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I. GENEL BİLGİLER

1. Genel

2. Misyonumuz 3. Vizyonumuz

4. Değerlerimiz

Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketi
2019 Faaliyet Raporu
Ticaret Sicil Numarası : 899550
Tel : +90 (216) 545 03 00
Fax: +90 (216) 545 03 01

www.turkpandi.com

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. 

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.

5. Faaliyet Konumuz

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 ruhsatlandırılmış olup, 
15.06.2018 tarihi itibariyle Genel Sorumluluk Branşı Ruhsatını iade etmiştir.
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Adres: Koşuyolu Mahallesi Muhittin Üstündağ 
Cad. No:21 Kadıköy - İstanbul 

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



6. Ortaklık ve Sermaye Yapımız

Şirketimizin nominal sermayesi 29.04.2019 
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 
Toplantısında 8.250.000 TL’den 13.500.000 
TL’ye yükseltilmiş olup, arttırılan kısmın 
tamamı geçmiş yıllar karları ile dönem net 
karından karşılanmıştır. Ortaklık yapısında 
2019 yılında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibariyle 
imtiyazlı payları bulunmamaktadır.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

OMUR DENİZCİLİK A.Ş.

METROPOLE DENİZCİLİK ve TİC. LTD.ŞTİ.

VİTSAN DENİZCİLİK A.Ş.

2.250.000

2.250.000

2.250.000

4.961.250

1.012.500

776.250

13.500.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

4.961.250

1.012.500

776.250

13.500.000

A

B

C

D

D

D

ORTAK ADI PAY
GRUBU

TOPLAM

NOMİNAL
SERMAYE

MİKTARI (TL)

PAY
ADEDİ
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7. Ortaklık ve Sermaye 
     Yapımızdaki Değişiklikler

8. İmtiyazlı Paylara ve Payların 
     Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar



2020 ve sonrasında Dünya ekonomisi nasıl 
şekillenecek? Önümüzdeki yıllarda Dünya Ticaretini 
etkileyecek birçok parametre var:

ABD Başkanı Trump’ın önderlik ettiği ticaret 
savaşları; ekonomik araç ve yaptırımların politik 
çıkarlar elde etmek için giderek daha fazla 
kullanıldığı bir dünya düzeni, bizi yakından 
ilgilendiren Doğu Akdeniz gerilimi, ABD'nin ve 
Avrupa Birliği’nin yaptırımları, ABD ve Avrupa’nın 
başını çektiği milliyetçilik akımları ile bunun sonucu 
olarak korumacılık ve anti küreselleşmeye doğru 
süratli bir geri dönüş, dünya genelinde eğitim 
düzeyindeki düşüş ve liste uzayıp gidiyor.

Gidiyor gitmesine de işin aslı şu ki; en küçüğünden 
en büyüğüne şirketler bu gidişatı değiştirecek güce 
sahip değiller. Değiştirmeye gücümüzün 
yetmeyeceği konuları şimdilik bir yana bırakıp gelin 
2020'li yıllarla biraz farklı bir açıdan bakmaya 
çalışalım.

Önce büyüme rakamları:

2019 yılında dünya ekonomisi, 2008 küresel krizinden 
bu yana en düşük büyüme performansını sergiledi. 
2020'ye ilişkin tahminler dünya ekonomisinde 2019 
yılına göre ılımlı bir toparlanma yaşanacağı yönünde. 
Yaklaşık %3 civarında bir büyümenin gerçekleştiği 
2019 yılından sonra dünya ekonomisinin önümüzdeki
yıl %3,2 ila %3,6 arasında büyüyeceği tahmin ediliyor. 
Örneğin, IMF'e göre dünya ekonomisi gelecek yıl 
%3,4 büyüyecek. Dünya ticaretinin büyümesine 
yönelik beklentiler ise çok daha yüksek oranda. 
Dünya Ticaret Örgütü’nün belirlemelerine göre 
dünya ticaret hacmi 2019'da yalnızca %1,2 büyüdü. 
2020 yılında ise %2,7 büyüyecek. Gelişmiş ülke 
ekonomilerinde ihracat 2019 yılında %0,4’lük bir 
büyüme gerçekleştirerek hemen hemen hiç artış 
gösteremedi. Buna karşılık 2020 yılında gelişmiş 
ekonomilerin ihracatının %2,2’lik bir artış 
göstermesi bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin ise 
gelecek yıl ihracatlarını %344 artırması bekleniyor.

