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I. GENEL BİLGİLER
1. Genel

2. Misyonumuz

3. Vizyonumuz

4. Değerlerimiz

www.turkpandi.com

Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketi
2014 Faaliyet Raporu
Ticaret Sicil Numarası : 899550
Tel : +90 (216) 545 03 00
Fax: +90 (216) 545 03 01

www.turkpandi.com

Adres: Koşuyolu Mahallesi Muhittin Üstündağ Cad. No:21 Kadıköy - İstanbul 

Rapor tarihi itibariyle faaliyetlerimiz Genel Merkezimizde yürütülmekte olup,
herhangi bir şubemiz bulunmamaktadır.

Türk Su Araçları Sorumluluk sigorta sektöründe yenilikçi ve öncü bir şirket 
kimliği içinde yaygın bir satış ve pazarlama yapısı ile satış sonrası 
hizmetlerle de sigortalılarımıza en üst düzeyde hizmet sunmaktır.

Farklılık yaratacak girişimleri ile orta vadede belirleyici ve önemli bir piyasa 
yapıcısı konumuna gelmektir.

a. Adil olmak
İşlemlerimizi yaparken sigortalı, broker 
ve tüm sektör temsilcilerine eşit 
mesafede durarak adaletli bir hizmet 
sağlamak. 

b. Şeffaflık
Faaliyetler sürecinin her aşamasında 
şeffaf olmak.

c. Güvenilir Olmak
Tüm şirket çalışanları ve brokerler 
tarafından sigortalılara verilen 
taahhütleri eksiksiz ve zamanında 
yerine getirmek.

d. Yenilikçi Olmak
Tüm teknolojik yenilikleri insani 
değerleri de göz önüne alarak kullanıp en 
verimli ve karlı çözümlere ulaşmak.

e. Dinamik Olmak
Genç ve hızlı yapımız ile değişen sosyal 
ve ekonomik koşullara değerlerimizden 
ödün vermeden uyum sağlamak.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2017
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5. Faliyet Konumuz

6. Ortaklık ve Sermaye Yapımız

7. Ortaklık ve Sermaye Yapımızdaki Değişiklikler

8. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına
 İlişkin Açıklamalar

www.turkpandi.com

Türk P ve I Sigorta A.Ş. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre hayat dışı 
sigorta branşlarında faaliyet göstermek üzere 31.12.2013 tarihinde Ticaret 
Sicili’ne tescil edilmiştir. Şirketimiz, Sigorta Şirketleri ve Reasürans 
Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü 
tarafından 18.02.2014 tarihinde Su Araçları Sorumluluk Branşında, 
21.09.2015 tarihinde ise Su Araçları ve Genel Sorumluluk Branşlarında 
ruhsatlandırılmıştır.

Şirketimizin nominal sermayesi 6.000.000 TL olup, sermayenin tamamı 
ödenmiştir. Ortaklık ve sermaye yapısında 2017 yılında herhangi bir 
değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibariyle imtiyazlı payları bulunmamaktadır.

 

ORTAK ADI PAY 
GRUBU 

NOMİNAL 
SERMAYE  

MİKTARI (TL) 
PAY 

ADEDİ 

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. A 1.000.000 1.000.000 

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. B 1.000.000 1.000.000 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. C 1.000.000 1.000.000 

OMUR DENİZCİLİK A.Ş. D 2.205.000 2.205.000 

METROPOLE DENİZCİLİK VE TİC.LTD.ŞTİ. D 450.000 450.000 

VİTSAN DENİZCİLİK A.Ş. D 345.000 345.000 

TOPLAM 6.000.000 6.000.000 
 

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2017
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9. Yönetim Kurulu Başkanının Faaliyet Dönemine
İlişkin Yorumları ve Geleceğe Yönelik Beklentileri

www.turkpandi.com Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2017

 Şirketimizin kuruluşu itibari ile 4 tam yılı 
tamamlamış bulunmaktayız. Bu dört yıl içinde 
katedilen mesafeyi değerlendirmek ve gelecek 
ile ilgili şirketimizin orta ve uzun vadeli 
hedeflerine sizlerle birlikte bakabilmek arzusu 
ile bu satırları kaleme aldım.

 İçinde bulunduğumuz durumu 
değerlendirirken aslında kuruluş öncesi 
döneme dönüp bir bakmanın faydalı olacağını 
düşünüyorum. O dönemde Deniz Ticaret Odası 
ve sektörün düzenlemesini üstlenmiş olan 
idaremizin ortak kanaati yerli ve milli bir P&I 
şirketine sahip olunması noktasındaydı. Bu 
konuda çeşitli platformlarda görüşmeler 
yapılmaktaydı fakat somut adımların atılması 
dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ ın girişimleri ile 
vücuda gelmişti.

 P&I Sigortacılığı, dünya denizciliği açısından

bakıldığında çok teknik bir yapıya sahip ve sayıları 
25 civarında olan kendilerine has kuruluşlardır. 
Yönetimleri klasik yerel sigorta şirketleri ile 
paralellik teşkil etmeyen ağırlıklı olarak teknik bilgi 
birikimine sahip olmayı gerektiren karmaşık bir 
yapıya sahiptirler. P&I bir sorumluluk sigortası 
olduğundan P&I şirketleri de sigortalılarına sadece 
hasar ödemek üzere konuşlanmamış bunun yanı 
sıra bünyelerinde etkili hasar önleyici faaliyetler 
barındırmakta ve hem yerel hem de uluslararası 
idareler ile yakın temas içinde olarak idari 
düzenlemelerde aktif rol almaktadırlar.

 Geçen 4 yıllık süreç içerisinde şirketimiz iç 
organizasyonunu tamamlamış, idari ve mesleki 
sivil toplum örgütleri ile temaslarını sürekli hale 
getirmiş, mesleki bilgilendirme konularında çeşitli 
seminerler ve sirkülerler ile artan sıklıkta 
bilgilendirmeyi hem doğrudan hem de sosyal 
medya kanalı ile yapmaya başlamıştır. Uluslararası 
tanınma ve kabul görme konusunda göreceli olarak 
kısa sayılacak süreci değerlendirip hedef sigortalı 
kitlesinin sefer yaptığı tüm bölgelerde bilinirliğini 
ve kabul edilirliğini artırmıştır. Ürün çeşitliliğinde 
ise sektörün ihtiyaçlarına uygun rotalar çizerek 
kendisini tam bir deniz sigorta merkezi konumuna 
getirme yönünde önemli adımlar atmıştır. Bu 
çerçevede 2016 yılı itibarı ile tekne makine sigortası 
branşında ilk riski kabul etmiş ve 2017 sonu itibari 
ile yerel pazarın ilk 5 şirketi arasındaki yerini 
almıştır. Bunun yanı sıra
liman sorumluluk, marina sorumluluk, tersane 
sorumluluk sigortası branşlarında da sektöre 
hizmetini artırarak sunmaya başlamıştır.

 Sigortacıların güvenilirliği kapsamında reasürör 
firmalar çok önemlidir. Hareket kabiliyetleri, hasar 
ödemelerinde aktiflik, servis kalitesi reasürans 
şirketlerinin güçlülüğü ve sağlıklı reasürör / 
sigortacı ilişkileri sayesinde gerçekleşebilir. Bu tüm 
sigorta şirketleri için de geçerli bir durumdur. Türk 
P&I Sigorta Şirketi kuruluşu itibari ile yönetim 
kurulunda bulunan tecrübeli ekip sayesinde tek 
vücut olarak hareket etmiş ve tüm ihtimaller göz 
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önünde bulundurularak çok tutucu olarak 
tanımlanabilecek bir reasürans yapısı 
oluşturulmuştur. Bu sayede şirketin hem saygınlığı 
artmış hem de hasar servisindeki kalitesi belli bir 
çizginin üzerinde kalmıştır. Bizler reasürans 
konusuna çok önem vermekle birlikte hizmet 
kalitesinde sürekli bir geliştirme ve kapsam artırma 
gayretlerimizi de sürdürmekteyiz.

 Kuruluş dönemimizden bu yana uluslararası 
sigorta piyasalarında meydana gelen değişiklikler 
saymakla bitecek gibi değil. Öncelikle 
kuruluşumuzu da kapsayan dönem içerisinde 
uluslararası grup kulüplerinin birçoğu 
bünyelerinde sabit primle servis veren (fixed 
premium P&I facility) birer şirket kurdular. Bunun 
anlamı bizim de içerisinde bulunduğumuz ve 
dünya filosunun 10% gibi bir kısmına teminat 
sağlayan pazar, grup kulüplerinin hedefleri 
içerisine alındı. Başta Batı Avrupa ülkelerindeki P&I 
kulüpleri olmak üzere birçok şirket sabit prim 
pazarına değişik alt markalar ile girerek rekabeti 
kızıştırdılar. Bu duruma karşılık sabit primler servis 
veren şirketler, agresif ve rekabetçi bir çizgide 
hareket ederek kendi pazarlarını korumaya 
çalıştılar. Ancak bu mücadele esnasında kan 
kaybedenler olduğu için pazar mecburi 
birleşmelere sahne oldu. Sonuç olarak bizim de 
içerisinde bulunduğumuz sabit prim pazarında 
primlerde hissedilir bir düşüş yaşandı.

 P&I camiası genelinde bu yumuşamanın ne 
kadar devam edebileceği bir taraftan tartışılırken, 
2017’de sigorta dünyasını etkileyen çok ciddi 
hadiseler meydana geldi. Bunların en başında 
gelenler ise Amerika Kıtası’nı peşi sıra vuran 
kasırgalar ve orman yangınları idi. Kasırgalar 
neticesinde ortaya çıkan tazminat maliyetleri 
inanılmaz boyutlara yükseldi. Londra 
sigortacılarından elde edilen bilgilere göre 2017 
yılında ortaya çıkan Harvey, Irma ve Maria 
kasırgaları ve California yangınları ile bağlantılı 
hasarların toplam maliyetinin 100 milyar USD’ye 
ulaştığını öğreniyoruz. Bu doğrultuda Lloyd’s ve 

dünya sigortacılarının risklerini paylaşan reasürör 
firmaların; hasarlar sebebi ile ödenen tazminatları 
primlere artış olarak yansıtmasını beklemenin 
gerçekçi olacağını düşünmekteyiz.

 Reasürörlerin geçtiğimiz yıllarda fazla kapasite 
sebebi ile primlerin dünya genelinde düşük 
seyrettiği bir dönemi tamamlamak üzere 
olduklarını söyleyebiliriz. Ancak aynı reasürörlerin 
kapasite maliyetleri arttığından, sağlanan limitleri 
daraltmaya başlamaları, arkasından son 
kullanıcıya yansıyan primlerin yükseleceği açıktır. 
Bunun belirgin olmayan kısmı ise bu daralmanın 
ne zaman başlayacağı konusudur. 2017 sonunda 
P&I kulüpleri kendi reasürans yenilemelerini çok 
büyük değişiklikler olmadan ve hatta çok ufak bir 
indirim ile yenilemeyi başardılar, bunun sonucu 20 
Şubat yenilemeleri oldukça rahat ve dengeli bir 
ortamda sonuçlandı. Bu da pazarın bir bilinmezlik 
içerisinde bir süre daha dalgalanacağını ve bir 
tahmin yapmak için henüz erken olduğunu 
göstermektedir.

 Piyasada seyreden bu dalgalanmalara rağmen, 
2017 yılını kar ederek tamamlamış ve bir önemli 
dönemi daha geride bırakmış olmalarından dolayı, 
Kaptan Ufuk Teker yönetimindeki Türk P&I ekibini 
ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederim. Umarım 
Türkiye’ den çıkan bir dünya markasının 
temellerini atma gururu bizlere nasip olur.
Huzurlu ve başarılı bir yıl dilerim.

M. Aret TAŞCİYAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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10. Genel Müdür’ün Faaliyet Dönemine İlişkin
Yorumları ve Geleceğe Yönelik Beklentileri
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 Kuruluşumuz üzerinden geçen 4 yıllık süreç 
geçti ve bu geçen zaman nasıl geçti şirketimiz bu 
süreyi yerinde değerlendirebildi mi diye sormak 
için zamanın yaklaştığını söyleyebiliriz. Türk P&I 
şirketi ilk kuruluş yılı olan 2014 sonrasında 
şirketin iç yapılanması, reasürans yapısının 
oluşturulması, bilgi işlem sisteminin ilk 
kuruluşu, personel oluşumu, Denizcilik idaresi 
ile iletişim, pazarlama ve tanıtım aktiviteleri, 
hasar ve eksper yapısının oluşturulması, tarife ve 
sigortalama kriterleri başta olmak üzere daha 
birçok konu üzerinde çalışmalartamamlanıp 
şirket çalışır ve aktif hale getirilmiştir. Bu süreçte 
ilk iki yıl fizibilite raporlarımızda da 
öngördüğümüz üzere zarar ile kapatılmış 
olmasına rağmen son iki yıl kar ile kapatılarak 
devam eden ve birbirini takip eden iki yılda 
karlılık hedefimize ulaşılmıştır. Şirketimiz yıllık 
büyüme oranı olarak ise beklentilere paralel 
hareket etmiş ve hedefler mertebesinde bir 
büyüme gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

 Şirketimizin tek faaliyet alanının Denizcilik 
sigortaları olmasına rağmen ve sektörün son 9 
yıldır içerisinde buolunduğu derin kriz şartlarına 
rağmen elde ettiği büyüme ve karlılık oranlarının 
başlangıç aşamasında ulaşılması güç olan bir başarı 
olduğunun altını çizmek isterim. Denizcilik 
sektörünün elde edeceği muhtemel bir ivmede ise 
mevcut müşterilerin organik büyümesinden elde 
edilecek pay ise şirketimizin ivmesinin kalıcı ve 
sürdürülebilri olmasında fayda sağlayacaktır. 
Denizcilik sektörümüzün mevcut büyüklüklerine 
bakıldığında 28,5 milyon DWT lik büyüklük söz 
konusundur. Şirketimiz ise toplam büyüklük 
içerisinden DWT olarak bakıldığında P&I branşında 
2 milyon GRT un biraz altında bir büyüklüğü sahip 
olarak toplam GRT bazında %10 bir Pazar payına 
ulaşmış bulunmaktadır. Fakat gerçek 
hedeflendirmemizi biz gemi bazında, müşteri 
bazında ve belli tip taşımacılık üzerine 
yoğunlaştırarak gerçekçi ve ulaşılabilir olmayı 
amaçlamaktayız. Bu çerçevede yolcu taşımacılığı 
konusunda özellikle konsantre olup pazarımızı %90 
düzeyine ulaştırdık. Öte yandan koster pazarında 
ise artan bir hisse ile gemi sayımızın 100 gemi 
üzerine çıkmasını sağladık. Bu aşamadan sonra ise 
seçici bir politika izleyerek tonajımızı arttırmak 
yoluna gitme gayretimizi göstereceğiz.

 Diğer bir hedefimiz olan Türk sahipli olmayan 
gemi pazarından pay almak konusunda ise 
girişimlerimizi ilerletiyoruz. Reasürans yapımız ise 
sürekli bir gelişim içerisinde ve yeni yıldan itibaren 
ise farklı bir yapıya ulaştırmaya gayret etmekteyiz.
 
 Bu süreci ise Dünya Denizcilik piyaları ve dünya 
ekonomisinde yaşanan gelişmeleri çok yakından 
inceleyerek gerçekleştirmekteyiz. Denizcilik 
alanındaki gelişmelere bakarken dünya emtea 
piyasalarındaki trendlere bakmak gerekliliği 
bulunmaktadır. Dünya yük taşımacılığı 2017 yılında 
13,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş olup bu tutarın
% 84 lük kısımı deniz yolu ile yapılmıştır. Taşınan 
yük miktarındaki artış ise %2.9 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu aşamada Türk sahipli filo ise bir 
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önceki yıla göre aynı kalarak 2009 yılında yaşanan 
global krizin etkisinden tam olarak çıkamamıştır. 
Fakat ülkemiz idaresi ve sivil toplum örgütlerimiz 
Türk Koster projesi üzerinde yoğun bir çalışma 
ortamı ve uyumu yakalamış durumdadır. 2018 
itibarı ile bu konuda koster filomuzun yenilenmesi 
konusunda aşama kat edileceğini öngörmekteyiz. 
Türk P&I olarak bu alanda kendi payımızı almak 
üzere konuşlanmış bulunmaktayız.

 Şirket olarak sektörün Deniz Sigortaları 
anlamında sigortacısı olmak yolunda tüm 
çalışmalarımızın karşılığını almaya başlamış 
bulunmaktayız. Bu çerçevede servis verdiğimiz 
branşlara Su araçları sigortasını 2016 yılının Mayıs 
ayı itibari ile katmış olduk. Kısa sürede ise yıllardır 
bu alanda servis veren birçok şirketi geride 
bırakarak ilk 3 şirket arasına yerleşmiş 
bulunmaktayız. En yakın gelecekte ise hak 
ettiğimiz payı denizcilik sektörümüzün desteği ile 
alacağımız kuşkusuzdur.

Denizcilik İdaresi ile yakın çalışmalarımız 
sayesinde tekrar eden hasarları tespit ederek, 
sorunlu hususlarda sektör bilgilendirmesi ve hasar 
önleyici faaliyetlerimizi geliştirmekteyiz. Tüm 
duyuru imkanlarını değerlendirerek Denzcilik 
sektörüne bilgilendirme içeren duyurular ve 
sirkülerler ile deneyimlerimizi paylaşmayı görev 
edinmiş bulunmaktayız. Yeni ürünler ile yaratarak 
ülkemizin hizmetine sunma gayretlerimizi devam 
ettirmekteyiz.

 Yeni yıl ile birlikte yaşanan olumsuzluklara 
kulaklarımızı tıkayıp karlı, verimli bir portföy 
oluşturup Uluslararası bir marka yaratma 
gayretlerimizi sonuna kadar taşımaya gayret 
edeceğiz. Bu aşamada tüm Türk P&I ekibine 
Yönetim kurulu üyelerimizden başlayarak 
ekibimizde bizimle gece gündüz çalışan iş 
arkadaşlarıma minnet ve teşekkürlerimi sunmayı 
bir borç bilirim.

Başarılı az hasarlı yeni bir yıl dilerim.

R. Ufuk TEKER
Genel Müdür
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11. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine İlişkin Bilgiler

12. Şirketimiz ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

www.turkpandi.com Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2017

Şirketimiz Yönetim Kuruluna ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın 
kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak 
şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2017 faaliyet yılı içinde yönetim 
kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında 
rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır. Yönetim kurulu üyelerinin 
bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu genel kurulun onayına 
sunulmaktadır.

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ba langıç ve 
Biti i

Mıgırdıç Aret Ta ciyan Yönetim Kurulu Ba kanı 31.12.2013-Devam ediyor
Mustafa ÇÖDEK Ba kan Yardımcısı 25.07.2017-Devam ediyor
Emre D NÇER Üye 03.04.2017-Devam ediyor
Korkut OMUR Üye 31.12.2013-Devam ediyor
Serhat Süreyya ÇET N Üye 31.12.2013-Devam ediyor
Murat KOYGUN Üye 03.04.2013-Devam ediyor
Emin ÇUBIKCI Üye 16.05.2016-Devam ediyor
Cenk KURT Üye 03.04.2017-Devam ediyor
Edip GÜNER Üye 25.07.2017-Devam ediyor
Ahmet Can BOZKURT ç Sistemlerden Sorumlu Üye 31.12.2013-Devam ediyor
Selim B LG N Üye 16.05.2016-Devam ediyor
Miraç Onur UZUN Üye 31.12.2013-Devam ediyor
Remzi Ufuk TEKER Üye-Genel Müdür 31.12.2013-Devam ediyor
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13. Organizasyon Yapısı

YÖNETİM KURULU

İÇ DENETİM

RİSK YÖNETİMİ GENEL MÜDÜR SEKRETERYA

BİREYSEL SATIŞ
& ALTERNATİF KANALLAR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(TEKNİK & HASAR)

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(FİNANS & MUH)

ACENTA & BROKERLER MUHASEBE

HASAR GRUBU TEKNİK GRUP

P&I P&I

FDD FDD

DİĞER

IT ARGE & REASÜRANS TAHSİLAT

IK & EĞİTİM

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

14. Üst Yönetime İlişkin Bilgiler

www.turkpandi.com

Şirketimiz üst yönetimi, genel müdür ve genel müdür yardımcısından 
oluşmakta olup, üst yönetime ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2017

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ba langıç ve 
Biti i

Remzi Ufuk TEKER Genel Müdür 31.12.2013-Devam ediyor
Dr. Abdullah KARA Genel Müdür Yardımcısı 20.01.2014-Devam ediyor
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15. Yönetim Kurulu Toplantıları
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Şirketimiz esas sözleşmesinin 11. maddesi Yönetim Kurulu Toplantılarını 
düzenlemektedir. Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili 
veya bir üyenin çağrısı üzerine Şirket işleri gerektirdikçe ve yılda en az 
dört kez toplanmak zorundadır. Toplantılar şirket merkezinde veya üye 
tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde yapılabilir.
Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 12 ile doğal üye olan 
Genel Müdür dahil toplam 13 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim kurulu kanun ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca Genel Kurul’un 
yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında Şirketin işletme konusunun 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar 
almaya yetkilidir.

Şirket Yönetim Kurulumuz 2017 faaliyet döneminde 12 Ocak 2017, 27 
Şubat 2017, 29 Mart 2017, 03 Nisan 2017, 25 Mayıs 2017, 25 Temmuz 2017, 
13 Eylül 2017 ve 29 Kasım 2017 tarihlerinde olmak üzere 8 kez toplanmış 
olup, toplantılarda 43 adet karar alınmıştır.

Şirketimizde 31.12.2017 tarihi itibariyle 20 personel istihdam 
edilmektedir. Şirket üst yönetiminde genel müdür ve bir genel müdür 
yardımcısı görev almaktadır. Diğer birimlerde 2 müdür olmak üzere 
toplam 18 kişi çalışmaktadır. 

16. Personel Sayıları ve Görevleri



Şirket personel kadrosunun eğitim ve cinsiyet olarak dağılımı aşağıdaki 
tabloda verilmiştir:
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Eğitim Durumu Bay Bayan Toplam 

Doktora 1   1 

Yüksek Lisans 1 1 2 

Lisans 7 6 13 

Ön Lisans   1 1 

Lise ve dengi     0 

Ortaokul ve dengi 2   2 

İlkokul   1 1 

TOPLAM 11 9 20 

Departmanlar
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Genel Müdürlük 1 1 2 4
ç Denetim Departmanı 1 1
Teknik Departman 1 2 1 1 5
Hasar Departmanı 1 1 2
Hukuk Departmanı 1 1
Mali ler Departmanı 1 2 1 4
Tahsilat Departmanı 0
Bilgi lem Departmanı 0
dari ler Departmanı 3 3
TOPLAM 1 1 2 3 0 6 2 5 20
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17. 2017 Yılı Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı
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18. 2017 Yılı Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 
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Yarış
teminatınız
poliçeniz
kapsamında !
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II. YÖNETİM ORGANI VE ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY 
YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1. Yönetim Organı Üyeleriyle Üst Düzey
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Ücret Haricinde Personele Sağlanan Menfaatler

www.turkpandi.com

 Özel sağlık sigortası

 Şirket Üst Düzey Yöneticileri ve Müdürlerine araç tahsisi

 Cep telefonu tahsisi

 Yol Yardımı

Şirket yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine mesleki sorumluluk 
sigortası yaptırılmaktadır.

Şirket yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ve diğer personele 
herhangi bir harcırah ödemesi yapılmamaktadır.

Şirket genel müdürü ve diğer üst düzey yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer 
temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa 
edilebilecek herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerine 
ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi 
kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar 
verilmemektedir.

Yönetim organı ve üst düzey yöneticiler içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı yer almaktadır.

Şirketin üst düzey yöneticilerine 2017 yılı içerisinde sağlanan ücret ve 
benzeri menfaatlerin toplamı 1.369.364 TL’dir.

Şirket personeline 2017 yılı içerisinde sağlanan ücret ve menfaatlerin 
toplamı şirket üst yönetimi dahil 3.911.354 TL tutarındadır.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2017
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2. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

Ücret Politikası

www.turkpandi.com

Türk P ve I Sigorta A.Ş.’de çalışanlar:
 Teknolojik gelişime ve değişime açık,
 Ekip çalışması ile her türlü sorunun üstesinden gelmeyi bilen,
 İşine ve işyerine bağlı,
 Bu çatı altında çalışıyor olmanın haklı gururunu ve bilincini taşıyan,
 Çevreye ve etik değerlere duyarlı birer aile üyesi konumundadır.

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmalarına yönelik eğitim planları 
yapılmaktadır.

Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu 
koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır.

Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanlarımızı 
ilgilendiren gelişmeler çalışanlarımıza bildirilmektedir.

Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan 
haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve 
duygusal kötü muamelelere karşı korunması için uygun çalışma ortamı 
oluşturulmuştur.

Çalışanlarımızın %60’ı en az bir yabancı dil bilmektedir.

Ücretlendirme politikamız, ücret ve yan hakların yönetimi, adil, objektif, 
yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici 
kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri, iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi, 
beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin 
yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet 
edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının 
artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun 
yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimizde net ücret politikası uygulanmakta olup, çalışanlara yıllık 
toplam 12 maaş ödemesi yapılmaktadır. Çalışanlarımızın ücretleri ve ücret 
artış oranları Şirket İç Yönergesinde belirlenmiştir.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2017
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III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
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1. Sigorta Ürünlerimiz

2. Yasal Düzenlemeler

Şirketimiz faaliyet gösterdiği branşlar aşağıda yer almaktadır:

 Su Araçları Branşı
 Su Araçları Sorumluluk Branşı
 Genel Sorumluluk Branşı

Ana faaliyet konumuz olan Su Araçları Sorumluluk Branşında (P&I) 
Şirketimiz faaliyete başlamadan önce, bu branşa ilişkin teminatlar 
Türkiye dışındaki sigortacılardan temin edilmekteydi. Şirketimizin 
faaliyetebaşlamasıyla Türkiye’de P&I teminatı sunulmaya başlanmıştır.

Sektörün özellikleri dikkate alınarak, ticari deniz araçları sorumluluk 
sigortası, turistik yolcu teknesi sorumluluk sigortası, balıkçı teknesi 
sorumluluk sigortası ve özel amaçlı sorumluluk sigortaları ürünleri ile 
denizcilik sektörünün her kesimine kaliteli hizmet vermeye 
çalışılmaktadır.

Diğer yandan, denizcilik sektöründen gelen talepler göz önünde 
bulundurularak, Şirketimiz 2016 yılında Su Araçları ve Genel Sorumluluk
Branşlarında faaliyet göstermeye ve böylece sektörün tüm ihtiyaçlarını 
geniş kapsamlı ürün yelpazesi ile karşılamaya başlamıştır.

Şirketimiz 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili Yönetmelikler 
kapsamında ana faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimizin öncülük ettiği 
çalışma ile ticari amaçlı yolcu taşıyan deniz araçlarının sorumluluğuna 
ilişkin 13.08.2014 tarihinde “Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası Genel Şartları” yürürlüğe girmiştir. Bu genel şartlar kapsamında 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 30.03.2015 tarihinde “Deniz 
Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği” 
yayınlanmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Deniz Ticareti” konulu beşinci bölümü 
ana faaliyet konumuz olan P&I sigortalarını yakından ilgilendirmektedir. 
Aynı kanunun altıncı bölümü “Sigorta Hukuku” konusunu ele almaktadır.



Reklam ve halkla ilişkiler politikamız şirketimizin bağlantı kurduğu ya da 
kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu 
devam ettirmek için sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonu üzerine 
kurulmuştur. Bu doğrultuda, Şirketimiz kitlelerle iletişim kurmak amacıyla 
proaktif ve reaktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam 
ettirilen düzenli faaliyetler yürütmeyi planlamaktadır.

Türk P ve I Sigorta A.Ş. hizmet verdiği sektör ile daha etkili iletişimde 
bulunmak üzere iç ve dış müşterilerle ve bağlantılı olduğu kişilerle ilişkilerini 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmaları yaparken amacımız propaganda 
yapmak değil, ikna edici ve dürüst olmaktır.

Reklam ve Halkla İlişkiler Politikamız aşağıda belirtilmiştir:

 Sivil Toplum Kuruluşları ve dernekler ile işbirliği ve organizasyonlar
düzenlemek,
 Çocuklara denizde canlı kalabilme eğitimleri vermek,
 Deniz müzesi, deniz temalı yerlere düzenlenecek gezilere sponsor
olmak,
 Yüzme ve yelkencilik kulüpleri veya antrenörleri ile görüşerek,
öğrencilere haftasonu yüzme, yelkencilik kurslarında sponsorluk desteği
vermek,
 Deniz temalı resim ve şiir yarışması organizasyonları düzenlemek,
 Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında denizaltı ve kıyı temizliği
temalı organizasyonlar düzenlemek.
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3. Teknoloji Yatırımları

4. Reklam ve Halkla İlişkiler Politikası

Teknoloji (IT) yatırımları şirketin büyümesi ile paralellik arz etmektedir. 
Şirketimiz, sigortalılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla geliştirdiği 
ürünler ile IT sistemini sürekli yenilemekte ve geliştirmektedir.

