (44.499.290) 2.635.244 3.807.580.910 
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DĠPNOT 30 - TFRS’YE GEÇĠġE ĠLĠġKĠN MUTABAKAT (DEVAMI) 
 

31 Mart 2013       

KAYNAKLAR       

 

TGKGMS’e Göre 

Hazırlanan 

Finansal Tablo 

ErtelenmiĢ Üretim 

Giderlerine ĠliĢkin 

Düzeltmeler 

ErtelenmiĢ Vergi 

Düzeltmesi 

Konsolidasyon 

Düzeltmeleri 

Konsolidasyon 

Sınıflamaları Diğer Sınıflamalar  

TFRS’ye Göre 

Hazırlanan 

Finansal Tablo 

Kısa Vadeli Yükümlülükler        

Kısa Vadeli Borçlanmalar 194.597 - - - - - 194.597 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar 

Kapsamında Borçlar 13.235.238 - - - - 118.028 13.353.266 

ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar 14.787 - - (4.948) - 56.043.502 56.053.341 

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 157.358.587 - - - - (34.656.543) 122.702.044 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.704.368 - - - - (6.704.368) - 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin 

Kısa Vadeli KarĢılıklar - - - - - 4.541.283 4.541.283 

Diğer Kısa Vadeli KarĢılıklar 2.292.676.936 - - - - (12.389.458) 2.280.287.478 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.132.097 - - - - 372.575 29.504.672 

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.499.316.610 - - (4.948) - 7.325.019 2.506.636.681 

Uzun Vadeli Yükümlülükler        

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 69.379.240 - - - - - 69.379.240 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin 

Uzun Vadeli KarĢılıklar 6.253.109 - - - - - 6.253.109 

Diğer Uzun Vadeli KarĢılıklar 262.360.648 - - - - (37.350.117) 225.010.531 

ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü 4.034.905 - 1.563.610 - - (4.971.185) 627.330 

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 342.027.902 - 1.563.610 - - (42.321.302) 301.270.210 

Özkaynaklar        

ÖdenmiĢ Sermaye 2.478.025.000 - - (1.288.625.000) - - 1.189.400.000 

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma 

Kazanç/Kayıpları 42.031.924 - - (2.825.160) - - 39.206.764 

Diğer Yedekler - - - (3.639.781) - 37.350.117 33.710.336 

Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 87.175.585 - - (5.221.278) - - 81.954.307 

GeçmiĢ Yıllar Karları/Zararları (3.641.868) - - 3.184.540 (44.499.290) - (44.956.618) 

Net Dönem Karı/Zararı (438.240.615) 6.411.000 (1.282.200) 43.318.799 - - (389.793.016) 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - 90.152.246 - - 90.152.246 

Toplam Özkaynaklar 2.165.350.026 6.411.000 (1.282.200) (1.163.655.634) (44.499.290) 37.350.117 999.674.019 

TOPLAM KAYNAKLAR 5.006.694.538 6.411.000 281.410 (1.163.660.582) (44.499.290) 2.353.834 3.807.580.910 
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DĠPNOT 30 - TFRS’YE GEÇĠġE ĠLĠġKĠN MUTABAKAT (DEVAMI) 
 

1 Nisan 2012 - 31 Mart 2013       

GELĠR TABLOSU       

 

TGKGMS’e Göre 

Hazırlanan 

Finansal Tablo 

ErtelenmiĢ Üretim 

Giderlerine ĠliĢkin 

Düzeltmeler 

ErtelenmiĢ Vergi 

Düzeltmesi 

Konsolidasyon 

Düzeltmeleri 

Konsolidasyon 

Sınıflamaları Diğer Sınıflamalar  

TFRS’ye Göre 

Hazırlanan 

Finansal Tablo 

Hasılat 4.090 - - - - - 4.090 

Brüt Esas Faaliyet Karı 4.090 - - - - - 4.090 

Genel Yönetim Giderleri (-) (511.730.037) - - 214.278 - 401.989.908 (109.525.851) 

Pazarlama Giderleri (-) - - - - - (15.010.751) (15.010.751) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.961.239.763 6.411.000 - - - 262.865.954 2.230.516.717 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (2.031.034.215) - - - - (653.825.394) (2.684.859.609) 