İthalata gelince;

Gelişmiş ekonomilerin ithalatının %1,2 yükselen 
ekonomilerin ithalatının ise %4,3 artması bekleniyor. 
Bunlar DTÖ verileri. IMF'e bakacak olursak gelişmiş
ülkelerin gelecek yıl ithalatlarını %2,7 artırması 
bekleniyor. Yükselen ekonomilere ilişkin IMF'nin 
öngörüsü DTÖ ile aynı oranda.

2019'un sonuç ayında göstergeler dünya 
ekonomisinde önümüzdeki yıl daha iyi bir 
performansı görüleceğinin işaretlerini verdi bile. 
Özellikle Ekim ve Kasım aylarında küresel imalat 
sanayii ile sanayi ve hizmetler sektörlerini kapsayan
bileşik öncü göstergeler yukarı yönlü hareket etti. 
Küresel sanayi üretimi ve daha belirgin olarak da 
ihracat siparişlerinde yükseliş dikkat çekiyor. Dünya 
tahvil getirilerindeki yükselme eğilimi ve de özellikle 
ABD tahvillerinde yeniden uzun vadeli faizler, kısa 
vadeli faizlerin üstüne çıktı. Bir ara tersine dönen 
getiri eğrisi yani kısa vadeli faizlerin uzun vadeli 
tahvillerin faizinin üstüne çıkması, 2020 yılında ABD 
ekonomisinin resesyona gireceğinin güçlü sinyali 
olarak görülmüştü.

Her cepheden gelen toparlanma işaretlerine rağmen 
2020 ve sonrası kolay bir dönem olmayacak. Neden 
derseniz yanıt belli: Dünyayı bugüne kadar büyüten
dinamiklerde önemli değişimler ve kayıplar 
yaşanıyor. En dikkat çekici değişimlerden biri dünya 
demografisinde yaşanıyor. 2020'de dünya nüfusu bir
ilki yaşayacak. Dünya tarihinde ilk kez 30 yaşın 
üzerindeki insanların sayısı, 30 yaşın altındaki 
nüfustan büyük olacak. 'Yaşlı' olarak görülen 65 yaş 
üstü nüfus da, dünyadaki 5 yaş ve altındaki çocuk 
sayısını belirgin biçimde geçecek. Nüfusu yaşlanan 
Japonya, İtalya ve Portekiz gibi ekonomilerde 2020'li 
yıllarda ortalama büyümenin %1'in altında, sıfıra 
yakın seyretmesi bekleniyor. Çin, Rusya ve hatta 
Tayland gibi gelişmekte olan ekonomilerde de 
nüfusun yaşlanması sağlık hizmetleri ve bakım 
ihtiyaçlarını arttıracak.
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9. Yönetim Kurulu Başkanının 
Faaliyet Dönemine İlişkin 
Yorumları ve Geleceğe Yönelik 
Beklentileri
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2020'li yıllarda tanık olmamız beklenen bir başka 
önemli değişim ise önde gelen yükselen 
ekonomilerin yavaşlamaya başlaması olacak. Bu 
yavaşlamanın başını bence Çin çekecek. 2020'li yıllar 
boyunca Dünya Çin ekonomisinin yavaşlamasına 
alışacak. Bu arada Çin yönetimi ithalata da ciddi bir 
ağırlık vererek ve bir taraftan para bir taraftan maliye 
politikalarını devreye sokarak ekonominin hızla 
yavaşlamasını engellemeye çalışacaktır.