Şirketimiz teminat altına aldığı deniz araçlarına ait geçerli poliçe olup 
olmadığı konusunda web sayfasından sorgulama olanağı sağlamaktadır. 
Aynı zamanda, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile online entegrasyon 
çalışmaları devam etmekte olup, çalışmaların 2018 yılı sonuna kadar 
tamamlanması planlanmaktadır. Böylece, sigortalı, sigorta ettiren, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, liman başkanlıkları v.b. tüm 
taraflar için etkin bir sistem geliştirilmiş olacaktır.



2017 yılında dünya ekonomisi 
tahminlerin üzerinde oldukça 
parlak bir yıl geçirmiştir. 
Uluslararası Para Fonu (IMF) 
tarafından Ocak 2018’de 
yayımlanan raporda, 2017 yılında 
global büyüme beklentisi revize 
edilerek % 3,7 oranına 
yükseltilmiştir. IMF, artan büyüme 
ivmesi ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD)’nde 2017 yılının 
sonlarına doğru uygulamaya 
konulan vergi teşviklerinin 
beklenen etkisi ile 2018 ve 2019 yılı 
büyüme beklentilerini de revize 
ederek % 3,9 oranına yükseltmiştir.1

Dünya Bankası tarafından Ocak 
2018’de yayımlanan “Global 
Ekonomik Görünüm” raporunda; 
yatırımlarda, üretim faaliyetlerinde 
ve ticaretteki getirilerin etkisiyle 
dünya ekonomisinin beklentilerin 
üzerinde büyüyeceği belirtilmiştir. 
Global gayrisafi yurtiçi hasıla 
(GSYİH) büyüme oranının Haziran 
dönemi beklentisi olan % 2,7 
oranının üzerinde gerçekleşeceği ve

% 3 oranında olacağı tahmin 
edilmiştir. Düşük finansal 
maliyetler, artan karlılık ve 
gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki ekonomik canlılık 
global yatırım gelirlerinin 
artmasına neden olmuştur. Bu 
durumun kısa vadede devam 
edeceği öngörülmektedir.2

Global ekonomik görünüm 
raporunda, 2017 yılında başta 
sermaye harcamaları, varlık 
getirileri ve yabancı ülke 
taleplerinin artışından kaynaklı 
ihracat gelirlerinin etkisiyle 
gelişmiş ülke ekonomilerinin % 2,3 
oranında büyüyeceği ifade 
edilmiştir. Gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinde ise özellikle 
hammadde ihraç ve ithal eden 
ülkelerdeki ekonomik canlılığın 
etkisiyle 2017 yılı büyümesi % 4,3 
oranında beklenmektedir.

2018 yılında dünya ekonomisinin 
konjonktürel gelişmelerin devam 
edeceği varsayımı altında % 3,1 
oranında büyüyeceği tahmin 
edilmektedir. Aynı şekilde, 2019 ve 
2020 yıllarında da ortalama % 3’lük 
bir büyüme projekte edilmiştir. 
Büyüme oranının gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülke ekonomileri 
arasında farklılık göstereceği 
düşünülmektedir. Gelişmiş ülke 
ekonomilerinde işgücü 
piyasalarındaki büyümenin yavaş, 
gelişmekte olan ülke piyasalarında 
ise daha hızlı olacağı
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5. Dünya ve Türkiye Ekonomisi
a. Dünya Ekonomisi
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1 World Economic Outlook, An Update of the Key WEO Projections, January 2018.
2 Global Economic Prospects, Broad-Based Upturn, but for How Long?, A World Bank Group Flagship Report, January 2018.



Gelişmiş ülke ekonomilerinde 2018 
yılında % 2, gelişmekte olan 
ülkelerde % 4,5, 2019 ve 2020 
yıllarında ise % 4,7’lik bir büyüme 
beklenmektedir. Başta petrol ihraç 
eden ülkeler olmak üzere 
hammadde ihraç eden ülkelerin 
büyümeyi olumlu etkileyeceği 
düşünülmektedir. Nitekim, Dünya 
Bankası verilerine göre, 2018 yılında 
petrol fiyatlarının 2017 yılına göre % 
9,4’lük bir artış öngörülmektedir. Bu 
fiyat artışının, ülkemiz gibi petrol 
ithalatçısı ülkelerin dış ticaret 
dengesi üzerinde baskı yapma 
olasılığı da gözardı edilememesi 
gereken bir unsurdur.

Büyüme beklentileri olumlu 
olmasına rağmen, bazı önemli 
riskler de karşımızda durmaktadır. 
Özellikle ABD Merkez Bankası 
(FED)’nın uygulayacağı para 
politikaları ve 2018 yılında 3 kez faiz 
artırımı yapılacağını deklare etmesi, 
özellikle ara malı ithalatı ve dış 
borçlanma ile büyüme modeli olan 
ülkeleri olumsuz yönde 
etkileyebilecektir. Diğer yandan, 
ABD’de 2017 yılının son döneminde 
açıklanan teşvik programı ve bunun 
sonucu olarak korumacı 
politikaların artması ihtimali, bazı 
ülkelerin rekabet gücünü 
azaltabilecek ve büyümeleri 
üzerinde olumsuz etkiye yol 
açabilecektir. ABD’nin sıkı para 
politikası uygulamasında 
uluslararası ticaret dengelerini 
gözeterek herhangi bir küresel 
resesyon riskine neden olmadan 

Bu risklerin yanısıra başta 
Ortadoğu’daki savaş ve iç 
karışıklıklar, ABD ve Kuzey Kore 
arasındaki gerilimler, İsrail ve 
Filistin arasındaki Kudüs meselesi 
olmak üzere yaşanılan jeopolitik 
risklerdeki derinleşme olasılığı 
küresel anlamda çok önemli bir risk 
kalemi olarak varlığını sürdürmeye 
devam etmektedir.

Bütün bu risk faktörlerine rağmen, 
son zamanlardaki canlanmanın 
etkilerinin devam edeceğini, dünya 
ticaret hacminin artacağını ve 2018 
yılında pozitif bir büyüme 
gerçekleşeceğini düşünmekte ve 
ummaktayız.
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3 www.tuik.gov.tr

2016 yılında coğrafyamızda yaşanan 
savaşlar ve iç karışıklıklar, göçmen 
sorunu, 15 Temmuz’daki başarısız 
darbe girişiminin etkileri, büyük 
illerimizdeki terör olayları v.b. 
birçok sorunla mücadele edilen 
olağandışı bir yılı geride bıraktık. 
2017 yılında ise sorunların birçoğu 
devam etmiş olmasına rağmen, 
nispeten daha istikrarlı bir yıl 
yaşandığını söyleyebiliriz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, 2017 yılının ilk üç 
çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYİH), bir önceki yılın aynı 
çeyreklerine göre sırasıyla, % 5,3, % 
5,4 ve % 11,1 oranında artmıştır.3 

İlk üç çeyreğin ortalaması % 7,3 

b. Türkiye Ekonomisi



olup, artış oranları beklentilerin çok 
üzerinde gerçekleşmiştir. Bunun 
başlıca nedenleri; Şubat 2017’de 
Bakanlar Kurulunun dayanıklı 
tüketim mallarında ÖTV ve KDV 
teşviki uygulamasına gitmesi, başta 
küçük ve orta ölçekli işletmeler 
olmak üzere finansman ihtiyacı 
içerisinde olan işletmeleri 
desteklemek amacıyla Kredi Garanti 
Fonu (KGF) güvencesinde sağlanan 
kredilerin üretimi ve yurtiçi talebi 
canlandırmasıdır. Büyümenin 2017 
yıl sonu itibariyle % 7’nin üzerinde 
olacağı düşünülmektedir. Dünya 
Bankası verilerine göre ise, Türkiye 
ekonomisinin 2017 yılında % 6,7 
oranında büyüme göstereceği 
tahmin edilmektedir. Bu tahmin, 
gelişmekte olan ülkelerin ortalama 
büyüme oranının (% 4,3) çok 
üzerindedir. Özellikle konjonktürel 
olarak savunma harcamalarının 
arttığı bu dönemde, Türkiye 
ekonomisinin gösterdiği 
performans son derece dikkat 
çekicidir.

Büyüme oranındaki olağandışı 
performansın yanında ekonomik 
istikrarda bozulma olduğu 
gözlenmiştir. TÜİK verilerine 
bakıldığında, yurtiçi üretici fiyat 
endeksi 2017 yılı Aralık ayında bir 
önceki yılın Aralık ayına göre % 
15,47’lik bir artış göstermiştir. 
Tüketici fiyat endeksi ise aynı 
dönemde % 11,92 oranında bir artış 
göstermiştir. Enflasyon oranı, uzun 
süre sonra ilk kez çift haneli 
rakamlara ulaşmıştır. Gelişmekte 

olan ülke ortalamalarıyla 
kıyaslandığında, ülkemizde 
enflasyon oranı oldukça yüksek 
seviyededir. Sıkı para politikası ile 
fiyat istikrarının sağlanarak 
enflasyon oranının aşağıya 
çekilmesi gerekmektedir. Böylece 
hem faizler düşecek hem de kalıcı 
yatırım ortama sağlanabilecektir.

2018 yılında vergi oranlarının % 
20’den % 22’ye çıkması özel sektör 
yatırımcıları üzerinde ek bir yük 
getirmiştir. Halihazırda doğrudan 
vergi gelirlerinin toplam vergi 
gelirleri içerisindeki payı çok düşük 
iken ve doğrudan vergi gelirlerinin 
önemli bir kısmı sabit gelirlilerden 
tevkifat yoluyla alınan vergilerden 
oluşuyor iken, vergi oranlarının 
yükselmesi hem vergi kaçakçılığını 
hem de vergide adaletsizliğin 
boyutunu artırabilecektir. Bu 
nedenle, doğrudan vergi gelirlerinin 
artmasını sağlayacak ve vergi 
gelirlerini tabana yayacak 
politikalar üretilmesi ve vergi 
oranlarının aşağıya indirilmesi hem 
yurtiçi hem de yabancı yatırımcılar 
açısından son derece önem arz 
etmektedir.

Bunun yanında, tahakkuk eden 
vergisini zamanında ödeyen 
mükelleflere yönelik teşvik sistemi 
getirilmesinin vergi gelirlerini 
arttıracağı düşüncesindeyiz.

2016 yılının ikinci yarısından 
itibaren başlayan ve 2017 yılında da 
devam eden petrol fiyatlarındaki 
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artış eğilimi özellikle dış ticaret 
dengesini olumsuz etkilemiştir. 
TÜİK verilerine göre, 2017 yılı Aralık 
ayında, bir önceki yılın aynı ayına 
göre ihracat % 8,6 oranında artarak 
13 milyar 878 milyon USD, ithalat 
ise % 25,4 artarak 23 milyar 84 
milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 
Dış ticaret açığı % 63,5 oranında 
artış göstermiş ve ihracatın ithalatı 
karşılama oranı bir önceki yılki % 
69,4’lük orandan bu yıl % 60,1’e 
gerilemiştir. İthalata bağımlı ve 
ithalata dayalı büyüme modelinden 
özellikle teknoloji yatırımlarını 
arttırarak katma değerli ve net 
ihracat geliri yaratacak üretim 
modeline geçilmesi gerekmektedir. 
Buna ek olarak, orta ve uzun 
dönemde mutlaka alternatif enerji 
yatırımlarının arttırılarak enerjide 
dışa bağımlılığın önüne geçilmesi 
gerekmektedir.

E k o n o m i m i z i n  k r o n i k  
sorunlarından birisi olan istihdam 
verilerine bakıldığında, özellikle 
sayın Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde uygulamaya konulan 
asgari ücret desteği ve KGF 
uygulaması ile işsizlik oranında 
kısmen de olsa bir iyileşme 
gözlemlenmiştir. TÜİK verilerine 
göre, işsizlik oranı 2017 yılı Kasım 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre 1,8 puanlık azalış 
göstererek % 10,3 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. İşsiz sayısı 440 bin 
kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi 
olmuştur. Tarım dışı işsizlik oranı 
2,1 puanlık azalış ile % 12,2 olarak 
tahmin edilmiştir. 15-24 yaş 
aralığını içeren genç nüfusun 
işsizlik oranı 3,3 puanlık azalış ile % 
19,3 seviyesine inmiştir. Başta yaş 
grubu bazında sigorta prim 
t e ş v i k l e r i  o l m a k  ü z e r e  

çeşitli teşviklerin uygulamaya 
konulması suretiyle genç işsizlik 
oranının daha da aşağılara inmesinin 
sağlanması öncelikli konular arasına 
alınmalıdır.

Coğrafyamızda yıllardır devam eden 
kaosun en kısa sürede sonlanması 
gerekmektedir. Böylece, hem komşu 
ülkelerimizle ticaret hacmimiz 
gelişecek hem de ülkemizi ziyarete 
gelen turist sayısı artacaktır. Özellikle 
döviz piyasasında TL’nin değer kaybı 
ile sağlanan nispi rekabet avantajı da 
göz önüne alındığında, turizm 
gelirlerinin artması sağlanabilecektir. 
Son verilere göre, ülkemizi ziyarete 
gelen turist sayısında artış 
gözlemlenmiştir. 2018 yılının turizm 
gelirleri açısından iyi bir yıl olacağını 
ummaktayız. Ayrıca, ülkemizi 
ziyarete gelen turist sayısını yılın 
tamamına yaymak için alternatif 
turizm politikalarının üretilmesi ve 
alternatif turizm alanlarını 
destekleyerek turizm gelirlerinin 
yükseltilmesi sağlanabilir.

Dünya Bankasının Türkiye 
ekonomisine ilişkin 2018 yılı 
tahminleri GSYİH’nın % 3,5 oranında 
büyüyeceği yönünde olmakla birlikte, 
makroekonomi politikalarında çok 
büyük bir değişiklik olmayacağı 
varsayımı altında tahminimiz 
ekonomimizin % 5’in üzerinde 
büyüyeceği yönündedir. Sıkı para 
politikası ile ekonomik istikrarın 
sağlanması, dışa bağımlılığın 
azaltılarak net katma değer üreten ve 
dış alem geliri
yaratan üretim alanları 
oluşturulması, alternatif enerji 
modellerinin geliştirilmesi, işgücü 
piyasasında genç ve yenilikçi 
nüfusun istihdam oranının 
arttırılması ile ekonomimizde 
görülen iyileşmenin orta ve uzun 
vadede çok daha kalıcı olarak devam 
edeceği düşüncesindeyiz.
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4 World Insurance in 2016, The China Growth Engine Steams Ahead, Swiss Re Yayınları, Sigma No 3/2017.
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Dünya sigorta prim üretimi, özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinin düşük 
büyüme oranına sahip olması sebebiyle, 2016 yılında % 3,1’lik bir oranla 2015 
yılından daha yavaş bir büyüme gerçekleştirmiştir. Hayat dışı prim üretimi 
2016 yılında % 3,7’lik bir artış sergilemiştir. Gelişmiş ülkelerde prim artış 
oranı % 2,3, gelişmekte olan ülkelerde ise Çin’deki yüksek performansın 
etkisiyle % 9,6 olarak gerçekleşmiştir.4

2017 yılına gelindiğinde, küresel ekonomik canlılığın etkisiyle sigorta prim 
üretimleri de yükselmiş ve 2016 yılından daha iyi bir performans 
sergilemiştir. Ancak, faiz oranlarının düşük seviyede olması ve katastrofik 
hasarlar nedeniyle sigorta şirketlerinin karlılığı düşmüştür. Buna rağmen, 
özellikle hayat şirketleri karlılıklarını devam ettirebilmiştir.

Elementer sigortacılar için 2017 yılı katastrofik hasarların etkisi altında 
geçmiştir. Harvey, Irma ve Maria Kasırgaları, Meksika’da yaşanan deprem, 
Büyük Kaliforniya Yangını sigortacıları çok büyük zarara uğratmıştır. Bu 
katastrofik hasarların boyutları henüz tam olarak ölçülememiş olmasına 
rağmen, sigorta primlerini ve reasürans maliyetlerini yükselmiştir.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2017
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Gelişmiş ülkelerde sigorta prim üretiminin 2017 
yılında % 2 seviyelerinde artması 
beklenmektedir. ABD’de nominal primlerin bir 
önceki yılki % 1,7’lik artışla kıyaslandığında, 
özellikle kara araçları branşındaki yüksek 
primlerin etkisiyle 2017 yılında % 4’lük bir artış 
göstereceği öngörülmektedir. Batı Avrupa 
ülkelerinde, Almanya, Fransa, İspanya ve 
İngiltere’nin başı çektiği ülkelerde kara araçları 
branşından kaynaklanan prim artışı 
görülecektir. İtalya’nın prim artışı her ne kadar 
bir önceki yıla göre daha iyi durumda olsa da 
kara araçları branşında devam eden düşük 
primler nedeniyle 2017 yılının çok verimli 
geçmeyeceği düşünülmektedir.5

Gelişmekte olan ülkelerde ise prim artışının 
2017 yılında % 6-7 bandında olması 
beklenmektedir. 2010-2014 dönemindeki % 8’lik 
ortalama artış oranı ile kıyaslandığında, prim 
artışının bu periyoda göre zayıf olduğu 
görülmektedir. Latin Amerika ve Afrika 
ülkelerindeki ekonomik durgunluk nedeniyle 
prim üretimleri düşük gerçekleşmektedir. Çin ve 
Hindistan’ın çift haneli büyümelerinin 
desteğiyle gelişmekte olan Asya ülkelerindeki 
büyümenin % 10’un üzerinde olacağı tahmin 
edilmektedir. Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde 
ise özellikle Rusya’daki konjonktürel 
görünümün etkisiyle büyüme oranının % 5’in 
altında gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Underwriting sonuçlarına bakıldığında, ABD’de 
bileşik rasyo katastrofik hasarların da etkisiyle 
2017 yılının ilk yarısında bir önceki yıla göre 0,8 
oranında artarak % 100,8 oranında 
gerçekleşmiştir. Bileşik rasyo bireysel 
sigortalarda da 0,9 puan artarak % 103,8 
oranında, ticari sigortalarda ise 0,4 puan 
azalarak % 96,4 oranında olmuştur. Sigorta 
sektörünün toplam underwriting zararı bir 
önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, 
2017 yılının ilk yarısında 0,9 milyar USD’den 3,5 
milyar USD’ye yükselmiştir. 2017 yılsonunda 
toplamda % 109’luk bir bileşik rasyo tahmini 
yapılmaktadır. 
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Avrupaülkelerinde ise aynı dönemde bir 
önceki yıla göre karlılık inişli çıkışlı bir seyir 
izlemiştir. Bu ülkelerde katastrofik hasarların 
karlılık üzerine etkisi limitli olmuştur. 2017 
yılının ilk yarısında Avrupa ülkeleri özellikle 
mal sigortalarının da katkısıyla kar elde 
etmiştir. Ancak kara araçları branşında artan 
hasar maliyetleri karı baskılayan en önemli 
unsur olarak görünmektedir. Özellikle 
İngiltere ve Almanya’da hasar 
maliyetlerinden dolayı rezervler artmış ve 
karlılık azalmıştır. İtalya, İskandinav ülkeleri 
ve İsviçre’de ise karlılık dengeli bir seyir 
izlemiştir.

Global bazda elementer şirketlerin karlılığı 
2017 yılında düşüş göstermiştir. Özkaynak 
karlılığı 2016 yılında % 6 iken, bu oranın 2017 
yılında % 3 olması beklenmektedir. Özkaynak 
karlılığının 2013 ve 2014 yıllarında % 10’un 
üzerinde olduğu dikkate alındığında, 
elementer şirketlerin karlılığının çok düştüğü 
sonucuna ulaşmaktayız. Prim seviyelerinin 
düşüklüğü, faiz oranlarının düşük 
olmasından kaynaklanan düşük yatırım 
gelirleri ve yaşanan katastrofik hasarlar 2017 
yılında karlılığın düşmesinin altında yatan 
ana nedenlerdir.

Dünyada siber risklerin artmasıyla son 
zamanlarda sigorta sektöründe bu risklere 
ilişkin yeni sigorta ürünleri geliştirilmeye 
başlamıştır. İleride bu alanda yeni ürünlerle 
dünya sigorta pastasının hacminin artması 
beklenmektedir. Diğer yandan, IFRS 9 ve 17 
kurallarının yürürlüğe girmesi ile birlikte 
sigorta şirketlerinin operasyon maliyetleri ve 
yeni rezerv ihtiyacı oluşacağı ve karlılığın 
baskı altında kalacağı da bir gerçektir. 2018 
yılında sigorta şirketlerinin olağandışı 
katastrofik hasarla karşılaşmayacağı ve 
global ekonomik canlılığın devam edeceği 
varsayımı altında, hem prim üretimleri hem 
de karlılıkların artacağı tahmin edilmektedir.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2017



Türk sigorta sektöründe 2017 yılında 46,55 milyar TL prim üretimi 
gerçekleşmiştir. Prim üretiminin 39,71 milyar TL’si hayat dışı, 6,84 milyar 
TL’si ise hayat primlerinden oluşmaktadır. Bir önceki yılla 
karşılaştırıldığında toplam prim üretiminde nominal % 15 ve reel % 2,7 
oranında bir artış yaşanmıştır. Hayat dışı prim üretim artışı nominal % 
12,0 ve reel % 0,1 oranında; hayat şirketlerinin prim artışı ise nominal % 15 
ve reel % 2,7 oranında gerçekleşmiştir. Hayat branşında reel bazda hayat 
dışı branşlardan daha yüksek oranda prim üretim artışı gerçekleşmiş ve 
2016 yılında hayat branşının toplam prim üretimi içerisindeki payı % 12,4 
iken, 2017 yılında % 14,7’ye yükselmiştir. Hayat dıışı branşın payı ise % 
85,3’e gerilemiştir.

Hayat dışı branşlarda reel bazda prim artışı gerçekleşmemesinin en önemli 
nedeni Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) 
Branşında 2017 yılı Nisan ayında yürürlüğe giren genelge ile trafik sigortası 
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primlerine üst sınır getirilmesidir. Bu branşta, 2007 yılında kademeli olarak 
başlayıp geçilen serbest tarife sistemi nedeniyle uzun yıllar sektörde fiyat 
odaklı aşırı rekabet yaşanmış ve teknik zarar yazılmıştır. Bunun neticesinde, 
şirketler teknik parametreler çerçevesinde prim seviyelerini yükseltmiştir. 
Ancak, Hazine Müsteşarlığı tarafından yüksek prim ödemek zorunda kalan 
sigortalıları korumak amacıyla primlere müdahale edilerek üst sınır 
getirilmiştir. Ayrıca, hasarlı basamaklarda tüm şirketleri içine alacak havuz 
uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulamanın underwriting yıl (UWY) bazında 
zarara neden olacağı görüşünü taşımaktayız.

Reel prim artışındaki kötü performansın yanında, 2017 yılında döviz 
piyasasında TL’nin değer kaybı yaşaması USD bazında prim artışını negatife 
çevirecektir. USD bazında primlerin azalması, Türk sigorta sektörünün dünya 
sıralamasında gerilemesine yol açacaktır. Diğer yandan, Türkiye 
ekonomisinde, makroekonomik bazda % 5’in üzerinde büyüme oranının 
gerçekleşeceği beklentisi altında, sigorta sektörünün GSYİH içerisindeki 
payının düşeceği öngörülmektedir.
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Türkiye 2016 yılında sigorta prim 
üretiminde 13,7 milyar USD’lık 
tutarla dünya sıralamasında 36. 
sırada yer almaktadır. Prim üretimi 
ve sıralama sırasıyla hayat dışı 
branşlarda 11,4 milyar USD ve 22; 
hayat branşında 1,6 milyar USD ve 
47 olarak görülmektedir. Özellikle 
hayat branşında devletin çeşitli 
teşvik tedbirleri ile bireysel 
emeklilik sisteminde uzun vadeli 
fon oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
Ancak, özellikle tüketici 
davranışlarında kısa ve orta vadede 
değişiklik yapmak çok güç 
olduğundan, teşviklerin fon 
birikimine yansıması kolay 
olmamaktadır.

Sigorta prim üretiminin GSYİH 
içerisindeki payı Avrupa’da % 6,73 
ve dünyada % 6,28 oranındadır. 
Özellikle hayat sigortacılığında 
karşılaştırma yapıldığında, dünya
ortalamasının % 3,47 oranında, 
Avrupa ülkeleri ortalamasının % 
3,99 oranında ve ülkemizde % 0,52 
oranındadır. Dünya ortalaması ile 
karşılaştırıldığında, Türkiye’nin 
sigortacılıkta başta hayat branşı 
olmak üzere alınacak çok fazla yolu 
olduğu aşikardır.

Kişi başına düşen prim üretiminde 
ise, 2016 yılında Türkiye 164,2 USD 
ile 60. sırada bulunmaktadır. Prim 
üretim sıralamasında 36. sırada 
olmamıza rağmen, kişi başına 
düşen prim üretim sıralamasında 
60. sırada olmamızın iki önemli 
nedeni bulunmaktadır. Birincisi, 
nüfusun kalabalık olmasıdır. 
İkincisi ise, nüfusun genç 
bölümünde işsizlik oranının 2017 
yılı Kasım sonu verileri ile % 19,2  
nüfustaki yüksek işsizlik oranı, bu

seviyesinde olmasıdır. Genç nüfusun 
sigortalanabilir varlıklarının 
olmaması ve ekonomiye ve sigorta 
sektörüne katkı sağlayamamaları 
anlamına gelmektedir. Genç nüfusu 
ekonomiye ve üretime bir an önce 
kazandırmak için gerekli önlemlerin 
bir an önce alınması tüm sektörler 
açısından son derece elzem bir 
konudur.

Ş i r k e t i m i z i n  a n a  f a a l i y e t  
konularından birisi olan Su Araçları 
Sorumluluk Branşında 2017 yılında 
toplam prim üretimi bir önceki yıla 
göre nominal % 19,4 ve reel % 6,7’lik 
bir artış göstererek 22,1 milyon 
TL’den 26,4 milyon TL’ye 
yükselmiştir. Bu branşta, Şirketimiz 
2017 yılında 23,4 milyon TL prim 
üretimi gerçekleştirmiş ve toplam 
prim üretimi içerisinde % 88,8’lik bir 
paya sahip olmuştur.

Şirketimiz denizcilik sektörüne 
yönelik branşlaştığı sigortacılık 
faaliyetleri ile sigorta sektörüne ve 
denizciliğe katkı yapmaya devam 
etmektedir. Deniz araçlarına 
yönelik sunulan sorumluluk 
teminatı yanında gövde teminatı da 
veren Şirketimiz 2017 yılında Su 
Araçları Branşında 13,5 milyon TL 
prim üretimi gerçekleştirmiş ve % 
6,17’lik payla sektörde 5. sırada yer 
almıştır.

Kuruluşundan bugüne kadar 
olduğu gibi, 2018 yılında da 
Şirketimiz yeni ürünlerle Türk 
denizciliğine ve sigorta sektörüne 
katkı yapmaya devam edecektir. 
2018 yılının hem sigortacılık hem de 
denizcilik adına karlı geçmesini ve 
sektörün fon birikimine ve 
ekonomik büyümeye daha fazla 
katkı sağlamasını temenni ederiz.
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IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN
ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu

www.turkpandi.com

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin mali tablolarını onaylarınıza sunmaktayız. 
2017 yılında dünyada, Türkiye’de ve sigorta sektöründe yaşanan gelişmeler 
özet olarak aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır.

Dünya ekonomisi 2017 yılında beklenenlerin üzerinde iyi bir yıl geçirmiştir. 
IMF tarafından Ocak 2018’de yayımlanan raporda, 2017 yılına ilişkin 
büyüme beklentisi % 3,7 oranına revize edilmiştir. IMF, artan büyüme 
ivmesi ve ABD’de 2017 yılının sonlarına doğru uygulamaya konulan vergi 
teşviklerinin beklenen etkisi ile 2018 ve 2019 yıllarında büyüme 
beklentilerini de yükselterek % 3,9 oranına çıkarmıştır.
Küresel bazda olumlu büyüme beklentilerine karşın, önemli risk faktörleri 
de karşımızda durmaktadır. Özellikle FED’in uygulayacağı para politikaları 
ve 2018 yılında 3 kez faiz artırımı yapılacağını deklare etmesi, özellikle dış 
finansman ihtiyacı içerisindeki ülkeleri olumsuz yönde etkileyecektir. ABD 
Başkanı Trump’ın uygulamaya koyduğu teşvik politikaları ve korumacı 
politikalarını arttırması olasılığı bazı ülkelerin rekabet gücünü 
zayıflatacaktır. ABD’nin sıkı para politikası uygulamasında uluslararası 
ticaret dengelerini göz önünde bulundurarak küresel resesyona yol 
açmaması gerekmektedir.