Esas Faaliyet Karı (581.520.399) 6.411.000 - 214.278 - (3.980.283) (578.875.404) 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 169.868.520 - - (214.278) - - 169.654.242 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (142.684.680) - - - - - (142.684.680) 

Finansman Gelirleri (1.467.589) - - (2.532.481) - 11.963.130 7.963.060 

Finansman Giderleri (-) 6.228.532 - - - - (11.963.130) (5.734.598) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi 

Karı / Zararı (549.575.616) 6.411.000 - (2.532.481) - (3.980.283) (549.677.380) 

        

Dönem Vergi Gideri/Geliri (3.980.283) - - - - 3.980.283 - 

ErtelenmiĢ Vergi Gideri/Geliri 115.315.284 - (1.282.200) - - - 114.033.084 
        

Dönem Zararı (438.240.615) 6.411.000 (1.282.200) (2.532.481) - - (435.644.296) 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - (45.851.280) - - (45.851.280) 

Ana ortaklığa ait kar/zarar (438.240.615) - - 48.447.599 - - (389.793.016) 
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DĠPNOT 30 - TFRS’YE GEÇĠġE ĠLĠġKĠN MUTABAKAT (DEVAMI) 

 
31 Mart 2012       

       

VARLIKLAR       

 

TGKGMS’e Göre 

Hazırlanan 

Finansal Tablo 

ErtelenmiĢ Üretim 

Giderlerine ĠliĢkin 

Düzeltmeler 

ErtelenmiĢ Vergi 

Düzeltmesi 

Konsolidasyon 

Düzeltmeleri 

Konsolidasyon 

Sınıflamaları Diğer Sınıflamalar  

TFRS’ye Göre 

Hazırlanan 

Finansal Tablo 

Dönen Varlıklar        

Nakit ve Nakit Benzerleri 617.590.699 - - - - - 617.590.699 

Finansal Yatırımlar 1.088.013.163 - - - - - 1.088.013.163 

ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar - - - (6.585) - 10.307.167 10.300.582 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer 

Alacaklar 467.605.097 - - - - (9.606.114) 457.998.983 

Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar 1.635.174 - - - - - 1.635.174 

Diğer Dönen Varlıklar 212.658.056 - - - - 1.628.145 214.286.201 

Toplam dönen  

varlıklar 2.387.502.189 - - (6.585)  2.329.198 2.389.824.802 

ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.999.608 - - (9.999.608) - - - 

ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer 

Alacaklar 407.336 - - - - - 407.336 

Finansal Yatırımlar - - - - - 4.168.704 4.168.704 

ĠĢtirakler 399.276.002 - - (345.786.605) (49.320.693) (4.168.704) - 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.201.271 - - - - (3.386.839) 5.814.432 

Maddi Duran Varlıklar 101.380.848 - - - - (80.359.580) 21.021.268 

ġerefiye - - - - 4.820.871 - 4.820.871 

 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (19.752.627) - - - - 83.746.419 63.993.792 

PeĢin ÖdenmiĢ Giderler - - - - - - - 

ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 11.764.287 - - - - (2.574.146) 9.190.141 

Toplam duran  

Varlıklar 512.276.725 - - (355.786.213) (44.499.822)  (2.574.146) 109.416.544 

TOPLAM VARLIKLAR 2.899.778.914 - - (355.792.798) (44.499.822)   (244.948) 2.499.241.346 
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DĠPNOT 30 - TFRS’YE GEÇĠġE ĠLĠġKĠN MUTABAKAT (DEVAMI) 

 

31 Mart 2012       

KAYNAKLAR       

 

TGKGMS’e Göre 

Hazırlanan 

Finansal Tablo 

ErtelenmiĢ Üretim 

Giderlerine ĠliĢkin 

Düzeltmeler 

ErtelenmiĢ Vergi  

Düzeltmesi 

Konsolidasyon 

Düzeltmeleri 

Konsolidasyon 

Sınıflamaları Diğer Sınıflamalar  

TFRS’ye Göre 

Hazırlanan 

Finansal Tablo 

Kısa Vadeli Yükümlülükler        

Kısa Vadeli Borçlanmalar 316.940 - - - - - 316.940 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar 