Çin ekonomisindeki büyüme hızının yavaşlamasının 
da etkisiyle dünya ekonomisinin önümüzdeki 10 yılda 
önceki 10 yıla göre çok daha düşük bir performans 
göstereceği beklenmektedir. Yapılan analizler, 
2020'li yıllarda dünya ekonomisinin büyüme hızının 
2010'lu yıllara göre yarı yarıya azalacağını gösteriyor. 
Büyümenin yavaşladığı borçların ise hızla arttığı bir 
dünya için endişeler artacak. Bundan 10 yıl önce 
dünya ticaret hacmi 74-75 trilyon dolardı. Bugün 84 
trilyon dolara çıktığı tahmin ediliyor. Borçlar ise 10 yıl 
önce 130 trilyon dolar civarındayken, bugün 257 
trilyon dolara tırmandı. Bir başka ifadeyle pasta 10 
yılda yüzde 10'un biraz üstünde büyürken, o pastayı 
imal ederken kullanılan borçlar yüzde 100'e yakın 
büyüdü. Büyüme hızı 2020'lerde daha da düşerken 
borçlar aynı hızla büyüyecek olursa; şu anda bile 
yanıtı pek ikna edici olmayan "bu borçlar nasıl 
ödenecek” sorusu daha da şiddetli biçimde 
sorulmaya başlanacak demektir. Bu süreçte 
dünyadaki gelir dağılımını da dikkatli biçimde 
izlemek gerekecek. Geride bıraktığımız 10 yıl 
zarfında gelir dağılımındaki adaletsizlik belirgin 
düzeyde seyretti. 2010 yılı başında 63 zenginin serveti 
3,5 milyar insanın servetine eşitti. Bugün sadece 8 
zengin 3,5 milyar insanın sahip olduğu servete tek 
başlarına sahipler. Bugün en zengin 2 bin kişi 
dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ekonomisi 
büyüklüğünde bir servete sahip.

Yapılan projeksiyonlar, Asya kıtasının en büyük genç 
nüfusa sahip ülkesi Hindistan'ın gelecek yıl %6,7 
büyüyeceğini gösteriyor. Başbakan Narendra

Mori’nin liderliğindeki koalisyonun uyguladığı teşvik 
programları ekonominin performansını ciddi şekilde 
artırıyor. Hindistan'ın 2020'ler boyunca da “hızlı” 
büyüyenler arasında yer alacağı öne sürülüyor. 
2020'lerin sonuna doğru Hindistan en büyük ilk 5 
ekonomi arasına katılabilir. Bu süreçte Avrupa Birliği
ülkelerinin nüfusu 650 milyondan 630 milyona 
düşerken Asya kıtası ülkelerinin nüfusu 4,2 
milyardan 4,8 milyara çıkacak, Amerika kıtası ise 
hemen hemen aynı kalacak. En büyük nüfus 
sıçraması ise Afrika kıtasından gelecek. Bugün 1,2 
milyar olan Afrika'nın nüfusu 4,2 milyara çıkacak.

Dünya üzerinde bu gelişmeler olurken bizler de boş 
durmuyoruz ve kendimize dünya piyasalarında yer 
açmaya gayret ediyoruz. Avrupa ülkelerindeki tüm 
korumacılık ve anti küreselleşme hareketlerine 
karsı bu piyasalara penetrasyonumuz özellikle 2019 
yılında dengeli bir hızla artmış ve yurt dışı işlerden 
elde edilen prim tutarının toplam prim üretimimiz 
içindeki oranı %40 dolaylarına ulaşmıştır. Umarız 
2020 yılı uluslararası pazarlara resmen açılacağımız 
ve bu piyasalarda Deniz Sigortacılığı sektöründe 
Türk bayrağını şerefle dalgalandıracağımız bir yıl 
olur.

M. Aret TAŞCİYAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kuruluşumuz üzerinden geçen 4 yıllık süreç geçti ve 
bu geçen Şirketimizin kuruluşundan itibaren 6 yıllık 
dönemi tamamlamış bulunmaktayız. Bu geçen süre 
içerisinde gerek ekonomik olarak dünya ölçeğinde, 
ekonomik krizler, ekonomik savaşlar, salgın 
hastalıklar ve daha birçok olaylar yaşanmasının yanı 
sıra, küresel ısınma ve buna bağlı iklimsel 
değişikliklerin etkilerinin doğrudan yaşandığı 
günlerden geçtik. Ülkemizin içerisinde bulunduğu 
bölgedeki hem siyasi hem de ekonomik 
istikrarsızlıklar da mevcut durumun daha kompleks 
bir hal almasına sebebiyet verdi. Tüm bu olumsuz 
atmosfer içerisinde biz Şirketimizin kuruluş sürecini 
nerede ise tamamlamayı başardık ve hatta gelişim 
periyodunun içerisine girdik.