Ekonomik risklerin yanı sıra, başta Ortadoğu’daki savaş ve iç karışıklıklar, 
ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimler, İsrail ve Filistin arasındaki Kudüs 
meselesi v.b. gibi jeopolitik risklerde yaşanabilecek derinleşme küresel risk 
faktörleri olarak varlığını devam ettirmektedir. Özellikle Suriye ve Irak’ta 
yaşanan kaos, kargaşa ve iç savaş ülkemizin ABD, Rusya, İran ve diğer bölge 
ülkeleri ile ilişkilerini yakından ilgilendirmektedir. Bu bölgedeki jeopolitik 
riskler nedeniyle özellikle 2016 yılından başlayarak sınırlarımız içinde ve 
dışında çeşitli sorunlarla mücadele etmek durumunda kalınmıştır. Başta 
Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı olmak üzere ülkemizin güneyinde 
sınırlarımız ötesinde yapılan operasyonlarla terör tehditi bertaraf edilmeye 
çalışılmıştır. Diğer yandan, 2016 Temmuz ayında yaşanan başarısız darbe 
girişimi, göçmen sorunu, büyük illerde yaşanan terör olayları gibi birçok 
sorunla uğraşılan olağandışı bir dönem yaşanmıştır.
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TÜİK verilerine göre, 2017 yılının ilk üç çeyreğinde GSYİH bir önceki yılın 
aynı çeyreklerine göre sırasıyla % 5,3, % 5,4 ve % 11,1 oranında artış 
göstermiştir. İlk üç çeyreğin ortalaması % 7,3 olup, artış oranları 
beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmiştir. Şubat 2017’de Bakanlar 
Kurulu’nun dayanıklı tüketim mallarında ÖTV ve KDV teşviki 
uygulamasına gitmesi, başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere 
finansman ihtiyacı olan işletmeleri desteklemek amacıyla KGF 
güvencesinde sağlanan kredilerin üretimi ve yurtiçi talebi canlandırması 
büyüme oranının beklentilerin üzerinde çıkmasının altında yatan ana 
nedenlerdir. Dünya Bankası’na göre, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme 
tahmini 2017 yılı sonu itibariyle % 6,7 olarak belirlenmiştir. Gelişmekte olan 
ülkelerle kıyaslandığında, ülkemizin büyüme oranı gelişmekte olan ülke 
ortalamalarının oldukça üzerindedir.

Türkiye ekonomisi 2017 yılında güçlü performans göstermesine rağmen, 
enflasyon oranında bozulma yaşanmıştır. TÜİK verilerine göre, yurtiçi 
üretici fiyat endeksi 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre 
% 15,47’lik bir artış göstermiştir. Tüketici fiyat endeksi ise aynı dönemde % 
11,92 oranında bir artış göstermiştir. Enflasyon oranı, uzun süre sonra ilk 
kez çift haneli rakamlara ulaşmıştır. Gelişmekte olan ülke ortalamalarıyla 
kıyaslandığında, ülkemizde enflasyon oranı çok yüksek seviyede 
seyretmektedir. Sıkı para politikası ile fiyat istikrarının sağlanarak 
enflasyon oranının aşağıya çekilmesi gerekmektedir. Böylece hem faizler 
düşecek hem de kalıcı yatırım ortamı sağlanabilecektir.

2018 yılında vergi oranlarının % 20’den % 22’ye yükseltilmesi özel sektör 
yatırımcıları üzerine ek bir yük getirmiştir. Halihazırda doğrudan vergi 
gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı çok düşük iken ve 
doğrudan vergi gelirlerinin önemli bir kısmı sabit gelirlilerden tevkifat 
yoluyla alınan vergilerden oluşuyorken, vergi oranlarının yükselmesi hem 
vergi kaçakçılığını hem de vergide adaletsizliğin boyutunu artırabilecektir. 
Bu nedenle, doğrudan vergi gelirlerinin artmasını sağlayacak ve vergi 
gelirlerini tabana yayacak politikalar üretilmesi ve vergi oranlarının 
aşağıya indirilmesi hem yerli hem de yabancı yatırımcılar açısından son 
derece önem arz etmektedir. Bunun yanında, tahakkuk eden vergisini 
zamanında ödeyen mükelleflere yönelik teşvik sistemi getirilmesinin vergi 
gelirlerini arttıracağı düşüncesindeyiz.

2016 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan ve 2017 yılında da devam 
eden petrol fiyatlarındaki artış eğilimi özellikle dış ticaret dengesini 
olumsuz etkilemiştir. TÜİK verilerine göre, 2017 yılı Aralık ayında, bir 
önceki yılın aynı ayına göre ihracat % 8,6 oranında artarak 13 milyar 878 
milyon Dolar, ithalat ise % 25,4 artarak 23 milyar 84 milyon Dolar olarak 
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gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı % 63,5 oranında artış göstermiş ve 
ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılki % 69,4’lük orandan bu yıl 
% 60,1’e gerilemiştir. İthalata bağımlı ve ithalata dayalı büyüme 
modelinden özellikle teknoloji yatırımlarını arttırarak katma değerli ve net 
ihracat geliri yaratacak üretim modeline geçilmesi gerekmektedir. Bunun 
yanında, orta ve uzun dönemde mutlaka alternatif enerji yatırımlarının 
arttırılarak enerjide dışa bağımlılığın önüne geçilmesi gerekmektedir.

Ekonomimizin kronik sorunlarından birisi olan istihdam verilerine 
bakıldığında, özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
uygulamaya konulan asgari ücret desteği ve KGF uygulaması ile işsizlik 
oranında kısmen de olsa bir iyileşme gözlemlenmiştir. TÜİK verilerine 
göre, işsizlik oranı 2017 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemi ile 
kıyaslandığında 1,8 puanlık azalış göstererek % 10,3 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi 
azalarak 3 milyon 275 bin kişi olmuştur. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık 
azalış ile % 12,2 olarak tahmin edilmiştir. 15-24 yaş aralığını içeren genç 
nüfusun işsizlik oranı 3,3 puanlık azalış ile % 19,3 seviyesine inmiştir. Başta 
yaş grubu bazında sigorta prim teşvikleri olmak üzere çeşitli teşviklerin 
uygulamaya konulması suretiyle genç işsizlik oranının daha da aşağılara 
inmesinin sağlanması öncelikli konular arasına alınmalıdır.

Coğrafyamızda yıllardır devam eden kaosun en kısa sürede sonlanması, 
hem komşu ülkelerimizle ticaret hacmimizin gelişmesine hem de ülkemizi 
ziyarete gelen turist sayısının artmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle 
döviz piyasasında TL’nin değer kaybı ile sağlanan nispi rekabet avantajı da 
göz önüne alındığında, turizm gelirlerinin artması sağlanabilecektir. Son 
verilere göre, ülkemizi ziyarete gelen turist sayısında artış 
gözlemlenmiştir. 2018 yılının turizm gelirleri açısından iyi bir yıl olacağını 
ummaktayız. Ayrıca, ülkemizi ziyarete gelen turist sayısını yılın tamamına 
yaymak için alternatif turizm politikalarının üretilmesi ve alternatif turizm 
alanlarını destekleyerek turizm gelirlerinin yükseltilmesi sağlanabilir.

Dünya Bankasının Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı tahminleri 
GSYİH’nın % 3,5 oranında büyüyeceği yönünde olmakla birlikte, 
makroekonomi politikalarında çok büyük bir değişiklik olmayacağı 
varsayımı altında tahminimiz ekonomimizin % 5’in üzerinde büyüyeceği 
yönündedir.

Dünya ekonomisinde yaşanan canlılık sigortacılığa da etki etmiştir. 
Bundan dolayı, 2017 yılı dünya sigortacılığının beklentilerin üzerinde bir 
büyüme göstereceği tahmin edilmektedir. Ancak prim üretimindeki 
canlanmanın aksine, 2017 yılında yaşanan katastrofik hasarlar ve düşük
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faiz oranları nedeniyle karlılıklar düşmüştür. Elementer sigortacılar için 
2017 yılı katastrofik hasarların etkisi altında geçmiştir. Harvey, Irma ve 
Maria Kasırgaları, Meksika’da yaşanan deprem, Büyük Kaliforniya Yangını 
sigortacıları çok büyük zarara uğratmıştır. Katastrofik hasarların boyutları 
henüz tam olarak ölçülememiş olmasına rağmen, bu hasarlar reasürans 
maliyetlerini yükseltecektir.

Gelişmiş ülkelerde sigorta prim üretiminin 2017 yılında % 2’ler 
mertebesinde artması beklenmektedir. ABD’de nominal primlerin bir 
önceki yılki % 1,7’lik artışla kıyaslandığında, özellikle kara araçları 
branşındaki yüksek primlerin etkisiyle 2017 yılında % 4’lük bir artış 
göstereceği öngörülmektedir. Batı Avrupa ülkelerinde, Almanya, Fransa, 
İspanya ve İngiltere’nin başı çektiği ülkelerde kara araçları branşından 
kaynaklanan prim artışı görülecektir. İtalya’nın prim artışı her ne kadar bir 
önceki yıla göre daha iyi durumda olsa da kara araçları branşında devam 
eden düşük prim seviyeleri nedeniyle 2017 yılının çok verimli geçmeyeceği 
düşünülmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde ise prim artışının 2017 yılında % 6-7 bandında 
olması beklenmektedir. 2010-2014 dönemindeki % 8’lik ortalama artış 
oranı ile kıyaslandığında, prim artışının bu periyoda göre zayıf olduğu 
görülmektedir. Latin Amerika ve Afrika ülkelerindeki ekonomik durgunluk 
nedeniyle prim üretimleri düşük gerçekleşmektedir. Çin ve Hindistan’ın 
çift haneli büyümelerinin desteğiyle gelişmekte olan Asya ülkelerindeki 
büyümenin % 10’un üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Orta ve Doğu 
Avrupa Ülkelerinde ise Rusya’nın durumunun da etkisiyle büyüme 
oranının % 5’in altında gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Global bazda elementer şirketlerin karlılığı 2017 yılında düşüş göstermiştir. 
Özkaynak karlılığının 2016 yılındaki % 6’lık orana nispetle 2017 yılında % 3 
olması beklenmektedir. Bu oranın 2013 ve 2014 yıllarında % 10’un üzerinde 
olduğu dikkate alındığında, elementer şirketlerin karlılığının çok düştüğü 
sonucuna ulaşmaktayız. Prim seviyelerinin düşüklüğü, faiz oranlarının 
düşük olmasından kaynaklanan düşük yatırım gelirleri ve yaşanan 
katastrofik hasarlar 2017 yılında karlılığın düşmesinin altında yatan ana 
nedenlerdir.

Gelişmekte olan ülkelerde beklenen prim artışının aksine Türk sigorta 
sektörünün USD bazında prim artışı çok düşük seviyede gerçekleşmiştir. 
Sigorta sektöründe 2017 yılında 46,55 milyar TL prim üretimi 
gerçekleşmiştir. Prim üretiminin 39,71 milyar TL’si hayat dışı, 6,84 milyar 
TL’si ise hayat primlerinden oluşmaktadır. Bir önceki yılla 
karşılaştırıldığında toplam prim üretiminde nominal % 15 ve reel % 2,7 
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oranında bir artış yaşanmıştır. Hayat dışı prim üretim artışı nominal % 12,0 
ve reel % 0,1 oranında; hayat şirketlerinin prim artışı ise nominal % 15 ve 
reel % 2,7 oranında gerçekleşmiştir. Hayat branşında reel bazda hayat dışı 
branşlardan daha yüksek oranda prim üretim artışı gerçekleşmiş ve 2016 
yılında hayat branşının toplam prim üretimi içerisindeki payı % 12,4 iken, 
2017 yılında % 14,7’ye yükselmiştir. Hayat dıışı branşın payı ise % 85,3’e 
gerilemiştir.

Reel prim artışındaki kötü performansın yanında, 2017 yılında döviz 
piyasasında TL’nin değer kaybı yaşaması USD bazında prim artışını 
negatife çevirecektir. USD bazında primlerin azalması, Türk sigorta 
sektörünün dünya sıralamasında gerilemesine yol açacaktır. Diğer yandan, 
Türkiye ekonomisinde, makroekonomik bazda % 5’in üzerinde büyüme 
oranının gerçekleşeceği beklentisi altında, sigorta sektörünün GSYİH 
içerisindeki payının düşeceği öngörülmektedir.

Hayat dışı branşlarda reel bazda prim artışı gerçekleşmemesinin altında 
yatan neden Trafik Branşına ilişkin 2017 yılı Nisan ayında yürürlüğe giren 
genelge ile trafik sigortası primlerine üst sınır getirilmesidir. Bu branşta, 
2007 yılında kademeli olarak başlayıp geçilen serbest tarife sistemi 
nedeniyle uzun yıllar sektörde fiyat odaklı aşırı rekabet yaşanmış ve büyük 
zararlar yazılmıştır. Bunun neticesinde, şirketler teknik parametreler 
çerçevesinde prim seviyelerini yükseltmiştir. Ancak, Hazine Müsteşarlığı 
tarafından yüksek prim ödemek zorunda kalan sigortalıları korumak 
amacıyla primlere müdahale edilerek azami prim uygulamasına 
geçilmiştir. Ayrıca, hasarlı basamaklarda tüm şirketleri içine alacak havuz 
uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulamanın UWY yıl bazlı zarara neden 
olacağı görüşünü taşımaktayız.

Türkiye 2016 yılında sigorta prim üretiminde 13,7 milyar USD’lık tutarla 
dünya sıralamasında 36. sırada yer almıştır. Prim üretimi ve sıralama 
sırasıyla hayat dışı branşlarda 11,4 milyar USD ve 22; hayat branşında 1,6 
milyar USD ve 47 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle hayat branşında devletin 
çeşitli teşvik tedbirleri ile bireysel emeklilik sisteminde uzun vadeli fon 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak, özellikle tüketici davranışlarında 
kısa ve orta vadede değişiklik yapmak çok güç olduğundan, teşviklerin fon 
birikimine yansıması kolay olmamaktadır.

Türkiye 2016 yılında sigorta prim üretiminde 13,7 milyar USD’lık tutarla 
dünya sıralamasında 36. sırada yer almıştır. Prim üretimi ve sıralama 
sırasıyla hayat dışı branşlarda 11,4 milyar USD ve 22; hayat branşında 1,6 
milyar USD ve 47 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle hayat branşında devletin 
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çeşitli teşvik tedbirleri ile bireysel emeklilik sisteminde uzun vadeli fon 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak, özellikle tüketici davranışlarında 
kısa ve orta vadede değişiklik yapmak çok güç olduğundan, teşviklerin fon 
birikimine yansıması kolay olmamaktadır.

Sigorta sektörünün GSYİH içerisindeki payı Avrupa’da % 6,73 ve dünyada % 
6,28 oranındadır. Özellikle hayat sigortacılığında karşılaştırma 
yapıldığında, dünya ortalamasının % 3,47 oranında, Avrupa ülkeleri 
ortalamasının % 3,99 oranında ve ülkemizde % 0,52 oranındadır. Dünya 
ortalaması ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin sigortacılıkta başta hayat 
branşı olmak üzere alınacak çok fazla yolu olduğu aşikardır.

Kişi başına düşen prim üretiminde ise, 2016 yılında Türkiye 164,2 USD ile 
60. sırada bulunmaktadır. Prim üretim sıralamasında 36. sırada olmamıza 
rağmen, kişi başına düşen prim üretim sıralamasında 60. sırada olmamızın 
iki önemli nedeni bulunmaktadır. Birincisi, nüfusun kalabalık olmasıdır. 
İkincisi ise, nüfusun genç bölümünde işsizlik oranının 2017 yılı Kasım sonu 
verileri ile % 19,2 seviyesinde olmasıdır. Genç nüfustaki yüksek işsizlik 
oranı, bu nüfusun sigortalanabilir varlıklarının olmaması ve ekonomiye ve 
sigorta sektörüne katkı sağlayamamaları anlamına gelmektedir. Genç 
nüfusu ekonomiye ve üretime bir an önce kazandırmak için gerekli 
önlemlerin bir an önce alınması tüm sektörlerin açısından son derece 
elzem bir konudur.

Şirketimizin ana faaliyet konularından birisi olan Su Araçları Sorumluluk 
Branşında 2017 yılında toplam prim üretimi bir önceki yıla göre nominal % 
19,4 ve reel % 6,7’lik bir artış göstererek 22,1 milyon TL’den 26,4 milyon 
TL’ye yükselmiştir. Bu branşta, Şirketimiz 2017 yılında 23,4 milyon TL prim 
üretimi gerçekleştirmiş ve toplam prim üretimi içerisinde % 88,8’lik bir 
paya sahip olmuştur.

Şirketimiz denizcilik sektörüne yönelik branşlaştığı sigortacılık faaliyetleri 
ile sigorta sektörüne ve denizciliğe katkı yapmaya devam etmektedir. 
Deniz araçlarına yönelik sunulan sorumluluk teminatı yanında gövde 
teminatı da veren Şirketimiz 2017 yılında Su Araçları Branşında 13,5 
milyon TL prim üretimi gerçekleştirmiş ve % 6,17’lik payla sektörde 5. 
sırada yer almıştır.

Şirketimiz 2017 yılında bir önceki yıla göre % 52,2’lik artışla 37.543.838 TL 
prim üretimi gerçekleştirmiştir. Prim üretiminin % 62,45’i Su Araçları 
Sorumluluk Branşından, % 35,85’i Su Araçları Branşından ve geriye kalan % 
1,7’lik kısmı ise Genel Sorumluluk Branşından kaynaklanmaktadır.
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Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemi brüt hasar prim oranı % 81,75 olarak 
gerçekleşmiş olup, net hasar prim oranı % 40,11 düzeyindedir. 2017 yılında 
toplam 12.336.464 TL hasar ödenmiştir. Dönem sonu brüt muallak hasar 
karşılığı 17.100.265 TL seviyesindedir. Teknik kar oranı % 4,29 olup, 
1.610.222 TL teknik kar elde edilmiştir. Dönem sonu itibariyle bileşik rasyo 
ise % 89,38 oranında olup, 2017 yılı faaliyet dönemi 1.742.476 TL dönem net 
karı ile kapanmıştır.

Şirketimizin 2018 yılında prim üretim hedefi 2017 yılında gerçekleşen prim 
üretim tutarına göre %44’lük artışla 55.895.000 TL olarak belirlenmiştir. 
Türk kabotajında yolcu taşıyan gemilerde % 90’ın üzerinde penetrasyona 
ulaşan Şirketimizin öncelikli amacı, kabotaj içerisinde sefer yapan deniz 
araçları ile Türk menfaatli ve yabancı bayraklı deniz araçlarının 
sorumluluklarını teminat altına alarak bu branştaki sigorta kapasitesini 
genişletmek, hasar önleyici eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Türk 
denizciliğine ve sigortacılığına uzman olduğu alanda katkı sağlamaktır.

Yönetim Kurulu

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2017
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2. Şirket Aleyhine Açılan Davalar ile İdari ve Adli
Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
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Şirketimiz aleyhine 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.

3. Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz, Bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından; altı aylık dönemlerde 
sınırlı bağımsız denetime, 12 aylık dönemlerde tam bağımsız denetime 
tabidir.

4. Şirketin İktisap Ettiği Payına İlişkin Açıklamalar
Şirket’in iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

5. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Şirketimiz esas sözleşmesinin 16 ile 18.maddeleri Genel Kurul ile ilgili 
hükümleri içermektedir. Genel Kurul en üst karar organıdır ve pay 
sahiplerinden oluşmaktadır. Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü 
olarak şirket genel merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

2017 faaliyet döneminde 29 Mart 2017 tarihinde Olağan Genel Kurul 
Toplantısı yapılmış ve 21 Nisan 2017 tarih ve 9311 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesinde yayınlanmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 
yapılmamıştır.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2017



V. FİNANSAL DURUM

1. Mali Durum, Karlılık ve Tazminat Ödeme
    Gücüne İlişkin Veriler
1.1. Özet Finansal Veriler

1.2. Gelir Tablosu

 

Şirketimizin gelir/gider hesaplarına ilişkin 2017 yılı sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Şirketimizin yıllar itibariyle özet finansal verileri aşağıda sunulmuştur.
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KALEMLER / YILLAR Su Araçları Su Araçları
Sorumluluk

Genel
Sorumluluk TOPLAM

Prim Üretimi 13.460.650 23.444.925 638.263 37.543.838
Reasürörlere Devredilen Primler 3.573.535 14.755.805 136.030 18.465.370
Kazanılmı  Primler Kar ılı ı De i im 3.609.399 967.888 370.855 4.948.142
Kazanılmı  Primler Kar ılı ı De i im Re Payı 172.902 523.257 20.447 716.606
Brüt Ödenen Hasarlar 7.091.422 5.241.881 3.161 12.336.464
Ödenen Hasarlar Re Payı 2.602.318 5.055.264 0 7.657.582
Muallak Hasar Kar ılı ı De i im 1.145.494 13.015.636 149.826 14.310.956
Muallak Hasar De i im Re Payı 538.096 12.497.217 0 13.035.313
Faaliyet Giderleri 3.236.982 3.978.506 99.640 7.315.127
Teknik Kar Zarar -1.882.866 3.593.891 -100.803 1.610.222

RASYOLAR / YILLAR Su Araçları Su Araçları
Sorumluluk

Genel
Sorumluluk TOPLAM

Brüt Hasar Prim Oranı 83,61% 81,23% 57,21% 81,75%
Net Hasar Prim Oranı 79,01% 8,55% 100,77% 40,11%
Masraf Oranı 50,18% 48,26% 65,63% 49,27%
Bile ik Rasyo 129,19% 56,81% 166,39% 89,38%
Teknik Kar Oranı -13,99% 15,33% -15,79% 4,29%
Prim Artı  Oranı 159,98% 20,55% 1395,54% 52,19%

2017 Yılı Bran  Bazlı Veriler

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 De i im
(2016-2017)

Prim Üretimi 7.196.749 13.867.703 24.668.720 37.543.838 52,19%
Ödenen Hasarlar 1.186.234 1.092.948 2.743.870 12.336.464 349,60%
Teknik Kar Zarar -2.225.674 -1.283.620 452.726 1.610.222 255,67%
Ödenmi  Sermaye 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0,00%
Özkaynaklar 4.327.371 3.676.874 4.537.307 6.283.247 38,48%
Toplam Varlıklar 8.304.140 10.674.606 17.709.919 24.561.278 38,69%
Dönem Net Karı/Zararı -1.616.940 -609.808 863.112 1.742.476 101,88%

RASYOLAR / YILLAR 2014 2015 2016 2017

Hasar Prim Oranı 39,40% 12,47% 24,96% 81,75%
Teknik Kar Oranı -30,93% -9,26% 1,84% 4,29%
Bile ik Rasyo 705,14% 142,99% 93,20% 89,38%
Prim Artı  Oranı 0,00% 92,69% 77,89% 52,19%
Prim Üretimi / Toplam Aktifler 86,66% 129,91% 139,29% 152,86%
Özkaynaklar / Toplam Aktifler 52,11% 34,45% 25,62% 25,58%
Likidite Oranı 216,28% 178,33% 236,91% 338,59%
Cari Oran 227,18% 196,86% 273,51% 389,35%



1.2.1. Branş Bazlı Teknik Sonuçlar

A) Su Araçları Sorumluluk

 

Şirketimizin yıllar itibariyle karşılaştırmalı gelir/gider sonuçları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir:

Şirketimizin faaliyet gösterdiği Su Araçları Sorumluluk, Su Araçları ve 
Genel Sorumluluk branşlarına ilişkin teknik sonuçları aşağıda başlıklar 
halinde sunulmuştur.

Şirketimiz Su Araçları Sorumluluk Branşında 2017 yılında 23.444.925 TL 
prim üretimi gerçekleştirmiş olup, prim üretiminde 2016 yılına göre % 
20,5’lik bir artış meydana gelmiştir. 2017 yılında brüt yazılan primlerin % 
62,9’luk kısmı olan 14.755.805 TL reasürörlere devredilmiş olup, 
5.241.881TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. Su Araçları Sorumluluk 
Branşında, 2017 yılında bir önceki yıla oranla % 159,6’lık bir artışla 
3.593.891 TL Teknik Kar elde edilmiştir.

Su Araçları Sorumluluk Branşı özet teknik gelir gider tablosu ve rasyoları 
aşağıdadır:
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KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 De i im
(2016-2017)

Prim Üretimi 7.196.749 13.867.703 24.668.720 37.543.838 52,19%
Reasürörlere Devredilen Primler 6.539.817 9.303.459 14.017.150 18.465.370 31,73%
Kazanılmı  Primler Kar ılı ı De i im 2.686.832 2.661.039 5.490.611 4.948.142 -9,88%
Kazanılmı  Primler Kar ılı ı De i im Re Payı 2.397.698 1.082.951 1.495.231 716.606 -52,07%
Brüt Ödenen Hasarlar 1.186.234 1.092.948 2.743.870 12.336.464 349,60%
Ödenen Hasarlar Re Payı 1.186.234 1.088.004 2.287.707 7.657.582 234,73%
Muallak Hasar Kar ılı ı De i im 590.478 304.730 2.043.927 14.310.956 600,17%
Muallak Hasar De i im Re Payı 590.478 295.815 1.984.275 13.035.313 556,93%
Faaliyet Giderleri 2.593.471 4.255.918 5.687.650 7.315.127 28,61%
Teknik Kar Zarar -2.225.674 -1.283.620 452.726 1.610.222 255,67%

RASYOLAR / YILLAR 2014 2015 2016 2017
Brüt Hasar Prim Oranı 39,40% 12,47% 24,96% 81,75%
Net Hasar Prim Oranı 0,00% 0,46% 7,75% 40,11%
Masraf Oranı 705,14% 142,52% 85,45% 49,27%
Bile ik Rasyo 705,14% 142,99% 93,20% 89,38%
Teknik Kar Oranı -30,93% -9,26% 1,84% 4,29%
Prim Artı  Oranı 0,00% 92,69% 77,89% 52,19%



B) Su Araçları
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Şirketimiz Su Araçları Branşında bir önceki yıla göre % 160 oranında artışla 
13.460.650 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. Prim üretiminin % 26,54’ü 
olan 3.573.535 TL’si reasürörlere devredilmiştir. Bu branşta, 7.091.422 TL 
tutarında hasar ödemesi yapılmış olup, ödenen hasarların 2.602.318 TL’si 
reasürörlere isabet etmiştir.

Su Araçları Branşı özet teknik gelir gider tablosu ve rasyoları aşağıdaki 
tablolarda gösterilmiştir:

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 
Değişim 

(2016-
2017) 

Prim Üretimi 7.196.749 13.867.703 19.448.421 23.444.925 20,5% 
Reasürörlere Devredilen 
Primler 6.539.817 9.303.459 12.593.290 14.755.805 17,2% 

Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim 2.686.832 2.661.039 1.847.295 967.888 -47,6% 

Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim Re Payı 2.397.698 1.082.951 1.082.226 523.257 -51,6% 

Brüt Ödenen Hasarlar 1.186.234 1.092.948 2.312.954 5.241.881 126,6% 
Ödenen Hasarlar Re Payı 1.186.234 1.088.004 2.270.188 5.055.264 122,7% 
Muallak Hasar Karşılığı 
Değişim 590.478 304.730 2.043.927 13.015.636 536,8% 

Muallak Hasar Değişim Re Payı 590.478 295.815 1.984.275 12.497.217 529,8% 
Faaliyet Giderleri 2.593.471 4.255.918 4.603.453 3.978.506 -13,6% 
Teknik Kar Zarar -2.225.674 -1.283.620 1.384.192 3.593.891 159,6% 

 

RASYOLAR / YILLAR 2014 2015 2016 2017 
Brüt Hasar Prim Oranı 39,4% 12,5% 24,8% 81,2% 
Net Hasar Prim Oranı 0,0% 0,5% 1,7% 8,6% 
Masraf Oranı 705,1% 142,5% 75,6% 48,3% 
Bileşik Rasyo 705,1% 143,0% 77,3% 56,8% 
Teknik Kar Oranı -30,9% -9,3% 7,1% 15,3% 
Prim Artış Oranı - 92,7% 40,2% 20,5% 

 

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 Değişim
(2016-2017)

Prim Üretimi - - 5.177.622 13.460.650 160%
Reasürörlere Devredilen Primler - - 1.383.316 3.573.535 158%
Kazanılmış Primler Karşılığı Değişim - - 3.628.290 3.609.399 -1%
Kazanılmış Primler Karşılığı Değişim Re Payı - - 398.731 172.902 -57%
Brüt Ödenen Hasarlar - - 430.916 7.091.422 1546%
Ödenen Hasarlar Re Payı - - 17.519 2.602.318 14754%
Muallak Hasar Karşılığı Değişim - - 0,41 1.145.494 100%
Muallak Hasar Değişim Re Payı - - 0,19 538.095,92 100%
Faaliyet Giderleri - - 1.076.671 3.236.982 201%
Teknik Kar Zarar - - -925.322 -1.882.866 -103%

RASYOLAR / YILLAR 2014 2015 2016 2017
Brüt Hasar Prim Oranı - - 27,8% 83,6%
Net Hasar Prim Oranı - - 73,2% 79,0%
Masraf Oranı - - 190,6% 50,2%
Bileşik Rasyo - - 263,8% 129,2%
Teknik Kar Oranı - - -17,9% -14,0%
Prim Artış Oranı - - 100,0% 160,0%

SU ARAÇLARI



C) Genel Sorumluluk

A) Yatırım Gelirleri

 

Şirketimiz Genel Sorumluluk Branşında 2017 yılında 638.263 TL üretim 
gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen prim üretiminin önemli bir kısmı Tıbbi 
Kötü Havuzundan alınan endirekt işlerden kaynaklanmaktadır.