Kapsamında Borçlar 9.706.464 - - - - - 9.706.464 

ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar 10.013.801 - - (10.006.193) - 45.448.331 45.455.939 

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 140.416.550 - - - - (40.212.907) 100.203.643 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.496.503 - - - - (4.536.546) 959.957 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin 

Kısa Vadeli KarĢılıklar - -  - - 3.970.217 3.970.217 

Diğer Kısa Vadeli KarĢılıklar 1.365.925.519 - - - - (3.970.217) 1.361.955.302 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.392.498 - - - - 1.630.320 28.022.818 

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.558.268.275 - - (10.006.193) - 2.329.198 1.550.591.280 

Uzun Vadeli Yükümlülükler        

ĠliĢkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 54.741.297 - - - - - 54.741.297 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin 

Uzun Vadeli KarĢılıklar 4.358.295 - - - - - 4.358.295 

Diğer Uzun Vadeli KarĢılıklar 276.655.547 - - - - (39.645.195) 237.010.352 

ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü 2.616.250 - - - - (2.574.146) 42.104 

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 338.371.389 - - - - (42.219.341) 296.152.048 

Özkaynaklar        

ÖdenmiĢ Sermaye 807.265.000 - - (462.565.000) - - 344.700.000 

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma 

Kazanç/Kayıpları 17.052.379 - - (2.928.164) - - 14.124.215 

Diğer Yedekler - - - (7.732.092) - 39.645.195 31.913.103 

Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 85.105.926 - - (14.036.764) - - 71.069.162 

GeçmiĢ Yıllar Karları/Zararları 34.318.072 - - 35.937.586 (44.499.822) - 25.755.836 

Net Dönem Karı/Zararı 59.397.873 - - (42.287.931) - - 17.109.942 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - 147.825.760 - - 147.825.760 

Toplam Özkaynaklar 1.003.139.250 - - (345.786.605) (44.499.822) 39.645.195 652.498.018 

TOPLAM KAYNAKLAR 2.899.778.914 - - (355.792.798) (44.499.822) (244.948) 2.499.241.346 
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DĠPNOT 30 - TFRS’YE GEÇĠġE ĠLĠġKĠN MUTABAKAT (DEVAMI) 

Kar veya zarar tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosundaki önemli düzeltmeler ile yeniden sınıflandırma iĢlemlerine iliĢkin 
açıklamalar aĢağıdaki gibidir: 

ErtelenmiĢ Üretim Giderlerine ĠliĢkin Düzeltmeler: TFRS finansal tablolarında, yazılan hayat poliçelerinin sonraki 
dönemlere devreden kısımları üzerine yüklenen gider payları etkisidir.  

ErtelenmiĢ Vergi Düzeltmesi: TFRS finansal tablolarında, yapılan düzeltme kayıtlarının ertelenmiĢ vergi etkisidir. 

Konsolidasyon Düzeltmeleri ve Sınıflamaları: Bağlı ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi 
kullanılarak konsolide edilmiĢ olup ġirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iĢtirak değerleri, ilgili 
özkaynaklar ile karĢılıklı olarak netleĢtirilmiĢtir. ġirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi iĢlemler ve bakiyeler 
konsolidasyon iĢlemi sırasında netleĢtirilmiĢtir. Grup‟un sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan 
temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleĢtirilmiĢtir. 
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AÇIKLAMALAR 

• Şirket bünyesinde sağlanan herhangi bir huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali

menfaat yoktur.

• Şirket bünyesinde verilen herhangi bir ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil gideri ile ayni

ve nakdi imkân, sigorta ve benzeri teminat yoktur.

• 01.04.2013-31.03.2014 hesap dönemine ait bağımsız denetim yapılmıştır.

• Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu herhangi bir yatırım yoktur.

• Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

• Şirket yıl içinde bağış, yardım, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde harcama yapmamıştır.

• Şirket aleyhine açılmış ve şirketin mali durumunu ya da faaliyetlerini olumsuz yönde

etkileyebilecek herhangi bir dava bulunmamaktadır.

• Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım

bulunmamaktadır.