Uluslararası ölçekte deniz sigortacılığına 
baktığımızda, inanılması güç olan bir ortam 
yaşanmaktadır. Öncelikle Tekne Makine 
sigortalarında lider olan Lloyds piyasasında baş 
gösteren krizin son 2 yıl içerisinde birçok Lloyds 
sendikasına sıçraması ve nihayetinde nerede ise 
Lloyds’ta bulunan ve dünya filosunun yarısından 
fazlasına sigorta kapasitesi sağlayan bu 
sigortacıların tamamen pazardan çekilmesine varan 
bir süreç yaşanmıştır. Bu kadar büyük bir 
kapasitenin Deniz Sigortaları sektöründen 
çıkmasının tabii ki piyasa üzerinde etkisi büyük ve 
aynı zamanda olumsuz olmuştur. Öncelikle Lloyds 
piyasasının üyeleri çıkış yapma kararını alırlarken en 
büyük etken yıllar boyunca rekabetçi prim seviyeleri 
sebebi ile üst üste zarar etmeleri olmuştur. Lloyds 
prim seviyelerini ayarlamak yerine piyasadan 
çıkmayı tercih edecek kadar bu konuda kesin ve 
kararlı bir yöntem izlemiştir. Lloyds’un piyasadan 
çekilmesi diğer piyasa oyuncularının ellerine prim 
seviyelerini öncelikle zarar etmeyecekleri seviyeye 
çekmek için inanılmaz uygun bir ortam sundu. 
Özellikle hasar prim oranı yüksek filolardan 
başlayarak prim seviyeleri %20-30 bandında bir artış 
trendine girdi. Armatörler bu ortamda ellerinde 
kalan sigortacılar ile ilerlemek durumunda kaldıkları 
için bu artışlara boyun eğmek zorunda kaldı.

Bu süreci başından itibaren takip eden bizler 2019 
Mayıs ayındaki Tekne Makine reasürans 
anlaşmamıza Uluslararası iş yapabilecek şekilde 
değişiklikleri yaparak şirketimizi hazırlamaya 
başladık. 2019 yılının ikinci yarısı itibarı ile de 
özellikle Avrupa kökenli armatörlerin 
plasmanlarında yer almaya başladık. Batı Avrupalı 
Lider sigortacıları takip ederken Lloyds dönemi 
sonrası arttırılmış piyasa şartları ile takipçi 
hisseler kabul etmeye başladık. Şu anda bu trendin 
olabildiğince hızlı bir şekilde devam ettiğini 
söyleyebiliriz. Bu süreç içerisinde neredeyse 
bilindik tüm yerli ve yabancı deniz sigorta 
brokerleri ile çalışmaya başladık. Deniz 
Sigortacılığı piyasasında bilinir markalardan birisi 
olma yönünde ciddi aşama kaydettik. Şu gün itibarı 
ile İtalyan, Alman, Fransız, Mısırlı, Yunanlı, Rus, 
Ukraynalı ve Iraklı birçok filonun tekne makine 
sigortacısı olmayı başarmanın yanı sıra bu 
büyüklük bizim toplam portföy büyüklüğümüzün 
40% oranına kadar ulaşmış bulunmaktadır. 
Genellikle filo bazında olan bu sigortalı grubunun 
işletme kalitesi ise yerli filoya göre oldukça yüksek 
olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası pazarlardan 
makul bir pay almak yönünde önümüzdeki birkaç 
yıl içerisinde çalışmalarımızı arttırarak devam 
ettirme politikamızı uygulayacağız.