Genel Sorumluluk Branşı özet teknik gelir gider tablosu ve rasyoları 
aşağıdaki tablolarda sunulmuştur:
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1.2.2. Mali Sonuçlar

Şirketimizin 2017 yılında yatırımlara yönlendirdiği fonlardan elde ettiği 
yatırım gelirleri 3.906.806 TL tutarında olup, yatırım gelirlerinde bir önceki 
yıla göre % 94,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Yatırım gelirlerindeki 
artışın en önemli nedeni kambiyo gelirleridir.

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 Değişim
(2016-2017)

Prim Üretimi - - 42.678 638.263 1395,5%
Reasürörlere Devredilen Primler - - 40.544 136.030 235,5%
Kazanılmış Primler Karşılığı Değişim - - 15.025 370.855 2368,3%
Kazanılmış Primler Karşılığı Değişim Re Payı - - 14.274 20.447 43,2%
Brüt Ödenen Hasarlar - - - 3.161 100,0%
Ödenen Hasarlar Re Payı - - - - 0,0%
Muallak Hasar Karşılığı Değişim - - - 149.826 100,0%
Muallak Hasar Değişim Re Payı - - - -     0,0%
Faaliyet Giderleri - - 7.526 99.640 1223,9%
Teknik Kar Zarar - - -6.143 -100.803 -1540,8%

RASYOLAR / YILLAR 2014 2015 2016 2017
Brüt Hasar Prim Oranı - - 0,0% 57,2%
Net Hasar Prim Oranı - - 0,0% 100,8%
Masraf Oranı - - 544,3% 65,6%
Bileşik Rasyo - - 544,3% 166,4%
Teknik Kar Oranı - - -14,4% -15,8%
Prim Artış Oranı - - 100,0% 1395,5%

GENEL SORUMLULUK

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 Değişim
(2016-2017)

YATIRIM GELİRLERİ 694.110 2.133.945 2.006.355 3.906.806 94,7%
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 389.804 332.057 340.820 442.308 29,8%
Finansal Yatırımların Değerlemesi 0 13.220 -7.723 15.232 297,2%
Kambiyo Gelirleri 304.305 1.788.667 1.673.258 3.449.266 106,1%



1.3. Bilanço

1.3.1. Varlıklar

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihli bilançosu aşağıda varlıklar ve 
yükümlülükler başlığı altında sunulmuştur:

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle toplam varlıkları 24.561.278 TL 
tutarında olup, bir önceki yıla göre varlıklar % 38,7 oranında artış meydana 
gelmiştir.

B) Yatırım Giderleri

C) Olağandışı Faaliyetlerden Kaynaklanan Gelir ve Karlar İle Gider ve Zararlar
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Şirketimizin 2017 faaliyet dönemine ilişkin yatırım giderleri 3.281.344 TL 
tutarındadır. Yatırım giderlerinin en önemli kalemi 3.098.680 TL ile 
kambiyo zararlarından oluşmaktadır. Kambiyo gelirleri ve kambiyo 
giderleri karşılaştırıldığında, 350.586 TL’lik net kambiyo karı elde edildiği
görülmektedir.

Şirketimizin 2017 yılında olağandışı faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve 
karlar ile gider ve zararlar kalemleri toplamı 359.848 TL tutarındadır. Bu 
tutarın 293.958 TL’lik kısmı Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü hesabından 
oluşmaktadır.

 

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 Değişim
(2016-2017)

YATIRIM GİDERLERİ 407.123 1.605.518 1.260.046 3.281.344 160,4%
Yatırım Yönetim Giderleri 999 0 0 0 0,0%
Hayat Dışı Teknik Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri 0 0 0 0 0,0%
Kambiyo Zararları 299.351 1.487.429 1.137.419 3.098.680 172,4%
Amortisman Giderleri 87.136 101.486 105.581 122.336 15,9%
Diğer Yatırım Giderleri 19.637 16.603 17.046 60.328 253,9%

 

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 Değişim
(2016-2017)

OLAĞANDIŞI FAALİYETLER (+/-) 321.747 145.385 -335.924 -359.848 -7,1%
Karşılık Giderleri (+/-) -60.000 9.281 14.918 39.984 168,0%
Ertelenmiş Vergi Varlığı (+) 385.226 149.183 0 0 0,0%
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü (-) 0 0 255.842 293.958 14,9%
Diğer Gelir ve Karlar (+) 2.945 0 0 0 0,0%
Diğer Gider ve Zararlar (-) 6.425 13.078 65.164 25.906 -60,2%

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 De i im
(2016-2017)

CAR  VARLIKLAR 7.253.861 9.552.610 16.947.465 23.994.824 41,6%
CAR  OLMAYAN VARLIKLAR 1.050.280 1.121.997 762.454 566.454 -25,7%
TOPLAM VARLIKLAR 8.304.140 10.674.606 17.709.919 24.561.278 38,7%



1.3.2. Yükümlülükler

A) Cari Varlıklar

B) Cari Olmayan Varlıklar

 

Varlıklara ilişkin detaylar aşağıda cari varlıklar ve cari olmayan varlıklar 
başlığı altında açıklanmıştır.

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 23.994.824 TL tutarında cari 
varlıkları mevcut olup, cari varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı bir 
önceki yıla göre (2016: % 95,69) artış göstererek % 97,69 oranına ulaşmıştır. 
Cari varlıklar kalemler itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 566.454 TL tutarında cari 
olmayan varlıkları mevcut olup, cari olmayan varlıkların toplam varlıklar 
içerisindeki payı % 2,31 oranındadır. Cari olmayan varlıklarla ilgili 
ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle yükümlülük toplamı 24.561.278 
TL tutarında olup, yükümlülüklerde bir önceki yıla göre % 38,7’lik bir artış 
gerçekleşmiştir.

Yükümlülüklere ilişkin ayrıntılar aşağıda açıklanmıştır.

 

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 Değişim
(2016-2017)

CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 1.050.280 1.121.997 762.454 566.454 -25,7%
Maddi Varlıklar 612.631 528.813 438.648 536.181 22,2%
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 15.934 9.253 0 0 0,0%
Diğer Cari Olmayan Varlıklar 421.715 583.930 323.806 30.273 -90,6%

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 De i im
(2016-2017)

CAR  VARLIKLAR 7.253.861 9.552.610 16.947.467 23.994.824 41,6%
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.304.441 5.825.456 6.461.287 10.700.203 65,6%
Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1.601.418 2.827.734 8.223.616 10.187.012 23,9%
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 285.448 792.339 1.836.487 2.635.171 43,5%
Di er Cari Varlıklar 62.554 107.081 426.077 472.438 10,9%

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 De i im
(2016-2017)

KISA VADEL  YÜKÜMLÜLÜKLER 3.976.769 6.956.152 13.112.766 18.182.532 38,7%
UZUN VADEL  YÜKÜMLÜLÜKLER 0 41.580 59.847 95.500 59,6%
ÖZSERMAYE 4.327.371 3.676.874 4.537.307 6.283.246 38,5%
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.304.140 10.674.606 17.709.919 24.561.278 38,7%



A) Kısa Vadeli Yükümlülükler

B) Uzun Vadeli Yükümlülükler
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Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 18.182.532 TL tutarında kısa 
vadeli yükümlülükleri bulunmaktadır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam 
yükümlülükler içerisindeki payı % 74,03 oranındadır. Kısa vadeli 
yükümlülüklerde bir önceki yıla göre % 38,7’lik bir artış meydana gelmiştir. 
Kısa vadeli yükümlülüklere ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle uzun vadeli yükümlülükleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir..

C) Özsermaye

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle özsermaye toplamı 6.283.246 
TL tutarındadır.Özsermaye bir önceki yıla göre % 38,50 oranında artış 
göstermiştir. Özsermayenin toplam yükümlülükler içerisindeki payı % 
25,58 oranında olup, öz sermayeye ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tablodadır.

 

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 Değişim
(2016-2017)

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 41.580 59.847 95.500 59,6%
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 0 41.580 59.847 95.500 59,6%

 

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 Değişim
(2016-2017)

ÖZSERMAYE 4.327.371 3.676.874 4.537.307 6.283.246 38,5%
Ödenmiş Sermaye 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0,0%
Kar Yedekleri 0 -40.689 -43.368 -39.904 8,0%
Geçmiş Yıllar Zararları -55.689 -1.672.629 -2.282.437 -1.419.326 37,8%
Dönem Net Karı Zararı -1.616.940 -609.808 863.112 1.742.476 101,9%

KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 2017 De i im
(2016-2017)

KISA VADEL  YÜKÜMLÜLÜKLER 3.976.769 6.956.152 13.112.766 18.182.532 38,7%
Esas Faaliyetlerden Borçlar 3.074.744 4.663.977 5.912.566 5.735.169 -3,0%
Di er Borçlar 32.105 68.863 42.424 86.377 103,6%
Sigortacılık Teknik Kar ılıkları 289.135 1.876.137 5.931.169 11.438.348 92,9%
Ödenecek Vergi ve Benzeri Di er Yükümlülükler ile Kar ılıkları 86.120 119.546 241.215 341.296 41,5%
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 434.220 225.142 868.509 396.421 -54,4%
Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler 60.446 2.487 116.883 184.923 58,2%



 

Şirketimiz 31 Aralık 2013 tarihinde 300.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, 
sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. 17 Ocak 2014 tarihli Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin sermayesi 5.700.000 TL arttırılarak 
6.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Sermayenin tamamı 2014 Ocak ayı içerisinde ortaklar tarafından 
ödenmiştir. Şirketimizin altı adet sermayedarı bulunmaktadır. A, B ve C 
grubu sermayedarların hisseleri % 16,67 oranında olup, toplam % 50 
sermaye payına tekabül etmektedir.

Diğer % 50’lik kısım ise D grubu hissedarlara aittir. Şirketimizin 2018 yılı 
Olağan Genel Kurul Toplantısında 2.250.000 TL nakden sermaye artışı 
planlamaktadır.

Şirket’in bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, 
karşılıklar, amortismanlar, varsa geçmiş yıl zararları ve kurumlar vergisi ve 
benzeri vergi ve mali yükümlülükler çıktıktan sonra kalan miktar net 
dönem karını oluşturur. Bu suretle meydana gelmiş olan net kar Şirketimiz 
ana sözleşmesinin 21. maddesine göre ayrılır ve dağıtılır. Karın hangi 
tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır.
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5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 
Yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde İç Kontrol Departmanı ile İç 
Denetim Departmanı ayrı ayrı ihdas edilmek durumundadır. Şirketimizin 
İç Kontrol ve İç Denetim Departmanları birbirinden ayrılmıştır.

2. ŞİRKET SERMAYESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
    VE TESPİTLER

4. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ
 HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ
 BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

3. ŞİRKET KAR DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER
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5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanan ve 21.06.2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin 
Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan Şirketimiz İç Kontrol ve Risk 
Yönetimi Yönetmeliği Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe alınmıştır. 
Bu Yönetmelik 21.07.2015 tarihinde revize edilmiş ve Yönetim Kurulu 
onayıyla yürürlüğe girmiştir. Yönetim Kurulu ayrıca bir üyesini İç 
Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirmiştir.

İç kontrol ve risk yönetimi faaliyetlerinin daha açık ve anlaşılır bir şekilde 
yürütülebilmesi için 21.07.2015 tarihinde İç Kontrol Prosedürü, İç Kontrol ve 
Süreç Denetim Prosedürü ve Risk Yönetimi Prosedürü uygulamaya 
alınmıştır.

İç kontrol ve risk yönetimi faaliyetleri günlük rutin kontroller ve planlı İç 
Kontrol ve Risk Yönetimi Denetimi faaliyetlerinden oluşmaktadır. 2017 
yılında Şirketimizin tüm birimleri İç Kontrol ve Risk Yönetimi Denetimine 
tabi tutulmuştur.

5549 Sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve 
bu Kanuna dayanılarak çıkarılan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve 
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine göre Yönetim Kurulu onayından geçen 
Şirketimiz Uyum Programı Esasları Yönetmeliği çerçevesinde, Masak Uyum 
Görevlisi görevini icra etmektedir. Masak Uyum Görevlisi doğrudan İç 
Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

a) İç Kontrol Sistemi

Şirketimizin iç denetim uygulamaları İç Denetim Departmanı tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 4. maddesine 
ve 21.06.2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sigorta ve 
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” 
hükümlerine göre Şirketimiz İç Denetim Yönetmeliği hazırlanmış ve 
Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik 21.07.2015 
tarihinde revize edilerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. İlgili 
mevzuata göre İç Denetim Departmanı doğrudan Yönetim Kurulu’na 
bağlı olmak durumundadır. Şirketimiz İç Denetim Departmanı da bu 
doğrultuda denetimlerini gerçekleştirmekte ve Yönetim Kurulu’na 
raporlamaktadır.

b) İç Denetim Faaliyetleri
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Şirketimizin gerek iç denetim faaliyetleri ve gerekse bağımsız denetim 
faaliyetleri ile ilgili raporları İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. Yönetim Kurulu şirket 
denetim faaliyetleri ile ilgili raporları incelemektedir. Yönetim Kurulu’nun 
bu raporlara ilişkin herhangi bir olumsuz görüşü bulunmamaktadır.

İç Denetim Departmanı 2017 yılında 16 adet İç Denetim gerçekleştirmiş 
olup, bu denetimlerin 15 adedi 2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu’na 
sunulmuştur. 2016 yılında düzenlenen 3 adet denetim raporu ve 2016 yılına 
ilişkin yapılan denetimlerle ilgili genel değerlendirme raporu 2017 yılında 
Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

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

Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı 
bir poliçe portföyünde, sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kalınan 
temel risk, ödenen hasar ve tazminatların sigortacılık karşılıklarının kayıtlı 
değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Poliçe yazma stratejisi, kabul edilen 
sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre belirlenmektedir.

Fiyatlandırma, istatistiksel analize, geçmiş dataya ve ilgili ürüne uygun 
düşen mortalite tablolarına bakılarak yapılmaktadır. Söz konusu riskler, 
şekillendirilmiş olan poliçe yazma stratejisi ve tarafı olduğu reasürans 
anlaşmaları ile yönetilmektedir.

Sahip olunan finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık 
yükümlülüklerinden dolayı finansal risklere maruz kalınmaktadır. Özet 
olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan sağlanan gelirlerin, sigorta 
sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz 
kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski, kredi riski ve 
likidite riskidir.

Genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun 
Şirketin finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin 
asgari seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanan Varlık Yatırım Politikası çerçevesinde türev finansal 
enstrüman kullanılabilmektedir. Risk yönetimi, Şirket yönetimi tarafından 
Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda 
gerçekleştirilmektedir.

Piyasa riski, kur riski, nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski ile fiyat 
riskinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle finansal varlık 
bulunmadığından, herhangi bir piyasa riski söz konusu değildir.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Sigorta Riski

2. Finansal Risk

2.1. Piyasa Riski



3. Operasyonel Risk 
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Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine 
getirmeme riskini taşır. Şirketin kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile 
banka mevduatları, sigortacılık yükümlülüklerindeki reasürans payları, 
reasürans şirketlerinden alacaklar ve sigortalılardan ve aracı kurumlardan 
olan prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, Şirket yönetimi 
tarafından karşı tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir. 

2.2. Kredi Riski

Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin 
karşılanabilmesi için elinde bulunan nakit kaynakları kullanmaktadır. 
Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların ödenmesi için yeterli 
nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine 
yetecek tutarda fon bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler.

Operasyonel risk çok genel olarak; iş riski ve  sahtekarlık riski olarak ikiye 
ayrılabilir. İş riski, iş akış süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, çalışanın işini 
düzgün yapamaması, teknolojik alt yapı vb. gibi, Şirketin faaliyetini idame 
ettirecek tüm süreçlerde personel ve bilgi işlem alt yapısındaki 
yetersizliklerden kaynaklanabilecek risklerdir.  Sahtekarlık riski ise yine iş 
riskinde belirtilen etkenlerden doğan ve kontrol noktalarının zayıflığı ile 
ortaya çıkan, görevini kötüye kullanma ve dolandırıcılık riski olarak 
tanımlanabilir.

Şirket,  İş  akış süreçlerini  detaylı  ve düzgün   olarak tanımlamış,  mevcut 
süreçlerde gerekli  kontrol noktaları yerleştirerek iş ve sahtekarlık  
risklerini asgari düzeye indirmiştir.

2.3. Likidite Riski

Değişken faiz oranlı finansal varlık ve yükümlülük bulunmadığından faiz 
oranlarının değişim etkisinden kaynaklanan faiz oranı riski mevcut 
değildir.

2.1.1. Nakit Akım ve Piyasa Değeri Faiz Oranı Riski

Döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin Türk Lirası’na çevrilmesinden 
dolayı döviz kuru değişikliklerinden doğan döviz riski söz konusudur.

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ABD Doları, TL karşısında %10 oranında değer 
kazansaydı veya kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD 
Doları cinsinden varlık ve yükümlülüklerin çevrimi dolayısıyla oluşacak 
kur farkı karı veya zararı sonucu vergi öncesi zarar 823.822 TL daha düşük 
veya yüksek olacaktı.

2.1.2. Kur Riski





VII. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİ TABLOLAR
 VE DİPNOTLAR
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TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

I OCAK - 31 ARALIK 2017
HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR
VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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TÜRK P VE I SGORTA A.. 
 
31 ARALIK 2017 VE 2016 TARHLER TBARIYLA 
AYRINTILI BLANÇOLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmitir.) 
 

1 

VARLIKLAR  Baımsız Baımsız 
  Denetimden Geçmi Denetimden Geçmi 
 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
I- Cari Varlıklar 
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 10,700,203 6,461,287 
 1- Kasa 2.12 ve 14 10,769 6,952 
 2- Alınan Çekler  - - 
 3- Bankalar 2.12 ve 14 10,512,309 6,361,769 
 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)  - - 
 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli 
      Kredi Kartı Alacakları 2.12 ve 14 177,125 92,566 
 6- Dier Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar  - - 
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait  
      Finansal Yatırımlar  - - 
 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  - - 
 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar  - - 
 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar  - - 
 4- Krediler  - - 
 5- Krediler Karılıı (-)  - - 
 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar  - - 
 7- irket Hissesi  - - 
 8- Finansal Varlıklar Deer Düüklüü Karılıı (-)  - - 
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12.1 10,187,012  8,223,616 
 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 10,187,012  8,223,616 
 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karılıı (-)  - - 
 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar  - - 
 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karılıı (-)  - - 
 5- Sigorta ve Reasürans irketleri Nezdindeki Depolar  - - 
 6- Sigortalılara Krediler (krazlar)  - - 
 7- Sigortalılara Krediler (krazlar) Karılıı (-)  - - 
 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar  - - 
 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar  - - 
 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar Karılıı (-)  - - 
D- likili Taraflardan Alacaklar  - - 
 1- Ortaklardan Alacaklar  - - 
 2- tiraklerden Alacaklar  - - 
 3- Balı Ortaklıklardan Alacaklar  - - 
 4- Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Alacaklar  - - 
 5- Personelden Alacaklar  - - 
 6- Dier likili Taraflardan Alacaklar  - - 
 7- likili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)  - - 
 8- likili Taraflardan üpheli Alacaklar  - - 
 9- likili Taraflardan üpheli Alacaklar Karılıı (-)  - - 
E- Dier Alacaklar  470,638  356,955 
 1- Finansal Kiralama Alacakları  - - 
 2- Kazanılmamı Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)  - - 
 3- Verilen Depozito ve Teminatlar  462,314  356,865 
 4- Dier Çeitli Alacaklar  8,324  90 
 5- Dier Çeitli Alacaklar Reeskontu (-)  - - 
 6- üpheli Dier Alacaklar  - - 
 7- üpheli Dier Alacaklar Karılıı (-)  - - 
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  2,635,171 1,836,487 
 1- Ertelenmi Üretim Giderleri 17 1,888,231  1,486,161 
 2- Tahakkuk Etmi Faiz ve Kira Gelirleri  - - 
 3- Gelir Tahakkukları  - - 
 4- Gelecek Aylara Ait Dier Giderler 47.1 746,940  350,326 
G- Dier Cari Varlıklar  1,800 69,122 
 1- Gelecek Aylar htiyacı Stoklar  - 13,059 
 2- Pein Ödenen Vergiler ve Fonlar 35 - 51,728 
 3- Ertelenmi Vergi Varlıkları  - - 
 4-  Avansları  1,800  4,335 
 5- Personele Verilen Avanslar  - - 
 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları  - - 
 7- Dier Çeitli Cari Varlıklar  - - 
 8- Dier Cari Varlıklar Karılıı (-)  - - 
 
I- Cari Varlıklar Toplamı  23,994,824 16,947,467 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar.  
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TÜRK P VE I SGORTA A.. 
 
31 ARALIK 2017 VE 2016 TARHLER TBARIYLA 
AYRINTILI BLANÇOLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmitir.) 
 

2 

VARLIKLAR  Baımsız Baımsız 
  Denetimden Geçmi Denetimden Geçmi 
 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
II- Cari Olmayan Varlıklar 
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar  - - 
 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar  - - 
 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karılıı (-)  - - 
 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar  - - 
 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karılıı  - - 
 5- Sigorta ve Reasürans irketleri Nezdindeki Depolar  - - 
 6- Sigortalılara Krediler (krazlar  - - 
 7- Sigortalılara Krediler (krazlar) Karılıı (-)  - - 
 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar  - - 
 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar  - - 
 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar Karılıı (-)  - - 
B- likili Taraflardan Alacaklar  - - 
 1- Ortaklardan Alacaklar  - - 
 2- tiraklerden Alacaklar  - - 
 3- Balı Ortaklıklardan Alacaklar  - - 
 4- Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Alacaklar  - - 
 5- Personelden Alacaklar  - - 
 6- Dier likili Taraflardan Alacaklar  - - 
 7- likili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)  - - 
 8- likili Taraflardan üpheli Alacaklar  - - 
 9- likili Taraflardan üpheli Alacaklar Karılıı (-)  - - 
C- Dier Alacaklar  21,766  19,770  
 1- Finansal Kiralama Alacakları  - - 
 2- Kazanılmamı Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)  - - 
 3- Verilen Depozito ve Teminatlar  21,766 19,770  
 4- Dier Çeitli Alacaklar  - - 
 5- Dier Çeitli Alacaklar Reeskontu (-)  - - 
 6- üpheli Dier Alacaklar  - - 
 7- üpheli Dier Alacaklar Karılıı (-)  - - 
D- Finansal Varlıklar  - - 
 1- Balı Menkul Kıymetler  - - 
 2- tirakler  - - 
 3- tirakler Sermaye Taahhütleri (-)  - - 
 4- Balı Ortaklıklar  - - 
 5- Balı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)  - - 
 6- Müterek Yönetime Tabi Teebbüsler  - - 
 7- Müterek Yönetime Tabi Teebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)  - - 
 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar  - - 
 9- Dier Finansal Varlıklar  - - 
 10- Finansal Varlıklar Deer Düüklüü Karılıı (-)  - - 
E- Maddi Varlıklar 6 536,181  438,647 
 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  - - 
 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Deer Düüklüü Karılıı (-)  - - 
 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller  - - 
 4- Makine ve Teçhizatlar  - - 
 5- Demirba ve Tesisatlar 6 441,297  367,424 
 6- Motorlu Taıtlar  - - 
 7- Dier Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 508,235  362,943 
 8- Kiralama Yoluyla Edinilmi Maddi Varlıklar  - - 
 9- Birikmi Amortismanlar (-) 6 (413,351)  (291,720) 
 10- Maddi Varlıklara likin Avanslar  
     (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)  - - 
F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 - 704 
 1- Haklar 8 3,369  3,369 
 2- erefiye  - - 
 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler  - - 
 4- Aratırma ve Gelitirme Giderleri  - - 
 5- Dier Maddi Olmayan Varlıklar  - - 
 6- Birikmi tfalar (Amortismanlar) (-) 8 (3,369)  (2,665) 
 7- Maddi Olmayan Varlıklara likin Avanslar  - - 
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  - - 
 1-  Ertelenmi Üretim Giderleri  - - 
 2-  Gelir Tahakkukları  - - 
 3-  Gelecek Yıllara Ait Dier Giderler  - - 
H- Dier Cari Olmayan Varlıklar 21 ve 35 8,507  303,331 
 1- Efektif Yabancı Para Hesapları  - - 
 2- Döviz Hesapları  - - 
 3- Gelecek Yıllar htiyacı Stoklar  - - 
 4- Pein Ödenen Vergiler ve Fonlar  - - 
 5- Ertelenmi Vergi Varlıkları 21 ve 35 8,507  303,331 
 6- Dier Çeitli Cari Olmayan Varlıklar  - - 
 7- Dier Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)  - - 
 8- Dier Cari Olmayan Varlıklar Karılıı  - - 
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı  566,454 762,452 
 
Varlıklar Toplamı (I+II)  24,561,278 17,709,919 

 
 
 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar.
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YÜKÜMLÜLÜKLER  Baımsız Baımsız 
  Denetimden Geçmi Denetimden Geçmi 
 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler 
A- Finansal Borçlar   - - 
 1- Kredi Kurulularına Borçlar  - - 
 2- Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar  - - 
 3- Ertelenmi Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)  - - 
 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri  - - 
 5- Çıkarılmı Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri  - - 
 6- Çıkarılmı Dier Finansal Varlıklar  - - 
 7- Çıkarılmı Dier Finansal Varlıklar hraç Farkı (-)  - - 
 8- Dier Finansal Borçlar (Yükümlülükler)  - - 
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 5,735,169  5,912,566 
 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4 ve 19 5,707,668  5,912,566 
 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar  - - 
 3- Sigorta ve Reasürans irketlerinden Alınan Depolar  - - 
 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar  - - 
 5- Dier Esas Faaliyetlerden Borçlar 4 ve 19 27,501  - 
 6- Dier Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)  - - 
C- likili Taraflara Borçlar   184,922  116,883 
 1- Ortaklara Borçlar 4, 19 ve 45 1,004  912 
 2- tiraklere Borçlar  - - 
 3- Balı Ortaklıklara Borçlar  - - 
 4- Müterek Yönetime Tabi Teebbüslere Borçlar  - - 
 5- Personele Borçlar 4 ve 19 183,918  115,971 
 6- Dier likili Taraflara Borçlar  - - 
D- Dier Borçlar  4, 19 ve 47.1 86,377  42,424 
 1- Alınan Depozito ve Teminatlar  - - 
 2- Tedavi Giderlerine likin SGK’ya Borçlar  - - 
 3- Dier Çeitli Borçlar 4, 19 ve 47.1 86,377  42,424 
 4- Dier Çeitli Borçlar Reeskontu (-)  - - 
E- Sigortacılık Teknik Karılıkları   11,438,348  5,931,169 
 1- Kazanılmamı Primler Karılıı - Net  4 ve 17 10,094,139  5,862,603 
 2- Devam Eden Riskler Karılıı - Net   - - 
 3- Matematik Karılıklar - Net   - - 
 4- Muallak Tazminat Karılıı - Net  4 ve 17 1,344,209 68,566 
 5- kramiye ve ndirimler Karılıı - Net  - - 
 6- Dier Teknik Karılıklar - Net  - - 
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Dier Yükümlülükler ile Karılıkları  341,295 241,216 
 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar   172,610 166,498 
 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri   105,535 74,718 
 3- Vadesi Geçmi, Ertelenmi veya Taksitlendirilmi  
     Vergi ve Dier Yükümlülükler  - - 
 4- Ödenecek Dier Vergi ve Benzeri Yükümlülükler  - - 
 5- Dönem Karı Vergi ve Dier Yasal Yükümlülük Karılıkları  35 133,360 - 
 6- Dönem Karının Pein Ödenen Vergi ve Dier Yükümlülükleri (-) 35 (70,210) - 
 7- Dier Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karılıkları   - - 
G-  Dier Risklere likin Karılıklar  - - 
 1- Kıdem Tazminatı Karılıı  - - 
 2- Sosyal Yardım Sandıı Varlık Açıkları Karılıı  - - 
 3- Maliyet Giderleri Karılıı  - - 
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   396,421  868,509 
 1- Ertelenmi Komisyon Gelirleri 10, 17 ve 19 372,575  847,741 
 2- Gider Tahakkukları 19 23,846  20,768 
 3- Gelecek Aylara Ait Dier Gelirler  - - 
I- Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler  - - 
 1- Ertelenmi Vergi Yükümlüü  - - 
 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları   - - 
 3- Dier Çeitli Kısa Vadeli Yükümlülükler   - - 
 
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı  18,182,532 13,112,767 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar.
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YÜKÜMLÜLÜKLER  Baımsız Baımsız 
  Denetimden Geçmi Denetimden Geçmi 
 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler 
A- Finansal Borçlar   - - 
 1- Kredi Kurulularına Borçlar   - - 
 2- Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar  - - 
 3- Ertelenmi Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)  - - 
 4- Çıkarılmı Tahviller  - - 
 5- Çıkarılmı Dier Finansal Varlıklar   - - 
 6- Çıkarılmı Dier Finansal Varlıklar hraç Farkı (-)  - - 
 7- Dier Finansal Borçlar (Yükümlülükler)  - - 
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar   - - 
 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar   - - 
 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar   - - 
 3- Sigorta ve Reasürans irketlerinden Alınan Depolar   - - 
 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar  - - 
 5- Dier Esas Faaliyetlerden Borçlar  - - 
 6- Dier Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)  - - 
C- likili Taraflara Borçlar   - - 
 1- Ortaklara Borçlar  - - 
 2- tiraklere Borçlar  - - 
 3- Balı Ortaklıklara Borçlar  - - 
 4- Müterek Yönetime Tabi Teebbüslere Borçlar   - - 
 5- Personele Borçlar   - - 
 6- Dier likili Taraflara Borçlar   - - 
D- Dier Borçlar  - - 
 1- Alınan Depozito ve Teminatlar   - - 
 2- Tedavi Giderlerine likin SGK’ya Borçlar  - - 
 3- Dier Çeitli Borçlar   - - 
 4- Dier Çeitli Borçlar Reeskontu  - - 
E- Sigortacılık Teknik Karılıkları   - - 
 1- Kazanılmamı Primler Karılıı - Net   - - 
 2- Devam Eden Riskler Karılıı - Net   - - 
 3- Matematik Karılıklar - Net   - - 
 4- Muallak Tazminat Karılıı - Net   - - 
 5- kramiye ve ndirimler Karılıı - Net  - - 
 6- Dier Teknik Karılıklar - Net  - - 
F- Dier Yükümlülükler ve Karılıkları   - - 
 1- Ödenecek Dier Yükümlülükler    - - 
 2- Vadesi Geçmi, Ertelenmi veya Taksitlendirilmi - 
    Vergi ve Dier Yükümlülükler  - - 
 3- Dier Borç ve Gider Karılıkları   - - 
G- Dier Risklere likin Karılıklar 22 95,500 59,847 
 1- Kıdem Tazminatı Karılıı 22 95,500  59,847 
 2- Sosyal Yardım Sandıı Varlık Açıkları Karılıı  - - 
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  - - 
 1- Ertelenmi Komisyon Gelirleri  - - 
 2- Gider Tahakkukları  - - 
 3- Gelecek Yıllara Ait Dier Gelirler  - - 
I- Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler  - - 
 1- Ertelenmi Vergi Yükümlülüü  - - 
 2- Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler   - - 
 
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı  95,500 59,847 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 
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ÖZSERMAYE  Baımsız Baımsız 
  Denetimden Geçmi Denetimden Geçmi 
 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
V-  Özsermaye 
A-  Ödenmi Sermaye 2.13 ve 15 6,000,000 6,000,000 
 1-  (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 6,000,000  6,000,000 
 2-  Ödenmemi Sermaye (-)  - - 
 3-  Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları  - - 
 4-  Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)  - - 
 5- Tescili Beklenen Sermaye  - - 
B-  Sermaye Yedekleri  - - 
 1-  Hisse Senedi hraç Primleri   - - 
 2-  Hisse Senedi ptal Karları  - - 
 3-  Sermayeye Eklenecek Satı Karları  - - 
 4-  Yabancı Para Çevirim Farkları  - - 
 5-  Dier Sermaye Yedekleri  - - 
C-  Kar Yedekleri 15 (39,904)  (43,369) 
 1-  Yasal Yedekler  - - 
 2-  Statü Yedekleri  - - 
 3-  Olaanüstü Yedekler  - - 
 4-  Özel Fonlar (Yedekler)  - - 
 5-  Finansal Varlıkların Deerlemesi  - - 
 6-  Dier Kar Yedekleri  15 (39,904)  (43,369) 
D-  Geçmi Yıllar Karları  - - 
 1-  Geçmi Yıllar Karları   - - 
E- Geçmi Yıllar Zararları (-)  (1,419,326)  (2,282,437) 
 1-  Geçmi Yıllar Zararları   (1,419,326)  (2,282,437) 
F- Dönem Net Karı 37 1,742,476  863,111 
 1-  Dönem Net Karı 37 1,742,476  863,111 
 2-  Dönem Net Zararı (-)  - - 
 3- Daıtıma Konu Olmayan Dönem Karı  - - 
V-  Özsermaye Toplamı  6,283,246 4,537,305 
 
Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)  24,561,278 17,709,919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 
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TEKNK BÖLÜM  Baımsız Baımsız 
  Denetimden Geçmi Denetimden Geçmi 
  1 Ocak - 1 Ocak - 
 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
A- Hayat Dıı Teknik Gelir   14,883,236 6,656,190 
1- Kazanılmı Primler (Reasürör Payı Düülmü Olarak)  14,846,932 6,656,190 
  1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düülmü Olarak) 24 19,078,468 10,651,570 
  1.1.1-Brüt Yazılan Primler (+) 24 37,543,838 24,668,720 
    1.1.2-Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 ve 24 (18,465,370) (14,017,150) 
    1.1.3-SGK’ya Aktarılan Primler (-)  - - 
  1.2- Kazanılmamı Primler Karılıında Deiim  
     (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak)(+/-) 17 (4,231,536) (3,995,380) 
    1.2.1-Kazanılmamı Primler Karılıı (-) 17 (4,948,142) (5,490,611) 
    1.2.2-Kazanılmamı Primler Karılıında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 716,606 1,495,231 
    1.2.3-Kazanılmamı Primler Karılıında SGK Payı (+/-)  - - 
  1.3- Devam Eden Riskler Karılıında Deiim ( 
     Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak)(+/-)  - - 
    1.3.1-Devam Eden Riskler Karılıı (-)  - - 
    1.3.2-Devam Eden Riskler Karılıında Reasürör Payı (+)  - - 
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri  - - 
3- Dier Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düülmü Olarak)  36,304 - 
  3.1- Brüt Dier Teknik Gelirler (+)  36,304 - 
  3.2- Brüt Dier Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)  - - 
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)  - - 
B- Hayat Dıı Teknik Gider (-)  (13,273,012) (6,203,465) 
1- Gerçekleen Tazminatlar (Reasürör Payı Düülmü Olarak)  (5,954,525) (515,815) 
  1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düülmü Olarak)  (4,678,882) (456,163) 
    1.1.1-Brüt Ödenen Tazminatlar (-)  (12,336,464) (2,743,870) 
    1.1.2-Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 7,657,582 2,287,707 
  1.2- Muallak Tazminatlar Karılıında Deiim  
     (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-)  (1,275,643) (59,652) 
    1.2.1-Muallak Tazminatlar Karılıı (-)   (14,310,956) (2,043,927) 
    1.2.2-Muallak Tazminatlar Karılıında Reasürör Payı (+) 10 13,035,313 1,984,275 
2- kramiye ve ndirimler Karılıında Deiim 

(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-)  - - 
  2.1- kramiye ve ndirimler Karılıı (-)  - - 
  2.2- kramiye ve ndirimler Karılıında Reasürör Payı (+)  - - 
3- Dier Teknik Karılıklarda Deiim  
     (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-) 
4- Faaliyet Giderleri (-) 31 ve 32 (7,315,127) (5,687,650) 
5-  Matematik Karılıklarda Deiim 
      (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-)   - - 
  5.1.- Matematik Karılıklar (-)   - - 
  5.2. -Matematik Karılıklarda Reasürör Payı (+)   - - 
6-  Dier Teknik Giderler (-)   (3,360) - 
  6.1- Brüt Dier Teknik Giderler (-)   (3,360) - 
  6.2.- Brüt Dier Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)   - - 
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dıı (A - B)   1,610,224 452,725 
D-  Hayat Teknik Gelir   - - 
1-  Kazanılmı Primler (Reasürör Payı Düülmü Olarak)  - - 
 1.1-  Yazılan Primler (Reasürör payı Düülmü Olarak)   - - 
 1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+)  - - 
 1.1.2.- Reasürör Devredilen Primler (-)  - - 
 1.2-  Kazanılmamı Primler Karılıında Deiim 
     (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-)    - - 
 1.2.1.-  Kazanılmamı Primler Karılıı (-)  - - 
 1.2.2.-  Kazanılmamı Primler Karılıında Reasürör Payı (+)  - - 
 1.3-  Devam Eden Riskler Karılıında Deiim  
    (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-)  - - 
 1.3.1.-  Devam Eden Riskler Karılıı (-)  - - 
 1.3.2.-  Devam Eden Riskler Karılıında Reasürör Payı (+)  - - 
2-  Hayat Branı Yatırım Geliri   - - 
3-  Yatırımlardaki Gerçeklememi Karlar  - - 
4-  Dier Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düülmü Olarak) (+/-)  - - 
 4.1.-  Brüt Dier Teknik Gelirler (+/-)  - - 
 4.2.-  Brüt Dier Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)  - - 
5-  Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)  - - 
E-  Hayat Teknik Gider   - - 
1-  Gerçekleen Tazminatlar (Reasürör Payı Düülmü Olarak) (+/-)  - - 
 1.1-  Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düülmü Olarak) (-)  - - 
 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)  - - 
 1.1.2-  Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)  - - 
 1.2-  Muallak Tazminatlar Karılıında Deiim 
     (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-)  - - 
 1.2.1-  Muallak Tazminatlar Karılıı (-)  - - 
 1.2.2-  Muallak Tazminatlar Karılıında Reasürör Payı (+)  - - 
2-  kramiye ve ndirimler Karılıında Deiim 
    (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-)  - - 
 2.1-  kramiye ve ndirimler Karılıı (-)  - - 
 2.2-  kramiye ve ndirimler Karılıında Reasürör Payı (+)  - - 
3-  Matematik Karılıklarda Deiim 
    (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 
    Düülmü Olarak)(+/-)  - - 
 3.1-  Matematik Karılıklar (-)  - - 
  3.1.1- Aktüeryal Matematik Karılık (+/-)  - - 
  3.1.2- Kar Payı Karılıı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine 

Ait Poliçeler çin Ayrılan Karılıklar)   - - 
 3.2-  Matematik Karılıklarda Reasürör Payı (+)  - - 
  3.2.1- Aktüeryal Matematik Karılıklar Reasürör Payı (+)  - - 
  3.2.2- Kar Payı Karılıı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe 
   Sahiplerine Ait Poliçeler çin Ayrılan Karılıklar) (+)  - - 
4-  Dier Teknik Karılıklarda Deiim  
    (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-)  - - 
5-  Faaliyet Giderleri (-)   - - 
6-  Yatırım Giderleri(-)  - - 
7-  Yatırımlardaki Gerçeklememi Zararlar (-)  - - 
8-  Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)  - - 
F-  Teknik Bölüm Dengesi- Hayat  (D - E)  - - 
G-  Emeklilik Teknik Gelir  - - 
1-  Fon letim Gelirleri   - - 
2-  Yönetim Gideri Kesintisi  - - 
3-  Giri Aidatı Gelirleri   - - 
4-  Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi  - - 
5-  Özel Hizmet Gideri Kesintisi  - - 
6-  Sermaye Tahsis Avansı Deer Artı Gelirleri  - - 
7-  Dier Teknik Gelirler  - - 
H-  Emeklilik Teknik Gideri  - - 
1-  Fon letim Giderleri (-)  - - 
2-  Sermaye Tahsis Avansları Deer Azalı Giderleri (-)  - - 
3-  Faaliyet Giderleri (-)  - - 
4- Dier Teknik Giderler (-)  - - 
I-  Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)  - - 

 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar.
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TEKNK OLMAYAN BÖLÜM  Baımsız Baımsız 
  Denetimden Geçmi Denetimden Geçmi 
  1 Ocak - 1 Ocak - 
 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dıı (A-B)  1,610,224 452,725 
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)  - - 
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)  - - 
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)  1,610,224 452,725 
K- Yatırım Gelirleri  3,906,806 2,006,355 
 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 442,308 340,820 
 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar  - - 
 3- Finansal Yatırımların Deerlemesi 26 15,232 (7,723) 
 4- Kambiyo Karları 36 3,449,266 1,673,258 
 5- tiraklerden Gelirler  - - 
 6- Balı Ortaklıklar ve Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Gelirler  - - 
 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler  - - 
 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler  - - 
 9- Dier Yatırımlar  - - 
 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri  - - 
L- Yatırım Giderleri (-)  (3,281,344) (1,260,047) 
 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)   - - 
 2- Yatırımlar Deer Azalıları (-)  - - 
 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluan Zararlar (-)  - - 
 4- Hayat Dıı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)  - - 
 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluan Zararlar (-)  - - 
 6- Kambiyo Zararları (-) 36 (3,098,680) (1,137,419) 
 7- Amortisman Giderleri (-) 6 ve 8  (122,335) (105,582) 
 8- Dier Yatırım Giderleri (-)   (60,329) (17,046) 
M- Dier Faaliyetlerden ve Olaandıı Faaliyetlerden Gelir ve  
   Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)  (359,850) (335,922) 
 1- Karılıklar Hesabı (+/-) 47.5 (39,984) (14,917) 
 2- Reeskont Hesabı (+/-)  - - 
 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)  - - 
 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)  - - 
 5- Ertelenmi Vergi Varlıı Hesabı (+/-)  - - 
 6- Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Gideri (-) 21 ve 35 (293,958) (255,842) 
 7- Dier Gelir ve Karlar   - - 
 8- Dier Gider ve Zararlar (-)  47.1 (25,908) (65,163) 
 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları  - - 
 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)  - - 
N- Dönem Net Karı veya Zararı  37 1,742,476 863,111 
 1- Dönem Karı Veya Zararı  1,875,836 863,111 
 2- Dönem Karı Vergi ve Dier Yasal Yükümlülük Karılıkları (-)  35 (133,360) - 
 3- Dönem Net Karı veya Zararı 37 1,742,476 863,111 
 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı  - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 
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TÜRK P VE I SGORTA A.. 
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERNE AT  
NAKT AKI TABLOLARI 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmitir.) 
 

8 

  Baımsız Baımsız 
  Denetimden Geçmi Denetimden Geçmi 
  1 Ocak - 1 Ocak - 
 Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
A- ESAS FAALYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI 
 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri  21,882,677 18,850,344 
 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri  - - 
 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri  - - 
 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkıı (-)  (10,950,729) (15,775,408) 
 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıı (-)  - - 
 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıı (-)  - - 
 7- Esas faaliyetler sonucu oluan nakit  (A1+A2+A3-A4-A5-A6)  10,931,948 3,074,936 
 8- Faiz ödemeleri (-)  - - 
 9- Gelir vergisi ödemeleri (-)  - - 
 10- Dier nakit girileri  - - 
 11- Dier nakit çıkıları (-)  (8,069,527) (3,210,681) 
 12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit  2,862,421 (135,745) 
B- YATIRIM FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI 
 1-  Maddi varlıkların satıı   - - 
 2-  Maddi varlıkların iktisabı (-) 6 (219,165) (14,293) 
 3-  Mali varlık iktisabı (-)  - - 
 4-  Mali varlıkların satıı  - - 
 5-  Alınan faizler  442,308 340,820 
 6-  Alınan temettüler  - - 
 7-  Dier nakit girileri  - - 
 8-  Dier nakit çıkıları (-)  (42,284) (17,046) 
 9-  Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit   180,859 309,481 
C-  FNANSMAN FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN  
NAKT AKIMLARI     
 1- Hisse senedi ihracı  - - 
 2- Kredilerle ilgili nakit girileri  - - 
 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)  - - 
 4- Ödenen temettüler (-)  - - 
 5- Dier nakit girileri  - - 
 6- Dier nakit çıkıları (-)  - - 
 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit  - - 
D-  KUR FARKLARININ NAKT VE NAKT  
          BENZERLERNE OLAN ETKS  350,586 456,598 
E-  Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalı)/artı  3,393,866 630,334 
F-  Dönem baındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu  4,455,790 3,825,456 
G-  Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 7,849,656 4,455,790 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar.
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TÜRK P VE I SGORTA A.. 
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMNE AT 
FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmitir.) 
 

10 

1. Genel Bilgiler 
 

1.1 Ana irketin adı: 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Türk P ve I Sigorta A.. (“irket”), 
A grubu hissedar Ziraat Sigorta A.., B grubu hissedar Güne Sigorta A.., C grubu hissedar 
Türkiye Halk Bankası A.. ve D grubu hissedarlar Omur Denizcilik A.., Metropole Denizcilik 
ve Ticaret Ltd. ti. ve Vitsan Denizcilik A.. tarafından ortak kontrole tabidir. 
 

1.2 Kuruluun ikametgahı ve yasal yapısı, irket olarak olutuu ülke ve kayıtlı büronun 
adresi: irket, 31 Aralık 2013 tarihinde stanbul’da tescil edilmi olup, 8 Ocak 2014 tarihli 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ana sözlemenin ilanı ile birlikte faaliyetine balamıtır. irket  
18 ubat 2014 tarihinde sigortacılık mevzuatının gerektirdii artlara haiz olarak su araçları 
sorumluluk branı ruhsatnamesi alarak sigortacılık faaliyetlerine balamıtır. irket’in tescil 
edilmi adresi Muhittin Üstünda Cad. No:21 Kouyolu Kadıköy 34718 stanbul/Türkiye’dir. 
 

1.3 letmenin fiili faaliyet konusu: irket, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu dorultusunda; su 
araçları sorumluluk, su araçları, genel sorumluluk ve üçüncü ahıslara karı mali sorumluluk 
branlarında faaliyet göstermektedir. 
 

1.4 Kuruluun faaliyetlerinin ve esas çalıma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve  
1.3 no’lu dipnotlarda açıklanmıtır. 
 

1.5 Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalıan personelin ortalama sayısı: 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Üst düzey yönetici 2 2 
Dier 18 14 
 
Toplam 20 16 
 

1.6 Yönetim Kurulu bakan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde salanan ücret ve benzeri menfaatlerin 
toplam tutarı: irket‘in üst düzey yönetimi olarak kabul edilen genel müdür ve genel müdür 
yardımcılarına salanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 1,369,364 TL’dir  
(31 Aralık 2016: 1,053,295 TL). 
 

1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, 
aratırma gelitirme, pazarlama ve satı, dıarıdan salanan fayda ve hizmetler ile dier 
faaliyet giderleri) daıtımında kullanılan anahtarlar: irket, yatırım gelirleri ile teknik 
bölüme ilikin personel, yönetim, aratırma ve gelitirme, pazarlama ve satı, dıarıdan salanan 
fayda ve hizmet giderleri ile dier faaliyet giderlerini; T.C. Babakanlık Hazine Müstearlıı 
(“Hazine Müstearlıı”) tarafından yayınlanan 4 Ocak 2008 tarihli "Sigortacılık Tek Düzen 
Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların 
Usul ve Esaslarına likin Genelge" ile söz konusu genelgede deiiklik yapan 9 Austos 2010 
tarihli 2010/9 sayılı Genelge hükümlerini dikkate alarak daıtmaktadır. 
 

1.8 Finansal tabloların tek bir irketi mi yoksa irketler grubunu mu içerdii: Finansal tablolar 
tek bir irketi (Türk P ve I Sigorta A..) içermektedir. 
 

1.9 Raporlayan iletmenin adı veya dier kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço 
tarihinden beri olan deiiklikler: irket’in adı ve dier kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no’lu 
dipnotlarda belirtilmitir.  
 

1.10  Bilanço tarihinden sonraki olaylar: 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait finansal 
tabloları deitirme ve onaylama yetkisi Yönetim Kurulu’nda olup, söz konusu finansal 
tabloların, yürürlükte bulunan sigortacılık muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlandıı ve 
ilgili mevzuat ve irket kayıtlarına uygun olduu 7 Mart 2018 tarihinde Yönetim Kurulu adına 
Genel Müdür Ufuk Teker ve Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Kara tarafından imzalanarak 
onaylanmıtır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıtır. 
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TÜRK P VE I SGORTA A.. 
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMNE AT 
FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmitir.) 
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 

2.1 Hazırlık Esasları 
 
irket, finansal tablolarını 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Hazine Müstearlıı’nın sigorta 
ve reasürans irketleri için öngördüü esaslara göre hazırlamaktadır.  
 
Finansal tablolar Hazine Müstearlıı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve zahnamesi Hakkında Tebli (Sigortacılık 
Muhasebe Sistemi Tebli No:1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı ile 27 Aralık 2011 
tarih ve 2011/14 sayılı Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör 
Duyurusu uyarınca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tabloların biçim ve içerikleri ile 
bunların açıklama ve dipnotları 18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebli ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 2012/7 
sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna likin Sektör Duyurusu uyarınca 
belirlenmektedir. 
 
irket, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüe giren 
“Sigorta ve Reasürans irketleri ile Emeklilik irketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında 
Yönetmelik” dorultusunda, söz konusu yönetmelik ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile Hazine Müstearlıı tarafından 
muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilikin yayımlanan dier yönetmelik, açıklama ve 
genelgeler çerçevesinde muhasebeletirmektedir. Hazine Müstearlıı’nın 18 ubat 2008 tarih 
ve 9 sayılı yazısına istinaden 2008 yılında “TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-
Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye Geçi” ve “TFRS 4-
Sigorta Sözlemeleri” bu uygulamanın kapsamı dıında tutulmutur. Bununla birlikte, sigorta 
irketlerinin 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve 
Reasürans irketleri le Emeklilik irketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının 
Düzenlenmesine likin Teblii 31 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulamaları gerekmekte olup, 
irket’in bu dorultuda konsolide etmesi gereken kontrol ettii balı ortaklıı bulunmadıından, 
konsolide finansal tablo hazırlaması gerekmemektedir. 
 
irket, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, sigortacılık ile ilgili teknik karılıklarını, 5684 Sayılı 
Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi 
Gazete ile; 17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüe girmi 
olan deiikler sonrası “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik irketlerinin Teknik Karılıklarına 
ve Bu Karılıkların Yatırılacaı Varlıklara likin Yönetmelik” (“Teknik Karılıklar 
Yönetmelii”) ve ilgili dier mevzuat çerçevesinde hesaplamı ve finansal tablolara yansıtmıtır 
(2.24 no’lu dipnot). 
 
Finansal tablolar, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıtır. 
 
Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk salaması açısından karılatırmalı bilgiler, 
gerekli görüldüünde yeniden sınıflandırılmıtır.  
 
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan deerleme 
esasları, aaıda yer alan 2.2 ila 2.24 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır. 
 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında Deiiklikler: 
 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aaıda özetlenen 1 Ocak 2017 tarihi 
itibarıyla geçerli yeni ve deitirilmi standartlar ve TFRYK yorumları dıında önceki yılda 
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıtır.  
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı) 
 

a) 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar: 

 

 TMS 7, “Nakit akı tabloları”ndaki deiiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten 
sonra balayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu deiiklikler finansal tablo 
okuyucularının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülük deiikliklerini 
deerlendirebilmelerine imkan veren ek açıklamalar getirmitir. Deiiklikler UMSK’nın 
‘açıklama inisiyatifi’ projesinin bir parçası olarak finansal tablo açıklamalarının nasıl 
gelitirilebileceine dair çıkarılmıtır. 
 

 TMS 12, “Gelir vergileri”deki deiiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra 
balayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Gerçeklememi zararlar üzerinden 
hesaplanan ertelenmi vergi varlıklarının muhasebeletirilmesine ilikin bu deiiklikler, 
gerçee uygun deerden ölçülen borçlanma araçları üzerinden hesaplanan ertelenmi 
vergi varlıının nasıl muhasebeletirileceini açıklamaktadır. 
 

2014 - 2016 dönemi yıllık iyiletirmeler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra 
balayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
 

 TFRS 12, “Dier iletmelerdeki paylara ilikin açıklamalar”; 1 Ocak 2017 tarihinde veya 
bu tarihten sonra balayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerli olmak üzere 
geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Bu deiiklik, özet finansal bilgiler haricinde TFRS 
12’nin açıklama gerekliliklerinin satılmaya hazır olarak sınıflandırılan iletmelerdeki 
paylara uygulanacaını açıklıa kavuturmaktadır. 

 

b) 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmı ancak henüz yürürlüe girmemi olan standartlar 
ve deiiklikler: 

 

 TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal 
varlıklar ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı 
zamanda u anda kullanılmakta olan, gerçekleen deer düüklüü zararı modelinin yerini 
alacak olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir. 
 

 TFRS 15, “Müteri sözlemelerinden hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten 
sonra balayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmü 
Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalıması sonucu ortaya çıkan yeni standart 
hasılatın finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında 
karılatırılabilir olmasını salamayı amaçlamıtır. 
 

 TFRS 15, “Müteri sözlemelerinden hasılat” standardındaki deiiklikler; 1 Ocak 2018 
tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 
deiikliklerle edim (performans) yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliine, 
fikri mülkiyet lisanslarının muhasebesine ve iletmenin asil midir yoksa aracı mıdır 
deerlendirmesine (net hasılat sunumuna karın brüt hasılat sunumu) ilikin açıklamaları 
içermektedir. Uygulama rehberliindeki bu alanların her biri için yeni ve deitirilmi 
açıklayıcı örnekler eklenmitir. UMSK, aynı zamanda yeni hasılat standardına geçi ile 
ilgili ek pratik tedbirler dahil etmitir. 
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı) 
 

b) 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmı ancak henüz yürürlüe girmemi olan standartlar 
ve deiiklikler (Devamı): 

 

 TFRS 4, “Sigorta Sözlemeleri” standardındaki deiiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya 
bu tarihten sonra balayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 4’de yapılan 
deiiklik sigorta irketleri için  ‘örtülü yaklaım (overlay approach)’ ve ‘erteleme 
yaklaımı (deferral approach)’ olarak iki farklı yaklaım sunmaktadır. Buna göre: 
 

• Sigorta sözlemeleri tanzim eden tüm irketlere yeni sigorta sözlemeleri standardı 
yayımlanmadan önce TFRS 9 uygulandıında ortaya çıkabilecek olan 
dalgalanmayı kar veya zararda muhasebeletirmek yerine dier kapsamlı gelir 
tablosunda muhasebeletirme seçeneini salayacaktır ve 

 

• Faaliyetleri aırlıklı olarak sigorta ile balantılı olan irketlere istee balı olarak 
2021 yılına kadar geçici olarak TFRS 9’u uygulama muafiyeti getirecektir. TFRS 9 
uygulamayı erteleyen iletmeler hali hazırda var olan TMS 39, ‘Finansal Araçlar’ 
standardını uygulamaya devam edeceklerdir. 

 

 TMS 40, “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” standardındaki deiiklikler; 1 Ocak 2018 
tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin sınıflandırılmasına ilikin yapılan bu deiiklikler, 
kullanım amacında deiiklik olması durumunda yatırım amaçlı gayrimenkullere ya da 
gayrimenkullerden yapılan sınıflandırmalarla ilgili netletirme yapmaktadır. Bir 
gayrimenkulün kullanımının deimesi durumunda bu gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı 
gayrimenkul’ tanımlarına uyup uymadıının deerlendirilmesinin yapılması 
gerekmektedir. Bu deiim kanıtlarla desteklenmelidir. 
 

 TFRS 2 ‘Hisse bazlı ödemeler’ standardındaki deiiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya 
bu tarihten sonra balayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Deiiklik nakde 
dayalı hisse bazlı ödemelerin ölçüm esaslarını ve bir ödüllendirmeyi nakde dayalıdan 
özkaynaa dayalıya çeviren deiikliklerin nasıl muhasebeletirileceini açıklamaktadır.  
Bu deiiklik aynı zamanda bir iverenin çalıanının hisse bazlı ödemesine ilikin bir 
miktarı kesmek ve bunu vergi dairesine ödemekle yükümlü olduu durumlarda, TFRS 
2’nin esaslarına bir istisna getirerek, bu ödül sanki tamamen özkaynaa dayalıymıçasına 
ilem görmesini gerektirmektedir. 
 

 2014 - 2016 dönemi yıllık iyiletirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra 
balayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 

 

• TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”; TFRS 7, 
TMS 19 ve TFRS 10 standartlarının ilk kez uygulama aamasında kısa dönemli 
istisnalarını kaldırılmıtır. 

• TMS 28, “tiraklerdeki ve i ortaklıklarındaki yatırımlar”; bir itirak ya da i 
ortaklıının gerçee uygun deerden ölçülmesine ilikin açıklık getirmitir. 

 

 TFRS Yorum 22, “Yabancı para cinsinden yapılan ilemler ve avanslar ödemeleri”;  
1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Bu yorum yabancı para cinsinden yapılan ilemler ya da bu tür ilemlerin bir 
parçası olarak yapılan ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da fiyatlanması 
konusunu ele almaktadır. Bu yorum tek bir ödemenin yapılması/alınması durumunda ve 
birden fazla ödemenin yapıldıı/alındıı durumlara rehberlik etmektedir. Bu rehberliin 
amacı uygulamadaki çeitlilii azaltmaktadır.  
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı) 
 

b)  1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmı ancak henüz yürürlüe girmemi olan standartlar 
ve deiiklikler (Devamı): 

 

 TFRS 9, “Finansal araçlar’daki deiiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten 
sonra balayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu deiiklik, itfa edilmi 
maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüün, finansal tablo dıı bırakılma sonucu 
dourmadan deitirildiinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın dorudan kar veya 
zararda muhasebeletirilmesi konusunu dorulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal 
sözlemeye dayalı nakit akıları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmi 
deitirilmi nakit akıları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın IAS 39’dan farklı 
olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak muhasebeletirilmesinin mümkün 
olmadıı anlamına gelmektedir. 
 

 TMS 28, “tiraklerdeki ve i ortaklıklarındaki yatırımlar’daki deiiklikler”; 1 Ocak 
2019 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
irketlerin özkaynak metodunu uygulamadıı uzun vadeli itirak veya müterek yönetime 
tabi yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeletireceklerini açıklıa kavuturmutur. 
 

 TFRS 16, “Kiralama ilemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 15, ‘Müteri sözlemelerinden hasılat’ 
standardı ile birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart mevcut TMS 
17 rehberliinin yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geni 
kapsamlı bir deiiklik yapar. u anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama 
ilemine taraf olduklarında bu ilem için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet 
kiralaması (bilanço dıı) ayrımı yapmak zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artık 
kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözlemeleri için gelecekte ödeyecekleri kiralama 
yükümlülüklerini ve buna karılık olarak da bir varlık kullanım hakkını bilançolarına 
yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama ilemleri ve düük deerli 
varlıklar için bir istisna öngörmütür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler açısından 
uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak 
UMSK’nın kiralama ilemlerinin tanımını deitirmesinden ötürü (sözlemelerdeki 
içeriklerin birletirilmesi ya da ayrıtırılmasındaki rehberlii deitirdii gibi) kiraya 
verenler de bu yeni standarttan etkileneceklerdir. En azından yeni muhasebe modelinin 
kiraya verenler ve kiralayanlar arasında pazarlıklara neden olacaı beklenmektedir. TFRS 
16’ya göre biz sözleme belirli bir süre için belirli bir tutar karılıında bir varlıın 
kullanım hakkını ve o varlıı kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleme bir kiralama 
sözlemesidir ya da kiralama ilemi içermektedir. 
 

 TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya 
bu tarihten sonra balayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 
Gelir Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. 
UFRS Yorum Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduu zaman bu 
belirsizliin TMS 12’ye göre deil TMS 37 ‘Karılıklar, Koullu Borçlar ve Koullu 
Varlıklar’ standardının uygulanması gerektiini açıklıa kavuturmutu. TFRS Yorum 23 
ise gelir vergilerinde belirsizlikler olduu durumlarda ertelenmi vergi hesaplamasının 
nasıl ölçülecei ve muhasebeletirilecei ile ilgili açıklama getirmektedir Vergi 
uygulaması belirsizlii, bir irket tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi 
otoritesince kabul edilir olup olmadıının bilinmedii durumlarda ortaya çıkar. Örnein, 
özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi ya da iade alınabilir vergi 
hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi kanunda belirsiz 
olması gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduu; 
vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüün vergiye esas tutarları, vergi 
gideri, alacaı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir. 
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı) 
 

b) 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmı ancak henüz yürürlüe girmemi olan standartlar 
ve deiiklikler (Devamı): 
 
 TFRS 17, “Sigorta Sözlemeleri”; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeitli 
uygulamalara izin veren TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözlemeleri 
ile istee balı katılım özelliine sahip yatırım sözlemeleri düzenleyen tüm iletmelerin 
muhasebesini temelden deitirecektir. irket söz konusu standardın etkilerinin tespitiyle 
ilgili çalımalarına balamıtır. 

 

irket, yukarıda yer alan deiikliklerin operasyonlarına olan etkilerini deerlendirip 
geçerlilik tarihinden itibaren uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların 
uygulanmasının gelecek dönemlerde irket’in finansal tablolarına etkilerine ilikin 
çalımalar devam etmektedir. 

 

2.2 Konsolidasyon 
 

irket’in 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 31 Mart 2009 
tarihi itibarıyla yürürlüe giren “Sigorta ve Reasürans irketleri ve Emeklilik irketlerinin 
Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine likin Tebli” kapsamında yer alan balı 
ortaklıı bulunmamaktadır. 

 

2.3 Bölüm Raporlaması 
 

irket 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla sadece Türkiye’de ve sadece tek bir 
raporlanabilir bölüm olarak takip edilen hayat dıı sigortacılık alanında faaliyetlerini 
sürdürmektedir. irket halka açık olmayıp, TFRS 8 - “Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında 
bölüm raporlaması yapmamaktadır. 

 

2.4 Yabancı Para Çevrimi 
 

irket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan ilemler, ilemin 
gerçekletii tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu ilemlerden doan ve 
yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan 
fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluan kur farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır. 

 

Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmı yabancı para cinsinden finansal 
varlıkların iskonto edilmi deerleri üzerinde oluan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların 
makul deerindeki dier tüm deiiklikler ve bunlar üzerinde oluan kur farkları özsermaye 
içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır. 

 
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul 
deer deiikliinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar dier makul deer 
deiikliklerinin takip edildii hesaplarda yansıtılır. 

 

2.5 Maddi Duran Varlıklar 
 

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmi amortismanın düülmesi ile 
gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak dorusal 
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların, faydalı ömürleri esas 
alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aaıda belirtilmitir: 
 
Demirba ve tesisatlar 3-15 yıl 
Özel maliyetler bedelleri 5 yıl 
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.5 Maddi Duran Varlıklar (Devamı) 
 

Maddi varlıklarda deer düüklüü olduuna iaret eden koulların mevcut olması halinde, olası 
bir deer düüklüünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi 
varlıın kayıtlı deeri geri kazanılabilir deerinden fazla ise kayıtlı deeri, karılık ayrılmak 
suretiyle geri kazanılabilir deerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla 
oluan kar ve zararlar dier faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler  
(6 no’lu dipnot).  
 

2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
irket’in, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulü yoktur  
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

2.7 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmi bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılımlarını 
içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde 
edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden dorusal amortisman yöntemi ile 
amortismana tabi tutulur. Deer düüklüünün olması durumunda maddi olmayan duran 
varlıkların kayıtlı deeri, geri kazanılabilir deerine getirilir. Maddi olmayan duran varlıkların 
amortisman süreleri 3 yıldır (8 no’lu dipnot). 

 
2.8 Finansal Varlıklar 

 
irket, finansal varlıkları “Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)”dan 
olumaktadır. Esas faaliyetlerden alacaklar, sigorta sözlemelerinden kaynaklanan alacaklar 
olup finansal tablolarda finansal varlık olarak sınıflandırılmıtır. 

 
Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar): 

 
Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet salama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. 
Söz konusu alacaklar ilk olarak makul deerleri üzerinden kayda alınmaktadır. lgili alacakların 
teminatı olarak alınan varlıklara ilikin ödenen harçlar ve benzeri dier masraflar ilem maliyeti 
olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır. 

 
irket, yönetimin deerlendirmeleri ve tahminleri dorultusunda gerekli gördüü durumlarda 
alacakları için karılık ayırmaktadır. irket tahminlerini belirlerken risk politikaları ve 
ihtiyatlılık prensibi dorultusunda, mevcut alacak portföyünün genel yapısı, sigortalı ve 
aracıların mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır. 
irket’in 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihileri itibarıyla alacak karılıı yoktur (12 no’lu dipnot). 

 
2.9 Varlıklarda Deer Düüklüü 

 
Varlıklarda deer düüklüü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilikin muhasebe politikalarının 
açıklandıı dipnotlarda yer almaktadır. Aktif deerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek 
veya teminat tutarları 43 no’lu dipnotta, dönemin karılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta 
açıklanmıtır. 
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.10 Türev Finansal Araçlar 
 

Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

2.11 Finansal Varlıkların Netletirilmesi (Mahsup Edilmesi) 
 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve 
yükümlülükleri net olarak deerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettii durumlarda net olarak gösterilirler. 

 
2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri 

 
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca 
çevrilebilen, kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve deerindeki deiim riski önemsiz olan  
3 aydan kısa yatırımları içermektedir. 

 
Nakit akı tablosuna esas tekil eden nakit ve nakit benzerleri aaıda gösterilmitir: 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Kasa (14 no’lu dipnot) 10,769 6,952 
Bankalar (14 no’lu dipnot) 10,512,309 6,361,769 
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli 
   kredi kartı alacakları (14 no’lu dipnot) 177,125 92,566 
Eksi - Faiz tahakkukları (20,729) (5,497) 
Eksi - Bloke mevduatlar (*) (43 no’lu dipnot) (2,829,818) (2,000,000) 

 
Nakit ve nakit benzerleri toplamı 7,849,656 4,455,790 
 
(*) Söz konusu bloke banka mevduatlardaki deiim nakit akım tablosunda esas faaliyetlerden dier 

nakit çıkıları içerisine dahil edilmitir. 
 

2.13 Sermaye 
 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla irket sermayesi A, B, C ve D grubu hisselerden 
olumaktadır ve irket sermayesinin daılımı aaıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2017   31 Aralık 2016  
  Pay Pay Pay Pay 
Sermayedarın Adı Grup Oranı (%) Tutarı Oranı (%) Tutarı 
 
Omur Denizcilik A.. D 36.75 2,205,000 36.75 2,205,000 
Ziraat Sigorta A.. A 16.67 1,000,000 16.67 1,000,000 
Güne Sigorta A.. B 16.67 1,000,000 16.67 1,000,000 
Türkiye Halk Bankası A.. C 16.67 1,000,000 16.67 1,000,000 
Metropole Denizcilik 
   ve Ticaret Ltd. ti. D 7.50 450,000 7.50 450,000 
Vitsan Denizcilik A.. D 5.75 345,000 5.75 345,000 

 
Toplam  100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 

 
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur  
(31 Aralık 2016: Yoktur). irket’in sermayesi ile ilgili dier bilgiler 15 no’lu dipnotta 
açıklanmıtır. 
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.14 Sigorta ve Yatırım Sözlemeleri - Sınıflandırma 
 

Poliçe sahibinin olumsuz etkilenmesine neden olan, önceden tanımlanmı gelecekteki belirsiz 
bir olayın (sigorta ile teminat altına alınan olay) gerçeklemesi durumunda, irket’in poliçe 
sahibinin zararını tazmin etmeyi kabul etmek suretiyle önemli bir sigorta riskini kabullendii 
sözlemeler sigorta sözlemesi olarak sınıflandırılmaktadır. Sigorta riski, finansal risk dıında 
kalan riskleri kapsamaktadır. Sigorta sözlemeleri kapsamında alınmı olan bütün primler 
yazılan primler hesabı altında gelir olarak muhasebeletirilmektedir. irket tarafından üretilen 
temel sigorta sözlemeleri su araçları, su araçları sorumuluk ve üçüncü ahıslara karı mali 
sorumluluk poliçeleri ve reasürans sözlemeleridir. 

 
Su araçları sorumluluk sigortasında, her türlü deniz aracı ileteninin kusurundan kaynaklı 
üçüncü ahıslara verdikleri zararlar teminat altına alınmaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının inası 
ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortaları 
kapsamında deerlendirilmektedir. Batma, yanma, infilak, karaya vurma, sılıa bindirme, 
oturma, fırtına, alabora olma, bir baka gemi veya tekne ile çatıma, çatımadan doan 
sorumluluk, güvence altına alınan rizikolardan doan kurtarma masrafları, dava ve say 
masrafları, müterek avarya hasar ve masrafları, tekne ve makinelerdeki gizli kusur, yükleme 
veya boaltma sırasında tekneye gelen hasarlar, harp ve grev rizikoları dıındaki rizikolar 
kapsam dıında tutulmaktadır. 

 
Su araçları sigortasında, teknenin gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda, 
demirde iken veya tamir ve bakım esnasında çeitli risklere karı güvence altına alan sigorta 
türüdür.  

 
Üçüncü ahıslara karı mali sorumluluk sigortası, sigortalının hukuken sorumlu olduu hallerde 
devreye girerek üçüncü ahısların baına gelebilecek yaralanma ve ölüm hallerinde poliçede 
yazılı limitler çerçevesinde tazminat ödemektedir. 

 
Deikeni sözlemenin taraflarından birine özgü olmayan finansal olmayan bir deiken 
durumunu hesaba katan belirli bir faiz oranı, finansal araç fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru, faiz 
veya fiyat endeksleri, kredi notu ya da kredi endeksi veya dier deikenlerin bir veya daha 
fazlasındaki yalnızca deiikliklere dayanan ödemeyi yapmayı öngören sözlemeler yatırım 
sözlemeleri olarak sınıflandırılmaktadır.  

 
Raporlama dönemi sonu itibarıyla irket’in önceden belirlenmi bir riski teminat altına alan 
yatırım sözlemesi olarak sınıflandırılmı sözlemesi bulunmamaktadır. 

 
Reasürans Sözlemeleri 

 
Reasürans sözlemeleri, irket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözlemesiyle 
ilgili oluabilecek kayıplar için irket ve reasürans irketleri tarafından yürürlüe konulan, 
bedeli ödenen ve sigorta sözlemeleri olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli artları karılayan 
sözlemelerdir. 
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.14 Sigorta ve Yatırım Sözlemeleri – Sınıflandırma (Devamı) 
 

irket’in faaliyette bulunduu su araçları sorumluluk branında üç adet bölümeli kotpar 
reasürans anlaması bulunmaktadır. Bu anlamaların hasar konservasyon oranı %5 olup 
konservasyon tutarı azami 100,000 Doları amayacak ekilde hasar devri esasına 
dayanmaktadır. irket, ürettii bazı poliçelerde teminat limitlerini gözönünde bulundurarak 
riske göre deiken oranlarında saklama payı (konservasyon) tutabilmektedir. Su araçları 
branında, saklama payını aan ve belirli bir miktara kadar olan kısmının reasürörün 
sorumluluunda olduu bir reasürans türü olan hasar fazlası reasürans anlaması bulunmaktadır. 
irket’in belirli rizikolar için sigorta sözlemesi bazında muhtelif sayıda ihtiyari reasürans 
anlamaları da bulunmaktadır. 

 
Hasar fazlası reasürans anlamaları çerçevesinde ödenen primler ilgili dönem boyunca tahakkuk 
esasına uygun olarak muhasebeletirilir. Dier sözlemeler çerçevesinde devredilen prim ve 
hasarlar ilgili oldukları sigorta sözlemelerinden kaynaklanan gelir ve yükümlülükler ile aynı 
bazda kayıtlara yansıtılır. 

 
2.15 Sigorta ve Yatırım Sözlemelerinde stee Balı Katılım Özellikleri 

 
Sigorta ve yatırım sözlemelerindeki istee balı katılım özellii, garanti edilen faydalara 
ilaveten, aaıda yer alan ek faydalara sahip olmaya yönelik sözlemeye dayalı bir haktır. 

 
(i)  Sözlemeye dayalı toplam faydaların önemli bir kısmını tekil etmeye namzet; 
(ii)  Tutarı ve zamanlaması sözleme gerei ihraç edenin takdirinde olan; ve  
(iii) Sözleme gerei aaıdakilere dayalı olan: 

 
(1) Belirli bir sözlemeler havuzunun veya belirli bir sözleme türünün performansına; 
(2) hraç eden tarafından elde tutulan belirli bir varlık havuzunun gerçeklemi ve/veya 

gerçeklememi yatırım gelirlerine; veya 
(3) Sözleme ihraç eden irketin, fonun veya baka bir iletmenin kar veya zararına. 

 
irket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla, istee balı katılım özellii olan sigorta veya 
yatırım sözlemesi bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Yoktur). 

 
2.16 stee Balı Katılım Özellii Olmayan Yatırım Sözlemeleri 

 
irket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla, istee balı katılım özellii olmayan yatırım 
sözlemesi bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Yoktur). 

 
2.17 Krediler  

 
Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 

 
2.18 Vergiler 

 
Kurumlar Vergisi 

 
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2017 yılı için %20’dir (2016: %20). Kurumlar vergisi oranı 
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave 
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (itirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin 
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr daıtılmadıı takdirde baka bir 
vergi ödenmemektedir.  
 
Türkiye’deki bir iyeri ya da daimi temsilcisi aracılıı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar 
ile Türkiye’de yerleik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların 
dıında kalan kii ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın 
sermayeye ilavesi, kâr daıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.  
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.18 Vergiler (Devamı) 
 

Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi 
izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akamına kadar öderler. Yıl 
içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ramen ödenmi geçici 
vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabilecei gibi devlete karı olan dier 
mali borçlara da mahsup edilebilir. 
 

En az iki yıl süre ile elde tutulan itirak hisseleri ile gayrimenkullerin satıından doan kârların 
%75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüü ekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl 
süreyle özsermaye tutulması artı ile vergiden istisnadır. 
 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı amamak 
kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmi yıl kârlarından 
mahsup edilemez.  
 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat salamak gibi bir 
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandıı ayı 
takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akamına kadar balı bulunulan vergi dairesine verilir.  
 
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar be yıl zarfında muhasebe kayıtlarını 
inceleyebilir ve hatalı ilem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları deiebilir. 

 
Ertelenmi Vergi 

 
Ertelenmi vergi borcu veya varlıı, “TMS 12 - Gelir Vergileri” standardı uyarınca varlıkların 
ve borçların finansal tablolarda gösterilen deerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate 
alınan tutarları arasındaki “geçici farklar” üzerinden vergi etkilerinin hesaplanmasıyla 
belirlenmektedir. Vergi mevzuatına göre varlıkların yâda borçların iktisap tarihinde oluan mali 
ya da ticari karı etkilemeyen farklar bu hesaplamanın dıında tutulmaktadır. 

 
Varlıkların deerlemesi sonucu oluan deerleme farkları gelir tablosunda 
muhasebeletirilmise, bunlara ilikin cari dönem kurumlar vergisi ile ertelenmi vergi geliri 
veya gideri de gelir tablosunda muhasebeletirilmektedir. lgili varlıkların deerlemesi sonucu 
oluan deerleme farkları dorudan doruya özkaynak hesaplarında muhasebeletirilmise, ilgili 
vergi etkileri de dorudan özkaynak hesaplarında muhasebeletirilmektedir. 

 
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi 
Kanunları le Dier Bazı Kanunlarda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 
2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıtır. Söz konusu 
kanun kapsamında, 31 Aralık 2017 tarihli finansal tablolarda ertelenmi vergi varlık ve 
yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluturacak kısmı 
için %22 vergi oranı ile; geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde  vergi etkisi oluturacak 
kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıtır. (21 ve 35 no’lu dipnotlar). 

 
2.19 Çalıanlara Salanan Faydalar 

 
irket, kıdem tazminatı, izin hakları ve çalıanlara salanan dier haklara ilikin 
yükümlülüklerini “Çalıanlara Salanan Faydalara likin Türkiye Muhasebe Standardı”  
(“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeletirmekte ve bilançoda “Kıdem tazminatı karılıı” 
ve “Maliyet giderleri karılıı” hesaplarında sınıflandırmaktadır.  
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.19 Çalıanlara Salanan Faydalar (Devamı) 
 

irket, Türkiye’de mevcut i kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve  Kanunu’nda 
belirtilen davranılar dıındaki sebeplerle iine son verilen çalıanlara belirli bir toplu ödeme 
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karılıı,  Kanunu kapsamında oluması muhtemel 
yükümlülüün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü deeri üzerinden 
hesaplanmaktadır. 

 
TMS 19’da 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerli olacak ekilde yapılan deiiklik sonucunda, çalıanlara salananan 
faydalara ilikin yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan aktüeryal 
kayıp ve kazançların, dorudan özsermaye içerisinde muhasebeletirilmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede, kıdem tazminatı karılıı hesaplamasına ilikin olarak, ortaya çıkan hizmet ve faiz 
maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp ve kazançlar ise özsermaye içerisindeki “Dier Kar 
Yedekleri” hesabında muhasebeletirilir (22 no’lu dipnot). 

 

2.20 Karılıklar 
 

Geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüün bulunması, yükümlülüün yerine 
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir ekilde 
tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karılık ayrılır. Karılık olarak ayrılan 
tutar, yükümlülüe ilikin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi 
itibarıyla yükümlülüün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla 
hesaplanır. Karılıın, mevcut yükümlülüün karılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını 
kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karılıın defter deeri, ilgili nakit akımlarının 
bugünkü deerine eittir.  

 

Karılıın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü 
taraflarca karılanmasının beklendii durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil 
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir ekilde ölçülmesi halinde varlık olarak 
muhasebeletirilir.  

 

Geçmi olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti irket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleip gerçeklememesi ile teyit 
edilebilmesi mümkün yükümlülükler arta balı yükümlülükler olarak deerlendirilmekte ve 
finansal tablolara dahil edilmemektedir. 

 

2.21 Gelirlerin Muhasebeletirilmesi 
 

Yazılan Primler 
 

Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan 
tutarı ifade etmektedir. 2.24 no’lu dipnotta açıklandıı üzere prim gelirleri, yazılan primler 
üzerinden kazanılmamı prim karılıı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal 
tablolara yansıtılmaktadır. 

 

Reasürans Komisyonları 
 

Reasürans irketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlar ve devredilen ilerin 
kârlılıına göre tespit edilen ilave komisyonlar cari dönem içinde tahakkuk ettirilir ve gelir 
tablosunda, teknik bölümde, faaliyet giderleri içerisinde yer almaktadır. 2.24 no’lu dipnotta 
açıklandıı üzere reasürans komisyon gelirleri, alınan komisyonlar üzerinden ertelenmi 
komisyon gelirleri ayrılması suretiyle poliçenin ömrü boyunca tahakkuk esasına göre finansal 
tablolara yansıtılmaktadır.   
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.21 Gelirlerin Muhasebeletirilmesi (Devamı) 
 

Faiz Gelirleri 
 

Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir. 
 

Rücu ve Sovtaj Gelirleri 
 

Hazine Müstearlıı tarafından yayımlanan 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/13 sayılı “Rücu ve 
Sovtaj Gelirlerine likin Genelge”ye istinaden irket, tazminat ödemesini gerçekletirerek 
sigortalılarından ibraname veya ödemenin yapıldıına dair belgenin alınmı olunması ve karı 
sigorta irketine ya da 3. ahıslara bildirim yapılması kaydıyla, borçlu sigorta irketinin teminat 
limitine kadar olan rücu ve sovtaj alacaı tahakkuk ettirmektedir. 31 Aralık 2017 ve 2016 
tarihleri itibarıyla tahakkuk eden rücu ve sovtaj gelirleri bulunmamaktadır. 

 

1 Ocak - 31 Aralık 2017 ve 2016 dönemlerine ilikin tahsil edilen rücu ve sovtaj gelirlerinin 
bran bazında detayı aaıdaki gibidir : 

 

  1 Ocak - 31 Aralık 2017  
 Brüt Reasürans payı Net 
 

Su araçları sorumluluk 808,613 (726,077) 82,536 
 

Toplam 808,613 (726,077) 82,536 
 

  1 Ocak - 31 Aralık 2016  
 Brüt Reasürans payı Net 
 

Su araçları sorumluluk 47,250 (44,887) 2,363 
 

Toplam 47,250 (44,887) 2,363 
 

2.22 Finansal Kiralamalar 
 

Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıklar irket’in aktifinde varlık, pasifinde ise 
finansal kiralama ilemlerinden borçlar olarak kaydedilmektedir. Bilançoda varlık ve borç 
olarak yer alan tutarların tespitinde, varlıkların gerçee uygun deerleri ile kira ödemelerinin 
bugünkü deerlerinden düük olanı esas alınarak, kiralamadan doan finansman maliyetleri, 
kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluturacak ekilde dönemlere yayılmaktadır. 
 

Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların deerinde meydana gelmi düü ve varlıklardan 
gelecekte beklenen fayda, varlıın defter deerinden düükse, kiralanan varlıklar net 
gerçekleebilir deeri ile deerlenmektedir. Finansal kiralama yoluyla alınan varlıklara, maddi 
duran varlıklar için uygulanan esaslara göre amortisman hesaplanmaktadır. 
 

Faaliyet kiralamalarında yapılan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eit tutarlarda gider 
kaydedilmektedir. irket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal kiralama yoluyla edindii 
varlıı yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

2.23 Kar Payı Daıtımı 
 

Temettü borçları kar daıtımının bir unsuru olarak beyan edildii dönemde yükümlülük olarak 
finansal tablolara yansıtılır. 
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.24 Teknik Karılıklar 
 

Kazanılmamı Primler Karılıı 
 
Kazanılmamı primler karılıı, bilanço tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan sigorta poliçeleri 
için tahakkuk etmi primlerin gün esasına göre ertesi yıla sarkan kısmı olarak hesaplanmıtır. 
Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin 
ölen 12:00’de balayıp yine ölen 12:00’de sona erdii varsayılmıtır. Teknik Karılıklar 
Yönetmelii uyarınca, yürürlükte bulunan sigorta sözlemeleri için tahakkuk etmi primler ile 
reasürörlere devredilen primlerin herhangi bir komisyon veya dier bir indirim yapılmaksızın 
brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak 
hesaplanmı ve kayıtlara yansıtılmıtır (17 no’lu dipnot). 
 
Teknik Karılıklar Yönetmelii uyarınca dövize endeksli sigorta sözlemelerine ilikin 
kazanılmamı primler karılıının hesabı sırasında, sigorta sözlemesinde ayrıca bir kur 
belirtilmemise ilgili primin tahakkuk tarihindeki TCMB’nin Resmî Gazete’de ilan ettii döviz 
satı kurları dikkate alınmaktadır. 
 
Ertelenmi Üretim Giderleri ve Ertelenmi Komisyon Gelirleri 
 
Hazine Müstearlıı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge 
uyarınca, yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen primler 
nedeniyle reasürörlerden alınan komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden 
kısmı, bilançoda sırasıyla “Ertelenmi üretim giderleri” ve “Ertelenmi komisyon gelirleri” 
hesaplarında, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında netletirilerek 
muhasebeletirilmektedir (17 no’lu dipnot). 
 
Muallak Tazminat Karılıı  
 
Tahakkuk etmi ve hesaben tespit edilmi ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari 
hesap döneminde fiilen ödenmemi tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamı ise 
tahmini bedelleri ile gerçeklemi ancak raporlanmamı tazminat bedelleri için muallak 
tazminat karılıı ayrılmaktadır. Teknik Karılıklar Yönetmelii uyarınca, tahakkuk etmi ve 
hesaben tespit edilmi muallak tazminat karılıının hesaplanması sırasında; hesaplanmı veya 
tahmin edilmi eksper, bilirkii, danıman, dava ve haberleme giderleri de dâhil olmak üzere 
tazminat dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider payları dikkate alınıp ve ilgili 
hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilememektedir.  
 
irket sigortacılık faaliyetlerine 2014 yılında baladıından, muallak tazminat karılıkları ile 
ilgili hesaplamalarda, Teknik Karılıklar Yönetmelii’nde yeni faaliyete balanan branlara 
ilikin olarak öngörülen esaslar dikkate alınmıtır. Bu çerçevede, gerçeklemi ancak 
raporlanmamı tazminat bedeli ile muallak tazminat karılıı yeterlilik farkı, irket aktüeri 
tarafından yapılan hesaplamalara istinaden tespit edilmitir. 
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.24 Teknik Karılıklar (Devamı) 
 

Muallak Tazminat Karılıı (Devamı) 
 
irket’in sigortacılık faaliyetlerine 2014 yılında balaması sebebiyle, 1 Ocak 2015 tarihinde 
yürürlüe girmi olan 5 Aralık 2014 tarih ve 2014/16 sayılı “Muallak Tazminat Karılıına 
likin Genelge”de belirlenmi olan aktüeryal zincirleme merdiven metodlarına göre salıklı bir 
hesaplama yapabilmek için yeterli hasar verisi olumamı bulunduundan, Su Araçları ve  
Su Araçları Sorumluluk branları için gerçeklemi ancak raporlanmamı tazminat bedelinin 
hesaplanması sırasında, irket aktüerinin görüleri çerçevesinde, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 
temin edilen sektör ortalamaları kullanılmıtır. Buna göre; 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla su 
araçları ve su araçları sorumluluk branları için olumu bulunan toplam gerçeklemi ancak 
bildirilmemi tazminat bedellerinin, toplam muallak tazminat karılıına oranı, 31 Aralık 2017 
tarihi itibarıyla irket kayıtlarına alınmı olan muallak tazminat karılıı ile çarpılarak;  
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6,053,888 TL (31 Aralık 2016: 913,323 TL) tutarında brüt 
gerçeklemi ancak bildirilmemi tazminat bedeli ve yürürlükte bulunan reasürans sözlemeleri 
çerçevesinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 5,780,377 TL (31 Aralık 2016: 892,017 TL) 
gerçeklemi ancak bildirilmemi tazminat bedeli reasürans payı hesaplanmıtır. Buna göre;  
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ayrılmı olan net ilave gerçeklemi ancak bildirilmemi 
tazminat bedeli 273,511 TL’dir (31 Aralık 2016: 21,306 TL). 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
üçüncü ahıslara karı mali sorumluluk alt branında hasar verisi olumadıından ve irket’in 
konservasyonda kalan önemli bir riski bulunmadıından irket aktüeri görüleri çerçevesinde 
gerçeklemi ancak raporlanmamı tazminat bedeli ayrılmamıtır. 
 
Hazine Müstearlıı tarafından yayımlanan 10 Haziran 2016 tarihli ve 2016/22 sayılı “Muallak 
Tazminat Karılıından Kaynaklanan Net Nakit Akılarının skonto Edilmesi Hakkında 
Genelge” ve Hazine Müstearlıı’nın 15 Eylül 2017 tarihli 2017/7 sayılı “Muallak Tazminat 
Karılıından Kaynaklanan Net Nakit Akılarının skonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı 
Genelgede Deiiklik Yapılmasına Dair Genelge” uyarınca irket, yaptıı hesaplamalar sonucu 
Genel Sorumluluk branı için 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 77,515 TL muallak tazminat 
karılıı net iskonto tutarını finansal tablolarına yansıtmıtır (31 Aralık 2016: irket’in genel 
sorumluluk branında muallak tazminat karılıı bulunmamaktadır). lgili branın iskontoya 
konu edilecek nakit akılarının belirlenmesinde, irket aktüeri sektör nakit akı oranlarını 
kullanmıtır. 
 

Yeni faaliyete balanılan branlar için, faaliyete balandıı tarihten itibaren be yıl boyunca, 
muallak tazminat karılıklarının yeterliliinin ölçülmesi amacıyla, her dönem sonunda irket 
aktüeri tarafından branlar itibarıyla muallak tazminat karılıı yeterlilik tablosu düzenlenir. 
Yeterlilik tablosu düzenlemesi sırasında; tahakkuk etmi ve hesaben tespit edilmi, gerçeklemi 
ancak bildirilmemi tazminat bedelleri ile tüm gider payları dikkate alınır. Bu çerçevede, ayrılan 
muallak tazminat karılıının, bu karılıkların konusu olan dosyalara ilikin olarak tüm gider 
payları da dahil olmak üzere fiilen ödemi olduu tazminat bedeli toplamına oranı olan muallak 
tazminat karılıı yeterlilik oranını gösterir. Bu branlara ilikin muallak tazminat karılıı 
yeterlilik oranının %100’ün üstünde olması halinde, bu oran ile %100 oranı arasındaki fark, cari 
dönem muallak tazminat karılıı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı bulunur. Yeterlilik 
oranı fark tutarı her bir bran için ayrı ayrı ilave edilerek cari yılda ayrılacak nihai muallak 
tazminat karılıı hesaplanır. Bu çerçevede, irket aktüeri tarafından hesaplamaya konu branlar 
için 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yapılmı olan muallak tazminat karılıı yeterlilii 
hesaplaması sonucunda, ayrılması gereken ilave net muallak tazminat karılıı yeterlilik 
karılıı bulunmadıı tespit edilmitir (31 Aralık 2016: Yoktur) (17 no’lu dipnot). 
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

2.24 Teknik Karılıklar (Devamı) 
 

Devam Eden Riskler Karılıı  
 

Teknik Karılıklar Yönetmelii uyarınca sigorta irketleri, yürürlükte bulunan sigorta 
sözlemeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözlemeler için ayrılmı 
kazanılmamı primler karılıından fazla olma ihtimaline karı, beklenen hasar prim oranını 
dikkate alarak devam eden riskler karılıı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim 
oranı, gerçeklemi hasarların kazanılmı prime bölünmesi suretiyle bulunur. Hazine 
Müstearlıı tarafından yayımlanan 13 Aralık 2012 tarih ve 2012/15 sayılı “Devam Eden 
Riskler Karılıı Hesaplamasında Yapılan Deiiklik Hakkında Genelge” (“2012/15 no’lu 
Genelge”) uyarınca, söz konusu beklenen hasar prim oranı hesaplaması 31 Aralık 2017 tarihi 
itibarıyla ana bran bazında yapılmıtır. Bran bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının 
%95’in üzerinde olması halinde, %95’i aan oranın net kazanılmamı primler karılıı ile 
çarpılması sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler karılıı, %95’i aan oranın brüt 
kazanılmamı primler karılıı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler 
karılıı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate 
alınır. 
 

irket 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla devam eden riskler karılıı ayırmamıtır (31 Aralık 2016: 
Yoktur). 
 

3. Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri 
 

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve 
yükümlülüklerin tutarlarını, arta balı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap 
dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve 
varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe deerlendirme, tahmin ve 
varsayımları, geçmi tecrübe ve dier faktörler ile o günün koullarıyla gelecekteki olaylar 
hakkında makul beklentiler dikkate alınarak deerlendirilir. Bu deerlendirme ve tahminler, 
yönetimin mevcut olaylar ve ilemlere ilikin en iyi bilgilerine dayanmasına ramen, fiili 
sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir. 
 

irket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doacak 
teknik giderlere ilikin nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili 
yükümlülüklerin tahmin edilmesi, doası itibarıyla çok sayıda belirsizliin deerlendirilmesini 
içerir.  
 

Gelir vergileri  
 

Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinlemeyen ilgili birçok ilem ve hesaplama normal i akıı 
sırasında gerçeklemekte olup bu gibi durumlar gelir vergisi karılıı belirlenmesi sırasında 
önemli muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. irket, ileriye taınan mali zararlardan 
doan ve gelecekte vergilendirilebilecek karlar aracılııyla gerçekleecek olan ertelenmi vergi 
varlıklarını ve vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin oluturduu 
vergi yükümlülüklerini kayıtlarına almaktadır. Bu konular ile ilgili oluan nihai vergisel 
sonuçların balangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduu durumlarda, bu farklar belirlendii 
dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmi vergi varlık ve yükümlülüklerini etkileyebilecektir.  
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4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi 
 
Sigorta riski 
 
Sigorta sözlemelerine ilikin risk, sigorta konusu olayın gerçeklemesi ihtimali ve bu olaydan 
kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözlemelerinin doası gerei, 
söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez. 
 
Fiyatlandırma ve karılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandıı bir poliçe portföyünde, 
irket’in sigorta sözlemeleriyle ilgili olarak maruz kaldıı temel risk, ödenen hasar ve 
tazminatların sigortacılık karılıklarının kayıtlı deerlerinin üstünde gerçeklemesidir. irket 
poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve oluan hasarlara göre 
belirlemektedir.  
 
irket’in fiyatlandırması, istatistiksel analize, geçmi dataya ve ilgili ürüne uygun düen mortalite 
tablolarına bakılarak yapılmaktadır. irket söz konusu riskleri, ekillendirmi olduu poliçe yazma 
stratejisi ve tarafı olduu reasürans anlamaları ile yönetmektedir. 
 
Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) bran bazında daılımı aaıda özetlenmitir: 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Su araçları sorumluluk 1,114,668,404,679 870,126,112,330 
Su araçları 3,337,987,453 735,987,960 
Üçüncü ahıslara karı mali sorumluluk 40,271,100 14,719,443 
 
Toplam 1,118,046,663,232 870,876,819,733 
 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Prim ve Hasar Paylaımı  
 
Hazine Müstearlıı tarafından 7 Ekim 2017 tarih ve 30203 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüe giren “Tıbbi Kötü Uygulamaya likin Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortasında Kurum Katkısına likin Usul ve Esaslara Dair Tebli (2010/1)’in ekinde yer alan 
Tıbbi Kötü Uygulamaya likin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının “B. 
TALMAT” balıklı bölümüne yapılan ekleme ile birlikte yürürlüe giren Tıbbi Kötü 
Uygulamaya likin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Prim ve Hasar Paylaımı Esasları’na 
göre, uygulama kapsamındaki mali sorumluluk poliçelerine ilikin prim ve hasarlar 
Deerlendirme Komitesi’nin görevlendirdii irket tarafından tarafından iki aamalı olarak 
hesaplanmaktadır. Buna göre, primler ve hasarların %50’si sigorta irketleri arasında eit olarak 
paylatırılmakta; kalan %50’lik kısım ise sigorta irketlerinin tıbbi sorumluluk sigortası 
primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları pay dikkate alınarak daıtılmaktadır. 
 
irket, görevlendirilen irket tarafından kesinletirilerek iletilen aylık dekontları dikkate alarak, 
düzenleme kapsamında irket’in payı kapsamında Havuz’dan devir alınan prim ve tazminat 
tutarlarını kayıtlarına almıtır. irket, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Havuz’a prim, ödenen 
tazminat ve rücu geliri devretmemi olup; Havuz’dan irket payı olarak bildirilmi olan  
501,613 TL prim, 3,161 TL ödenen tazminatı ve 227,341 TL muallak tazminat karılıını ilgili 
mevzuat dorultusunda muhasebeletirmitir (Dipnot 24). 
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4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı) 
 

Duyarlılık analizleri 
 
Finansal risk 
 
irket, sahip olduu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden 
dolayı finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan 
salanan gelirlerin, sigorta sözlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karılanmasında 
yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileenleri piyasa riski (kur riski, piyasa deeri faiz 
oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. 
irket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların deikenliine ve bunun irket’in 
finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine 
younlamaktadır. irket, herhangi bir türev finansal enstrüman kullanmamaktadır. Risk yönetimi, 
irket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmı usuller dorultusunda 
gerçekletirilmektedir. 
 
(a) Piyasa riski  
 
i. Nakit akım ve piyasa deeri faiz oranı riski  
 
irket’in, deiken faiz oranlı finansal varlık ve yükümlülüü bulunmadıından faiz oranlarının 
deiiminin etkisinden doan faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.  
 
ii. Kur riski 
 
irket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz 
kuru deiiklerinden doan döviz riskine maruz kalmaktadır.  
 
Yabancı para ilemlerden doan kur farkı gelirleri ve giderleri ilemin yapıldıı dönemde 
kayıtlara intikal ettirilmitir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların 
bakiyeleri, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alı kurlarından 
deerlemeye tabi tutularak TL’ye çevrilmi ve oluan kur farkları kambiyo ilemleri karı veya 
zararı olarak kayıtlara yansıtılmıtır. 
 
irket’in maruz kaldıı kur riskine ilikin detaylar aaıdaki tabloda verilmitir: 
 
31 Aralık 2017 ABD Doları Avro GBP Toplam 

 
Varlıklar: 
Kasa 1,508 3,676 2,259 7,443 
Bankalar 5,606,742 78,167 - 5,684,909 
Esas faaliyetlerden alacaklar 8,815,606 1,160,197 32,563 10,008,366 
Verilen depozito ve teminatlar 312,423 - - 312,423 
 
Toplam yabancı para varlıklar 14,736,279 1,242,040 34,822 16,013,141 
 
Yükümlülükler: 
Esas faaliyetlerden borçlar 5,581,416 108,768 11,482 5,701,666 
Muallak hasar karılıı 795,945 119,628 - 915,573 
Dier borçlar 120,701 - - 120,701 
 
Toplam yabancı para yükümlülükler 6,498,062 228,396 11,482 6,737,940 

 
Bilanço pozisyonu 8,238,217 1,013,644 23,340 9,275,201 
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4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı) 
 
31 Aralık 2016 ABD Doları Avro GBP Toplam 
 
Varlıklar: 
Kasa 352 2,572 - 2,924 
Bankalar 3,131,124 922,518 - 4,053,642 
Esas faaliyetlerden alacaklar 7,386,486 690,681 38,870 8,116,037 
Verilen depozito ve teminatlar 257,152 - - 257,152 
Dier alacaklar - - 740 740 
 
Toplam yabancı para varlıklar 10,775,114 1,615,771 39,610 12,430,495 

 
Yükümlülükler: 
Esas faaliyetlerden borçlar 5,492,471 413,784 17,893 5,924,148 
Muallak hasar karılıı 47,175 - - 47,175 
Dier borçlar 112,614 - - 112,614 
 
Toplam yabancı para yükümlülükler 5,652,260 413,784 17,893 6,083,937 

 
Bilanço pozisyonu 5,122,854 1,201,987 21,717 6,346,558 

 
Yukarıdaki tablonun deerlendirilebilmesi amacıyla ilgili yabancı para tutarlarının TL 
karılıkları gösterilmitir. 
 
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar 
aaıdaki gibidir: 
 
 ABD Doları Avro GBP 
 
31 Aralık 2017 3.7719 4.5155 5.0803 
31 Aralık 2016 3.5192 3.7099 4.3189 
 

Maruz kalınan kur riski 
 

TL’nin aaıdaki para birimlerine karılık yüzde 10 deer kazancı dolayısıyla 31 Aralık 2017 ve 
2016 tarihlerinde sona eren dönemlere ait özkaynaklarda ve gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) 
oluacak artı aaıdaki tabloda gösterilmitir. Bu analiz tüm dier deikenlerin sabit kaldıı 
varsayımıyla hazırlanmıtır. TL’nin ilgili para birimlerine karı yüzde 10 deer kaybetmesi 
durumunda etki ters yönde ve aynı tutarda olacaktır. 
 
  Kar/(Zarar)   Özkaynaklar  
 Yabancı Yabancı Yabancı Yabancı 
 paranın paranın paranın paranın 
 deer deer deer deer 
31 Aralık 2017 kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi 
 
ABD Doları kurunun %10 deimesi halinde 823,822 (823,822) 823,822 (823,822) 
Avro kurunun %10 deimesi halinde  101,364 (101,364) 101,364 (101,364) 
ngiliz Sterlini kurunun %10 deimesi halinde 2,334 (2,334) 2,334 (2,334) 
 
Kur deiiminin net etkisi 927,520 (927,520) 927,520 (927,520) 
 
  Kar/(zarar)   Özkaynaklar  
 Yabancı Yabancı Yabancı Yabancı 
 paranın paranın paranın paranın 
 deer deer deer deer 
31 Aralık 2016 kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi 
 
ABD Doları kurunun %10 deimesi halinde 512,285 (512,285) 512,285 (512,285) 
Avro kurunun %10 deimesi halinde  120,199 (120,199) 120,199 (120,199) 
ngiliz Sterlini kurunun %10 deimesi halinde 2,172 (2,172) 2,172 (2,172) 
 
Kur deiiminin net etkisi 634,656 (634,656)  634,656 (634,656) 
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4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı) 
 
iii. Fiyat riski 
 
irket’in finansal varlıı bulunmadıından fiyat riskine maruz kalmamaktadır. 
 
(b) Kredi riski  
 
Finansal varlıkların mülkiyeti, karı tarafın sözlemenin artlarını yerine getirmeme riskini taır. 
irket’in kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları, sigortacılık 
yükümlülüklerindeki reasürans payları, reasürans irketlerinden alacaklar ve sigortalılardan ve 
aracı kurumlardan olan prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, irket yönetimi 
tarafından karı tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir.  
 
irket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden 
kaynaklanan alacaklarının (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karı taraf 
seçiminde uyguladıı prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alacaklar ile ilgili 
dier açıklamalar 12 no’lu dipnotta yapılmıtır. 
 
irket’in kredi ve alacak grubu dıında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle 
Türkiye’de yerleik banka ve dier finansal kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz mevduattan 
olumakta ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir. 
 
(c) Likidite riski 
 
irket, sigorta sözlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karılanabilmesi için elinde 
bulunan nakit kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların 
ödenmesi için yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine 
yetecek tutarda fon bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler. 
 
Aaıdaki tablo, irket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibarıyla 
sözlemeden kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre daılımı 
göstermektedir.  
 
Sözlemeden kaynaklanan nakit akıları  
 
 3 aya   5 yıldan  
31 Aralık 2017 kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl -5 yıl uzun Toplam 
 
Reasürans irketlerine borçlar 2,273,654 3,434,014 - - 5,707,668 
Personele borçlar 183,918 - - - 183,918 
Ortaklara borçlar 1,004 - - - 1,004 
Dier çeitli borçlar 86,377 - - - 86,377 
Dier esas faaliyetlerden borçlar 27,501 - - - 27,501 
 
Toplam 2,572,454 3,434,014 - - 6,006,468 
 
 3 aya   5 yıldan  
31 Aralık 2016 kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl -5 yıl uzun Toplam 
 
Reasürans irketlerine borçlar 3,469,934 2,442,632 - - 5,912,566 
Personele borçlar 115,971 - - - 115,971 
Ortaklara borçlar 912 - - - 912 
Dier çeitli borçlar 42,424 - - - 42,424 
 
Toplam 3,629,241 2,442,632 - - 6,071,873 
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4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı) 
 
Beklenen nakit akımları 
 
 3 aya   5 yıldan  
31 Aralık 2017 kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 5 yıl uzun Toplam 
 
Muallak tazminat karılıı - net 8,391 1,335,818 - - 1,344,209 
Kazanılmamı primler karılıı - net (*) 832,208 9,078,201 183,730 - 10,094,139 
 
 840,599 10,414,019 183,730 - 11,438,348 
 
 3 aya   5 yıldan  
31 Aralık 2016 kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 5 yıl uzun Toplam 
 
Muallak tazminat karılıı - net 428 68,138 - - 68,566 
Kazanılmamı primler karılıı - net (*) 450,418 5,381,279 30,906 - 5,862,603 
 
 450,846 5,449,417 30,906 - 5,931,169 

 
(*) irket, bu tutarların tamamını bilançoda kısa vadeli yükümlülükler altında sınıflandırmaktadır. 
 
Finansal araçların makul deeri 
 
Makul deer, finansal araçların, zorunlu bir satı veya tasfiye ilemi dıında gönüllü taraflar 
arasındaki bir cari ilemde, el deitirebilecei bir tutar olup, eer varsa tekilatlanmı bir 
piyasada ilem gören fiyatı ile en iyi ekilde belirlenir.  
 
Finansal araçların tahmini makul deerleri, irket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
deerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir. 
 
Aaıdaki yöntem ve varsayımlar, makul deeri belirlenebilen finansal araçların makul 
deerinin tahmininde kullanılmıtır: 
 
Finansal varlıklar 

 
Yılsonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul deerlerinin, kayıtlı 
deerlerine yaklatıı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul deerlerinin kısa 
vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı deerlerine yaklatıı kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden 
alacakların kayıtlı deerinin ilgili üpheli alacak karılıının düülmesinden sonra makul 
deerlerini gösterdii tahmin edilmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır finansal 
varlıkların ise maliyetleri, varsa, deer düüklüü çıkarılmı deerleri makul deerleri olarak 
kabul edilmektedir. 
 
Finansal yükümlülükler 

 
Esas faaliyetlerden borçlar ile dier parasal borçların kayıtlı deerlerinin makul deerlerine 
yakın olduu tahmin edilmektedir. 
 
Sermaye yönetimi 
 
irket’in sermayeyi yönetirken amaçları: 
 
- Hazine Müstearlıı’nın gerekli gördüü sermaye yeterlilii artlarını yerine getirmek, 
- irket’in iletmelerin devamlılıı ilkesi çerçevesinde varlıını sürdürmek ve 

faaliyetlerin devamını salayabilmektir. 
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4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı) 
 

irket’in, finansal tabloların hazırlanma tarihi itibarıyla, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
irketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Deerlendirilmesine likin 
Yönetmelik uyarınca belirlenen gerekli özsermayesi 7,523,784 TL olup (31 Aralık 2016: 
4,338,244 TL); irket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla özsermayesi asgari olarak gerekli olan 
özsermayeden 1,240,538 TL daha düüktür (31 Aralık 2016: 199,061 TL daha yüksektir). 
 
irket Yönetimi, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla olumu olan 1,240,538 TL tutarındaki asgari 
özsermaye eksiini yürürlükteki yasal düzenlemelerin gerektirdii düzeyde tesis etmek 
amacıyla sermayenin artırılmasına ilikin çalımalarını sürdürmektedir. 
 

5. Bölüm Bilgileri 
 
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıtır. 
 

6. Maddi Duran Varlıklar 
 

Maddi duran varlık hareket tablosu: 
 
 1 Ocak   31 Aralık 
 2017 laveler Çıkılar 2017 
 
Maliyet: 
Demirba ve tesisatlar 367,424 73,873 - 441,297 
Özel maliyet bedelleri 362,943 145,292 - 508,235 
 
Toplam maliyet 730,367 219,165 - 949,532 
 
Birikmi amortisman: 
Demirba ve tesisatlar (189,058) (75,716) - (264,774) 
Özel maliyet bedelleri (102,662) (45,915) - (148,577) 
 
Toplam birikmi amortisman (291,720) (121,631) - (413,351) 
 
Net defter deeri 438,647   536,181 
 
 1 Ocak   31 Aralık 
 2016 laveler Çıkılar 2016 
 
Maliyet: 
Demirba ve tesisatlar 353,131 14,293 - 367,424 
Özel maliyet bedelleri 362,943 - - 362,943 
 
Toplam maliyet 716,074 14,293 - 730,367 
 
Birikmi amortisman: 
Demirba ve tesisatlar (120,893) (68,165) - (189,058) 
Özel maliyet bedelleri (66,368) (36,294) - (102,662) 
 
Toplam birikmi amortisman (187,261) (104,459) - (291,720)  
 
Net defter deeri 528,813   438,647 
 
irket’in 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıkları üzerinde ipotek 
bulunmamaktadır. 
 

7. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
irket’in, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulü yoktur (31 Aralık 2016: 
Yoktur). 
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8. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
 1 Ocak   31 Aralık 
 2017 laveler Çıkılar 2017 
 
Maliyet: 
Haklar ve yazılımlar 3,369 - - 3,369 
 
Toplam 3,369 - - 3,369 
 
Birikmi itfalar: 
Haklar ve yazılımlar (2,665) (704) - (3,369) 
 
Toplam (2,665) (704) - (3,369) 
 
Net defter deeri 704   - 

 
 1 Ocak   31 Aralık 
 2016 laveler Çıkılar 2016 
 
Maliyet: 
Haklar ve yazılımlar 3,369 - - 3,369 
 
Toplam 3,369 - - 3,369 
 
Birikmi itfalar: 
Haklar ve yazılımlar (1,542) (1,123) - (2,665)  
 
Toplam (1,542) (1,123) - (2,665) 
 
Net defter deeri 1,827   704 

 
9. tiraklerdeki Yatırımlar  

 
irket’in, özsermaye muhasebesi yöntemine göre kayıtlarına yansıttıı itiraki yoktur  
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

10. Reasürans Varlıkları 
 
Reasürans Varlıkları/(Yükümlülükleri) 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Kazanılmamı primler karılıı reasürör payı (17 no’lu dipnot) 5,692,486 4,975,880 
Muallak tazminat karılııreasürör payı (17 no’lu dipnot) 15,905,877 2,870,568 
Ertelenmi komisyon gelirleri (19 no’lu dipnot) (372,575) (847,741) 
Reasürans irketlerine borçlar, net (5,707,668) (5,783,562) 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Reasürans Gelirleri/(Giderleri) 
 
Kazanılmamı primler karılıı  
   deiiminde reasürör payı (17 no’lu dipnot) 716,606 1,495,231 
Ödenen tazminat reasürör payı 7,657,582 2,287,707 
Reasürörlerden alınan komisyonlar, brüt 2,466,966 2,291,525 
Muallak tazminat karılıı deiiminde reasürör payı 13,035,313 1,984,275 
Reasürörlere devredilen primler (24 no’lu dipnot) (18,465,370) (14,017,150) 
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11. Finansal Varlıklar 
 

11.1 Kuruluun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:  
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Kredi ve alacaklar (12.1 no’lu dipnot) 10,187,012 8,223,616 
 
Toplam 10,187,012 8,223,616 
 

11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dıındaki menkul kıymetler: Yoktur  
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur  
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmi menkul kıymetlerin ve finansal duran 
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmi menkul 
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre deerlerini gösteren 
bilgi: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

11.5 Menkul kıymetler ve balı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp iletmenin ortakları, 
itirakleri ve balı ortaklıklar tarafından çıkarılmı bulunan menkul kıymet tutarları ve 
bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen deer artıları: Yoktur  
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

11.7 - 11.9 Finansal varlıklara ilikin dier açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

12. Krediler ve Alacaklar 
 

12.1 Alacakların, ticari müterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, pein 
ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve dierleri biçiminde sınıflanması: 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Aracılardan alacaklar 9,526,872 7,631,973 
Sigortalılardan alacaklar 454,558 462,639 
Sigorta ve reasürans irketlerinden alacaklar 205,582 129,004 
 
Esas faaliyetlerden alacaklar 10,187,012 8,223,616 
 

12.2 letmenin ortaklar, itirakler ve balı ortaklıklarla olan alacak - borç ilikisi: 
 

likili taraflar ile olan ilem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detaylı olarak açıklanmıtır. 
 

12.3 Alacaklar için alınmı olan ipotek ve dier teminatların toplam tutarı: Yoktur  
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte 
bulunan mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönütürme kurları:  
 
31 Aralık 2017 
 
Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL 
 
ABD Doları 2,337,179 3.7719 8,815,606 
Euro 256,937 4.5155 1,160,197 
ngiliz Sterlini 6,410 5.0803 32,563 
 
Toplam   10,008,366 
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12. Krediler ve Alacaklar (Devamı) 
 

12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte 
bulunan mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönütürme kurları 
(Devamı) :  
 
31 Aralık 2016 
 
Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL 
 
ABD Doları 2,098,911 3.5192 7,386,486 
Euro 186,172 3.7099 690,681 
ngiliz Sterlini 9,000 4.3189 38,870 
 
Toplam   8,116,037 

 

12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilikin dier açıklamalar: 
 

Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların yalandırması aaıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Vadesi geçmi 608,249 1,275,012 
3 aya kadar 4,804,021 3,588,757 
3 - 6 ay arası 3,111,725 2,125,932 
6 ay - 1 yıl arası 1,663,017 1,233,915 
 
Toplam 10,187,012 8,223,616 
 
Vadesini geçmi ama üpheli hale gelmemi sigortalılardan alacaklarının detayları aaıdaki 
gibidir: 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
3 aya kadar  608,249 1,275,012 
 
Toplam 608,249 1,275,012 
 

irket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaı yoktur 
(31 Aralık 2016: Yoktur). 

 

13. Türev Finansal Araçlar 
 

Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

14. Nakit ve Nakit Benzerleri 
 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait nakit akı tablolarına 
esas tekil eden nakit ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta açıklanmı olup irket’in 
bilançosunda taınan nakit ve nakit benzerlerinin detayı aaıda yer almaktadır: 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Kasa (2.12 no’lu dipnot) 10,769 6,952 
Bankalar (2.12 no’lu dipnot) 10,512,309 6,361,769 
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli 
   kredi kartı alacakları (2.12 no’lu dipnot) 177,125 92,566 
 
Toplam 10,700,203 6,461,287 
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14. Nakit ve Nakit Benzerleri (Devamı) 
 

irket’in banka mevduatlarının detayı aaıda yer almaktadır: 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
TL mevduatlar 
   - vadesiz mevduatlar 93,776 102,630 
   - vadeli mevduatlar 4,733,624 2,205,497 
 
 4,827,400 2,308,127 
 
Yabancı para mevduatlar 
   - vadesiz mevduatlar 367,009 666,496 
   - vadeli mevduatlar 5,317,900 3,387,146 
 
 5,684,909 4,053,642 
 
Toplam 10,512,309 6,361,769 
 

irket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 2,829,818 TL tutarında vadeli mevduatı Hazine 
Müstearlıı lehine blokedir (31 Aralık 2016: 2,000,000 TL) (17 ve 43 no’lu dipnotlar). 
 

Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatlar: 
 
  31 Aralık 2017  
  Yabancı para   TL  
 Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz 
 
ABD Doları 1,409,873 76,577 5,317,900 288,841 
Euro - 17,311 - 78,168 
 
Toplam   5,317,900 367,009 
 
  31 Aralık 2016  
  Yabancı para   TL  
 Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz 
 
ABD Doları 862,328 27,398 3,034,705 96,419 
Euro 95,000 153,664 352,441 570,077 
 
Toplam   3,387,146 666,496 
 

15. Sermaye 
 

irket’in tamamı ödenmi 6,000,000 adet (31 Aralık 2016: 6,000,000 adet) hisse senedi 
bulunmaktadır. irket’in hisse senetlerinin her biri 1 TL nominal deerde olup toplam nominal 
deer 6,000,000 TL (31 Aralık 2016: 6,000,000 TL)’dir. 
 

Dönem baı ve dönem sonunda bulunan hisse senetlerinin hareketleri aaıdaki gibidir:  
 
  1 Ocak 2017   Yeni çıkarılan   tfa edilen   31 Aralık 2017  
  Nominal  Nominal  Nominal  Nominal 
 Adet TL Adet TL Adet TL Adet TL 
 
Ödenmi 6,000,000 6,000,000 - - - - 6,000,000 6,000,000 
 
Toplam 6,000,000 6,000,000 - - - - 6,000,000 6,000,000 
 
  1 Ocak 2016   Yeni çıkarılan   tfa edilen   31 Aralık 2016  
  Nominal  Nominal  Nominal  Nominal 
 Adet TL Adet TL Adet TL Adet TL 
 
Ödenmi 6,000,000 6,000,000 - - - - 6,000,000 6,000,000 
 
Toplam 6,000,000 6,000,000 - - - - 6,000,000 6,000,000 

 

Dönem içerisindeki sermaye hareketlerine ilikin bilgiler 2.13 no’lu dipnotta yer almaktadır. 
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15. Sermaye (Devamı) 
 
Kar Yedekleri: 
 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerii itibarıyla, özsermaye içinde gösterilen “dier kar yedekleri” 
hesabı aktüeryal kayıplardan olumaktadır (2.19 ve 22 no’lu dipnotlar). 
 

Dier kar yedeklerine ilikin hareket tablosu aaıdaki gibidir:  
 
 2017 2016 
 
Dönem baı - 1 Ocak  (43,369) (40,689) 
 
Aktüeryal kazanç/(kayıp), net 3,465 (2,680) 
 
Dönem sonu - 31 Aralık (39,904) (43,369) 
 

16. Dier Yedekler ve stee Balı Katılımın Sermaye Bileeni  
 
Özsermaye içerisinde yer alan dier yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır. 
 

17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları 
 

17.1 irketin hayat ve hayat dıı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar 
itibarıyla hayat ve hayat dıı dallara göre tesis edilmi teminat tutarları: 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Hayat dıı branı tesis edilmesi gereken teminat tutarı (*) 2,482,848 1,900,000 
Hayat dıı branı tesis edilmi 
   teminat tutarı (43 no’lu dipnot) 2,829,818 2,000,000 
 

(*) lgili mevzuat gereince, sigorta irketleri ile hayat ve ferdi kaza branında faaliyet gösteren 
emeklilik irketleri, sermaye yeterlilii hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte 
birine denk düen Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterlilii hesabı döneminde teminat 
olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıtır. Ancak, Minimum Garanti Fonu, asgari kurulu sermaye 
miktarı ile çalıılan branlar itibarıyla gerekli olan asgari sermaye tutarları toplamının üçte 
birinden az olamaz. (irket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hesaplamı olduu Minimum Garanti 
Fonu, asgari kurulu sermaye miktarları toplamının üçte birinden az olduundan irket, tesis 
edilmesi gereken teminat tutarını, asgari kurulu sermaye miktarı ile çalıılan branlar itibarıyla 
gerekli olan asgari sermaye miktarı toplamının üçte biri olarak belirlemitir). 

 

17.2 irketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat 
sigortalıların adet ve matematik karılıkları: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur).  
 

17.3 Hayat dıı sigortalara dallar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı: 4 no’lu dipnotta 
açıklanmıtır. 
 

17.4 irketin kurduu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur 
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur 
(31 Aralık 2016: Yoktur) 
 

17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik 
katılımcılarının adetçe portföy tutarları: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
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17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı) 
 

17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan deerleme 
yöntemleri: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım 
paylarının bireysel ve kurumsal olarak daılımları: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

17.9 Dönem içinde baka irketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net 
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak daılımları: Yoktur  
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

17.10 Dönem içinde irketin hayat portföyünden bireysel emeklilie geçen bireysel emeklilik 
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak 
daılımları: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

17.11 Dönem içinde irketin portföyünden ayrılan baka irkete geçen veya baka irkete 
geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım 
paylarının bireysel ve kurumsal olarak daılımları: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve 
grup olarak daılımları: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları 
matematik karılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak daılımları: Yoktur  
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı daıtım oranı: Yoktur  
(31 Aralık 2016: Yoktur). 

 
17.15 - 17.19 Sigorta sözlemelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili dier gerekli 

açıklamalar: 
 
Muallak tazminat karılıı: 
  2017  
 Brüt Reasürans payı Net 
 
Dönem baı - 1 Ocak 2,025,811 (1,978,551) 47,260 
Ödenen hasar (1,680,474) 1,437,703 (242,771) 
  Deiim    
   - Cari dönem hasarları 10,206,319 (9,067,095) 1,139,224 
   - Geçmi yıl hasarları 722,057 (517,557) 204,500 
 
Dönem sonu - 31 Aralık 11,273,713 (10,125,500) 1,148,213 
 
Gerçeklemi ancak rapor  
   edilmemi hasarlar karılıı 6,053,888 (5,780,377) 273,511 
Muallak tazminat karılıkları iskonto 
   düzeltmesi (77,515) - (77,515) 
 
Toplam 17,250,086 (15,905,877) 1,344,209 
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17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı) 
 

17.15 - 17.19 Sigorta sözlemelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili dier gerekli 
açıklamalar (Devamı): 
 
  2016  
 Brüt Reasürans payı Net  
 
Dönem baı - 1 Ocak 674,136 (665,989) 8,147 
Ödenen hasar (1,372,494) 1,360,462 (12,032) 
Deiim    
   - Cari dönem hasarları 1,995,844 (1,948,761) 47,083 
   - Geçmi yıl hasarları 728,325 (724,263) 4,062 
 
Dönem sonu - 31 Aralık 2,025,811 (1,978,551) 47,260 
 
Gerçeklemi ancak rapor  
   edilmemi hasarlar karılıı 913,323 (892,017) 21,306 
 
Toplam 2,939,134 (2,870,568) 68,566 
 
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde branlar itibarıyla kullanılan gerçeklemi ancak 
bildirilmemi tazminat bedeli hesaplama metodu ile bu hesaplamalar sonucunda ilave ayrılacak 
olan brüt ve net ilave karılık tutarları aaıda açıklanmıtır: 
 
  31 Aralık 2017   31 Aralık 2016  
  Brüt lave Net lave Brüt lave Net lave 
Bran Kullanılan Yöntem Karılık Karılık Karılık Karılık 
 
Su araçları sorumluluk Sektör ortalaması 5,950,973 218,940 913,323 21,306 
Su Araçları Sektör ortalaması 102,915 54,571 - - 
 
Toplam   6,053,888 273,511 913,323 21,306 
 
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, bran bazında reasüröre devredilen muallak tazminat bedeli 
dikkate alınarak, gerçeklemi ancak raporlanmamı tazminat bedeli reasürans payı 
hesaplanmıtır (31 Aralık 2016: bran bazında reasüröre devredilen gerçeklemi hasar oranları 
dikkate alınarak, gerçeklemi ancak raporlanmamı tazminat bedeli reasürans payı 
hesaplanmıtır). 
 
Yabancı para ile ifade edilen ve ihbarı yapılmı net muallak tazminat karılıkları aaıdaki 
gibidir: 
 
31 Aralık 2017 
 
Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL 
 
ABD Doları 211,020 3.7719 795,945 
Avro 26,493 4.5155 119,628 
 
Toplam   915,573 
 
31 Aralık 2016 
 
Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL 
 
ABD Doları 13,405 3.5192 47,175 
 
Toplam   47,175 
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17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı) 
 

17.15 - 17.19 Sigorta sözlemelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili dier gerekli 
açıklamalar (Devamı): 

 
Kazanılmamı primler karılıı: 
 
  2017  
 Brüt Reasürans payı Net  
 
Dönem baı - 1 Ocak 10,838,483 (4,975,880) 5,862,603 
Net deiim  4,948,142 (716,606) 4,231,536 
 
Dönem sonu - 31 Aralık 15,786,625 (5,692,486) 10,094,139 
 
  2016  
 Brüt Reasürans payı Net  
 
Dönem baı - 1 Ocak 5,347,872 (3,480,649) 1,867,223 
Net deiim  5,490,611 (1,495,231) 3,995,380 
 
Dönem sonu - 31 Aralık 10,838,483 (4,975,880) 5,862,603 
 
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ertelenmi komisyon giderleri ve gelirleri sırasıyla  
1,888,231 TL (31 Aralık 2016: 1,486,161 TL) ve 372,575 TL (31 Aralık 2016: 847,741 TL)  
(19 no’lu dipnot) olup bilançoda “Ertelenmi Üretim Giderleri” ve “Ertelenmi Komisyon 
Gelirleri” hesap kalemleri altında yer almaktadır. 
 

18. Yatırım Anlaması Yükümlülükleri 
 

Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

19. Ticari ve Dier Borçlar, Ertelenmi Gelirler 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Reasürans irketlerine borçlar 5,707,668 5,912,566 
Dier esas faaliyetlerden borçlar 27,501 - 
 
Esas faaliyetlerden borçlar - kısa vadeli 5,735,169 5,912,566 
 
Satıcılara borçlar ve dier muhtelif borçlar 86,377 42,424 
 
Dier borçlar 86,377 42,424 
 
Ortaklara borçlar 1,004 912 
Personele borçlar 183,918 115,971 
 
likili taraflara borçlar - kısa vadeli 184,922 116,883 
 
Ertelenmi komisyon gelirleri (17 no’lu dipnot) 372,575 847,741 
Gider tahakkukları 23,846 20,768 
 
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 396,421 868,509 
 

Yabancı para ile ifade edilen esas faaliyetlerden borçlar aaıdaki gibidir: 
 
31 Aralık 2017 
 
Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL 
 
ABD Doları 1,479,736 3.7719 5,581,416 
Euro 24,088 4.5155 108,768 
ngiliz Sterlini 2,260 5.0803 11,482 
 
Toplam   5,701,666 
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19. Ticari ve Dier Borçlar, Ertelenmi Gelirler (Devamı) 
 
31 Aralık 2016 
 
Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL 
 
ABD Doları 1,560,716 3.5192 5,492,471 
Euro 111,535 3.7099 413,784 
ngiliz Sterlini 4,143 4.3189 17,893 
 
Toplam   5,924,148 

 
20. Krediler  

 
Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

21. Ertelenmi Gelir Vergisi 
 
irket, ertelenmi gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal 
tablolar ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı deerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan 
geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. 
 
leriki dönemlerde gerçekleecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre 
hesaplanan ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oranlar ilgili mevzuat 
dorultusunda %20 olarak belirlenmitir (2016: %20). 
 
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla kayıtlara alınan ertelenmi vergi varlık ve 
yükümlülükleri aaıdaki gibidir: 
 
  Birikmi geçici   Ertelenmi vergi  
  farklar   varlıkları/(yükümlülükleri)  
Ertelenmi vergi varlıkları  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Kıdem tazminatı karılıı (22 no’lu dipnot) 95,500 59,847 19,100 11,969 
Vergiden indirilebilir mali zararlar - 1,583,193 - 316,639 
Dier 132,000 - 26,400 - 
 
   45,500 328,608 
 
Ertelenmi vergi yükümlülükleri 
 
Maddi ve maddi olmayan 
   duran varlıklar (184,965) (126,385) (36,993) (25,277) 
 
   (36,993) (25,277) 
 
Net ertelenmi vergi varlıkları (35 no’lu dipnot)   8,507 303,331 
 
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla irket’in mahsup edilebilir mali zararlarının vade 
daılımı aaıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
31 Aralık 2019 - 729,020 
31 Aralık 2020 - 854,173 
 
Toplam - 1,583,193 
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21. Ertelenmi Gelir Vergisi (Devamı) 
 
Ertelenmi vergi varlıklarının dönem içindeki hareketi aaıdaki gibidir: 
 
 2017 2016 
 
Dönem baı - 1 Ocak 303,331 558,503 
Ertelenen vergi gideri (-) (35 no'lu dipnot)  (293,958) (255,842) 
Özkaynak altında muhasebeletirilen 
    aktüeryal kayıpların ertelenmi vergi etkisi (866) 670 
 
Dönem sonu - 31 Aralık 8,507 303,331 
 

Ertelenmi vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal 
tablolarda yer alan deerleri ile vergi deerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. 
Ertelenmi vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibarıyla 
yürürlüe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlıının 
gerçekleecei veya yükümlülüünün ifa edilecei dönemde uygulanması beklenen vergi 
oranları üzerinden hesaplanır. 
 
Ertelenmi vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması artıyla kayıtlara yansıtılmaktadır. 
 

22. Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Kıdem tazminatı karılıı 95,500 59,847 
 
 95,500 59,847 
 

Türk  Kanunu’na göre, irket bir senesini doldurmu olan ve irket’le ilikisi kesilen veya 
emekli olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliini kazanan (kadınlar için 58 
yaında, erkekler için 60 yaında), askere çarılan veya vefat eden personeli için kıdem 
tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat deiikliinden sonra 
emeklilikten önceki hizmet süresine ilikin bazı geçi süreci maddeleri çıkartılmıtır.  
 

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maa kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2017 tarihi 
itibarıyla 4,732.48 TL (31 Aralık 2016: 4,297.21 TL) ile sınırlandırılmıtır.  
 

Kıdem tazminatı yükümlülüü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi deildir ve herhangi bir 
fonlama artı bulunmamaktadır. 
 

Kıdem tazminatı karılıı çalıanların emeklilii halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 
yükümlülüün bugünkü deerinin tahminiyle hesaplanır. TMS 19, irket’in kıdem tazminatı 
karılıını tahmin etmek için aktüer deerleme yöntemlerinin gelitirilmesini öngörmektedir. 
Buna göre toplam yükümlülüün hesaplanmasında aaıda yer alan aktüer öngörüler 
kullanılmıtır: 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Yıllık iskonto oranı (%) 2.78 3.46 
Emeklilik olasılıının tahmini için devir hızı oranı (%) 88 88 
 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karılıının enflasyon ile orantılı olarak 
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmı 
gerçek oranı gösterir. irket’in kıdem tazminatı karılıı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda 
bir ayarlandıı için, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan 5,001.76 TL  
(1 Ocak 2017: 4,426.16 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.  
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22. Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri (Devamı) 
 
Kıdem tazminatı karılıının dönem içindeki hareketleri aaıdaki gibidir: 
 
 2017 2016 
 
Dönem baı - 1 Ocak 59,847 41,580 
Dönem içinde ödenen (33 no'lu dipnot) - (18,195) 
Aktüeryal (kazançlar)/kayıplar (*) (4,331) 3,350 
Cari dönemde ayrılan karılık tutarı 39,984 33,112 
 
Dönem sonu - 31 Aralık 95,500 59,847 

 
(*) Aktüeryal kayıplar, 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla vergi etkisinden netletirilmi olarak bilançoda 

“Dier Kar Yedekleri” hesabında gösterilmektedir (2.19 no’lu dipnot). 

 
23. Dier Yükümlülükler ve Masraf Karılıkları:  

 
Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 

 
24. Net Sigorta Prim Geliri 

 
  1 Ocak - 31 Aralık 2017  
 Brüt Reasürans payı Net 
 
Su araçları sorumluluk 23,444,925 (14,755,805) 8,689,120 
Su araçları 13,460,650 (3,573,535) 9,887,115 
Genel sorumluluk 501,613 - 501,613 
Üçüncü ahıslara karı mali sorumluluk 136,650 (136,030) 620 
 
Toplam prim geliri 37,543,838 (18,465,370) 19,078,468 
 
  1 Ocak - 31 Aralık 2016  
 Brüt Reasürans payı Net 
 
Su araçları sorumluluk 19,448,420 (12,593,290) 6,855,130 
Su araçları 5,177,622 (1,383,316) 3,794,306 
Üçüncü ahıslara karı mali sorumluluk 42,678 (40,544) 2,134  
 
Toplam prim geliri 24,668,720 (14,017,150) 10,651,570  

 
25. Aidat (Ücret) Gelirleri 

 
Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 

 
26. Yatırım Gelirleri 

 
Yatırım gelirlerinin detayı aaıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Nakit ve nakit benzerleri 
 
Faiz geliri 442,308 340,820 
Finansal yatırımların deerlemesi 15,232 (7,723) 
 
Toplam 457,540 333,097 
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27. Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri 
 

Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

28. Makul Deer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler 
 

Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

29. Sigorta Hak ve Talepleri 
 

17 no’lu dipnotta açıklanmıtır. 
 

30. Yatırım Anlaması Hakları  
 

Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

31. Zaruri Dier Giderler  
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Teknik bölüm altında sınıflandırılan faaliyet giderleri  7,315,127 5,687,650 
 
Toplam (32 no’lu dipnot) 7,315,127 5,687,650 

 
32. Gider Çeitleri 

 
 1 Ocak - 1 Ocak 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Personel giderleri (33 no’lu dipnot) 3,911,354 2,903,298 
Üretim komisyonu giderleri 3,829,925 2,598,886 
Kira giderleri 326,000 288,750 
Temsil ve aırlama giderleri 354,288 242,121 
Reklam ve tanıtım giderleri 421,713 179,520 
Bilgi ilem giderleri 252,773 177,745 
Sigorta giderleri 178,702 156,109 
Taıt giderleri 248,320 150,372 
Kurulu harcı gideri 137,067 127,504 
Dıarıdan salanan fayda ve hizmetler 136,076 117,433 
Seyahat giderleri 143,816 66,440 
Kırktasiye giderleri 62,749 51,497 
Haberleme giderleri 17,936 21,117 
Kurulu ve örgütlenme gideri 14,729 1,267 
Reasürans komisyon gelirleri (2,942,132) (1,662,472) 
Dier 221,811 268,063 
 
Toplam (31 no’lu dipnot) 7,315,127 5,687,650 

 
33. Çalıanlara Salanan Fayda Giderleri 

 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Personel ücretleri 3,437,101 2,540,747 
SGK primi iveren payı  327,807 233,977 
Kıdem tazminatı ödemeleri (22 no’lu dipnot) - 18,195 
Dier 146,446 110,379 
 
Toplam (32 no’lu dipnot) 3,911,354 2,903,298 
 

Yönetim kurulu bakan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları 
gibi üst yöneticilere cari dönemde salanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu 
dipnotta açıklanmıtır.  
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34. Finansal Maliyetler 
 

34.1  Dönemin tüm finansman giderleri:  
 
34.1.1 Üretim maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
34.1.2 Sabit varlıkların maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
34.1.3 Dorudan gider yazılanlar: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, balı ortaklık ve itiraklerle ilgili kısmı 
(Toplam tutar içindeki payları %20’yi aanlar ayrıca gösterilecektir): Yoktur 
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

34.3 Ortaklar, balı ortaklık ve itiraklerle yapılan satı ve alılar (Toplam tutar içindeki 
payları % 20’yi aanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

34.4 Ortaklar, balı ortaklık ve itiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri 
(Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aanlar ayrıca gösterilecektir.): 45 no’lu dipnotta 
açıklanmıtır. 
 

35. Gelir Vergileri 
 
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda yer alan vergi gelir ve 
giderleri ile vergi varlık ve yükümlülükleri aaıda özetlenmitir: 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Cari dönem kurumlar vergisi gideri (-) (133,360) - 
Ertelenmi vergi gideri (-) (21 no’lu dipnot) (293,958) (255,842) 
 
Toplam vergi gideri (-) (427,318) (255,842) 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Vergi karılıı (-) (133,360) - 
Pein ödenen vergiler 70,210 51,728 
 
Net vergi (borcu)/Pein ödenen vergiler  (63,150) 51,728 
 
Ertelenmi vergi varlıı (21 no’lu dipnot) 45,500 328,608 
Ertelenmi vergi yükümlülüü (-) (21 no’lu dipnot)  (36,993) (25,277) 
 
Ertelenmi vergi varlıı, net (21 no’lu dipnot) 8,507 303,331 
 
Gerçekleen vergi geliri mutabakatı aaıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Vergi öncesi kar 2,169,794 1,118,953 
Vergi oranı %20 %20 
Hesaplanan vergi gideri (-) (433,959) (223,791) 
Kanunen kabul edilmeyen gelir/giderlerin etkisi 6,641 (32,051)  
 
Toplam vergi gideri (-) (427,318) (255,842) 
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36. Net Kur Deiim Gelirleri 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Mali gelirler 380,872 456,598 
Teknik (giderler)/gelir (30,286) 79,241 
 
Toplam 350,586 535,839 
 

37. Hisse Baına Kazanç  
 
Hisse baına kazanç miktarı, net dönem karının irket hisselerinin dönem içindeki ortalama pay 
adedine bölünmesiyle hesaplanır. 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Net dönem karı 1,742,476 863,111 
Beheri 1 TL nominal deerli 
   hisselerin aırlıklı ortalama adedi 6,000,000 6,000,000 
Hisse baına kazanç (TL) 0.2904 0.1439 
 

38. Hisse Baı Kar Payı 
 
irket, 1 Ocak - 31 Aralık 2017 ve 2016 dönemlerinde temettü ödemesi yapmamıtır. 
 

39. Faaliyetlerden Yaratılan Nakit: Nakit akım tablosunda gösterilmitir. 
 

40. Hisse Senedine Dönütürülebilir Tahvil: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

41. Paraya Çevrilebilir mtiyazlı Hisse Senetleri: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

42. Riskler: 
 
Normal operasyonlarının doası gerei irket, aırlıklı olarak sigortacılık faaliyetlerinden 
kaynaklanmak üzere hukuki anlamazlıklar, davalar ve tazminat davaları ile karı karıyadır. Bu 
davalar, muallak tazminat karılıı içerisinde gerekli karılıklar ayrılmak suretiyle finansal 
tablolara yansıtılmaktadır (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
irket aleyhine açılan hasar davaları (*) 2,758,622 - 
 
Toplam 2,758,622 - 
 
(*) Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup muallak hasarların hareket tablosu 17 no’lu 

dipnotta yer almaktadır. 
  
43. Taahhütler 

 
Aktif deerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:  
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Banka mevduatları (2.12, 14 ve 17 no’lu dipnotlar) 2,829,818 2,000,000 
 
Toplam 2,829,818 2,000,000 
 

irket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 2,829,818 TL tutarında vadeli mevduatı Hazine 
Müstearlıı lehine blokedir (31 Aralık 2016: 2,000,000 TL).   
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44. letme Birlemeleri 
 

Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

45. likili Taraflarla lemler 
 

Yönetim kurulu bakan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları 
gibi üst yöneticilere cari dönemde salanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar 1.6 no’lu 
dipnotta açıklanmıtır. 
 
a) Bankalar 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Türkiye Halk Bankası A.. 4,215,186 1,140,512 
 
Toplam 4,215,186 1,140,512 
 
 
b) Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Güne Sigorta A.. 347,245 93,550 
 
Toplam 347,245 93,550 
 
 
c) Ortaklara borçlar 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Ziraat Sigorta A.. 1,004  912 
 
Toplam 1,004  912 
 
 
d) Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Güne Sigorta A.. 459,376 501,050 
 
Toplam 459,376 501,050 
 
 
e) Yazılan primler 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Güne Sigorta A.. 730,142 111,300 
Solar Gemi Kurtarma Hizmetleri A.. - 20,283 
 
Toplam 730,142 131,583 
 
 
f) Devredilen primler 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Güne Sigorta A.. 855,774 485,257 
 
Toplam 855,774 485,257 
 
 
g) Faiz gelirleri 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Türkiye Halk Bankası A.. 40,931 4,951 
 
Toplam 40,931 4,951 
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45. likili Taraflarla lemler (Devamı) 
 
h) Faaliyet giderleri 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Ziraat Sigorta A.. 54,800 37,952 
Metropole Denizcilik ve Ticaret Ltd. ti. 6,500 10,633 
 
Toplam 61,300 48,585 
 
ı) Tedarikçi ödemesi 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Solar Gemi Kurtarma Hizmetleri A.. 754,380 - 
 
Toplam 754,380 - 
 

45.1 Ortaklar, itirakler ve balı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan üpheli alacak 
tutarları ve bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

45.2 irket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilikisine sahip itirakler ve balı ortaklıkların 
dökümü, itirakler ve balı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve itirak 
ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer 
alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait 
olduu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadıı, baımsız 
denetime tabi tutulup tutulmadıı ve baımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve 
artlı olmak üzere hangi türde düzenlendii: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

45.3 tirakler ve balı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle 
elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

45.4 Taınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların deerleri: Yoktur  
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

45.5 Ortaklar, itirakler ve balı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro 
gibi yükümlülüklerin tutarı: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 

 
46. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar:  

 
7 Mart 2018 tarihli ve 9531 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlandıı üzere irket’in Genel 
Kurulu’nun 22 Mart 2018 tarihinde, irket Esas Sözlemesi’nin Sermaye balıklı maddesinin 
deitirilerek irket sermayesinin 8,250,000 TL’ye çıkarılması hususunun müzakere ve 
onaylanması için toplanması planlanmaktadır. 
 

47. Dier 
 

47.1 Finansal tablolardaki “dier” ibaresini taıyan hesap kalemlerinden dahil olduu grubun 
toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aan kalemlerin ad ve 
tutarları:  
 
a) Dier çeitli borçlar 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Satıcılara borçlar 83,572 41,052 
Dier muhtelif borçlar 2,805 1,372 
 
Toplam 86,377 42,424 
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47. Dier (Devamı) 
 

47.1 Finansal tablolardaki “dier” ibaresini taıyan hesap kalemlerinden dahil olduu grubun 
toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aan kalemlerin ad ve 
tutarları (Devamı):  
 
b) Gelecek aylara ait dier giderler (kısa vadeli) 
 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Ertelenen hasar fazlası reasürans primleri 689,589 298,816 
Sigorta giderleri 21,367 26,616 
Dier 35,984 24,894 
 
Toplam 746,940 350,326 

 
c) Dier gider ve zararlar: 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Ceza ödemeleri 18,285 49,764 
Baı ve yardımlar 3,875 11,525 
Dier 3,748 3,874 
 
Toplam 25,908 65,163 
 

47.2 “Dier Alacaklar” ile “Dier Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan 
ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aan, personelden alacaklar ile personele borçlar 
tutarlarının ayrı ayrı toplamları: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilikin tutarlar: Yoktur 
(31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

47.4 Önceki döneme ilikin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların 
tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). 
 

47.5 Hazine Müstearlıı tarafından sunumu zorunlu kılınan bilgiler 
 
Dönemin karılık (giderleri)/gelirleri: 
 
 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Karılık giderleri: 
 
Kıdem tazminatı karılıı (39,984) (14,917) 
 
 (39,984) (14,917) 
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  Cari Geçmi 
 Dipnot Dönem Dönem 

 
I.  DÖNEM KARININ DAITIMI    
1.1. DÖNEM KARI  - - 
1.2. ÖDENECEK VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)  - - 
 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi    
 1.2.3. Dier Vergi ve Yasal Yükümlülükler  - - 
A NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)  - - 
1.3. GEÇM DÖNEMLER ZARARI (-)  - - 
1.4. BRNC TERTP YASAL AKÇE  - - 
1.5. RKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU  
       ZORUNLU YASAL FONLAR (-)  - - 
B DAITILABLR NET 
    DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ] 
1.6. ORTAKLARA BRNC TEMETTÜ (-)  - - 
 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine  - - 
 1.6.2. mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  - - 
 1.6.3 Katılma ntifa Senedi Sahiplerine  - - 
 1.6.4 Kara tirakli Tahvil Sahiplerine  - - 
 1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklıı Belgesi Sahiplerine  - - 
1.7.  PERSONELE TEMETTÜ (-)  - - 
1.8.  KURUCULARA TEMETTÜLER (-)  - - 
1.9.  YÖNETM KURULUNA TEMETTÜ (-)  - - 
1.10. ORTAKLARA KNC TEMETTÜ (-)  - - 
 1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine  - - 
 1.10.2. mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  - - 
 1.10.3. Katılma ntifa Senedi Sahiplerine  - - 
 1.10.4. Kara tirakli Tahvil Sahiplerine  - - 
 1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklıı Belgesi Sahiplerine  - - 
1.11. KNC TERTP YASAL YEDEK AKÇE (-)  - - 
1.12. STATÜ YEDEKLER (-)  - - 
1.13.OLAANÜSTÜ YEDEKLER  - - 
1.14.DER YEDEKLER  - - 
1.15.ÖZEL FONLAR  - - 
II. YEDEKLERDEN DAITIM    
2.1. DAITILAN YEDEKLER   - - 
2.2. KNC TERTP YASAL YEDEKLER (-)  - - 
2.3. ORTAKLARA PAY (-)  - - 
 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine  - - 
 2.3.2 mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  - - 
 2.3.3. Katılma ntifa Senedi Sahiplerine   - - 
 2.3.4 Kâra tirakli Tahvil Sahiplerine   - - 
 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklıı Belgesi Sahiplerine  - - 
2.4. PERSONELE PAY (-)  - - 
2.5. YÖNETM KURULUNA PAY (-)  - - 
III HSSE BAINA KAR    
3.1. HSSE SENED SAHPLERNE  - - 
3.2. HSSE SENED SAHPLERNE (%)  - - 
3.3. MTYAZLI HSSE SENED SAHPLERNE  - - 
3.4. MTYAZLI HSSE SENED SAHPLERNE (%)  - - 
IV. HSSE BAINA TEMETTÜ    
4.1. HSSE SENED SAHPLERNE  - - 
4.2. HSSE SENED SAHPLERNE (%)  - - 
4.3 MTYAZLI HSSE SENED SAHPLERNE  - - 
4.4. MTYAZLI HSSE SENED SAHPLERNE (%)  - - 
 
Dönem karının daıtımı hakkında irket’in yetkili organı Genel Kurul’dur. 1 Ocak - 31 Aralık 2017 ve 
2016 hesap dönemleri ile ilgili kar daıtımı olmadıından kar daıtım tablosu hazırlanmamıtır. 
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