Su Araçları Sorumluluk Branşında ülke içerisinde 
%90 gibi bir pazar payına ulaşmış ve bir doygunluk 
seviyesine gelmiş bulunmaktayız. Bu anlamda yeni 
pazarlar ve ürünler ile prim havuzumuzu 
geliştirme politikası çerçevesinde çalışmalarımızı 
devam ettiriyoruz. Şirketimizi yönetirken genel 
politikamız uygun çalışma platformları oluşturup 
üretimin bu platform üzerinde sağlam bir altyapı 
üzerinde gelişmesini sağlamaktır. Bu çerçevede 
pazarlama çalışmalarımıza başlamadan önce 
şirketimizin sahip olduğu reasürans anlaşmalarına 
ilave olarak uluslararası riskleri kabul 
edebileceğimiz yeni bir anlaşmayı eklemeyi tercih 
ettik. Bunun yanı sıra ortaklarımızın iradesi ile elde 
etmiş olduğumuz 2020 yılı başı itibariyle,  

10. Genel Müdür’ün Faaliyet 
Dönemine İlişkin Yorumları ve 
Geleceğe Yönelik Beklentileri
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şirketimize uygun risklerden oluşan yabancı sigortalıları portföyümüze ilave etmeye başlamaktayız. Bu konuda 
hem çok seçici hem de şirket yapısı ile uyumlu sigortalılar konusunda hassas bir politika uygulamaktayız. 
Nihayetinde prim üretiminin büyümesinden ziyade, hedeflerimize karlılık ve uygun hasar prim oranı ile ulaşma 
gayesindeyiz.

Şirketimizin en kıymetli kesimi olan çalışanlarımızın nerede ise %10 oranında başlangıçtaki ekibimiz olması ve en 
zorlu süreçlerde mesai kavramı olmadan çalışması ve işlerinin tam anlamıyla uzmanları olması sahip olduğumuz 
en önemli güç olmaya devam etmektedir.

Önümüzdeki yıl dünya adına birçok olumsuzluklar ile birlikte başladı. Fakat biz deniz sigortacılığının yeni üyesi 
olarak bu krizleri fırsata çevirmek için çalışacağız. Yeni oluşan dünya düzeninde kendimize uygun bir yer 
oluşturmaya çalışacağız.

Herkese Mutlu, Huzurlu, Sağlıklı ve Başarılı 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

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. 2019 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.

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan Yardımcısı

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

İç Sistemlerden Sorumlu Üye

Üye

Üye

Üye - Genel Müdür

22.03.2018 - Devam ediyor

20.06.2019 - Devam ediyor

22.03.2018 - Devam ediyor

22.03.2018 - Devam ediyor

31.07.2018 - Devam ediyor

13.01.2020 - Devam ediyor

12.02.2019 - Devam ediyor

10.05.2019 - Devam ediyor

20.04.2018 - Devam ediyor

05.02.2019 - Devam ediyor

22.03.2018 - Devam ediyor

22.03.2018 - Devam ediyor

22.03.2018 - Devam ediyor

22.03.2018 - Devam ediyor

M. Aret TAŞCİYAN

Yusuf Duran OCAK

Emre DİNÇER

Cenk KURT

Serpil GÜNAL

Atakan BEKTAŞ

Atilla BENLİ

Remzi DUMAN

Hüseyin ZEYBEK

Dilara Omur BİLAL

Ahmet Can BOZKURT

Miraç Onur UZUN

Selim BİLGİŞİN

R. Ufuk TEKER

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç
ve Bitişi
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13. Organizasyon Yapısı

TÜRK P ve I SİGORTA A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI

YÖNETİM KURULU

İÇ DENETİM

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(PAZARLAMA)

HASAR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

HASAR

HUKUK

TAHSİLAT

MALİ İŞLER

İNSAN KAYNAKLARI

BİLGİ İŞLEMTEKNİK

AKTÜERYA

ACENTE VE BROKER

ALTERNATİF KANALLAR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(MALİ İŞLER)

GENEL MÜDÜR

İÇ KONTROL,
RİSK YÖNETİMİ VE UYUM

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(TEKNİK VE HASAR)
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14. Üst Yönetime İlişkin Bilgiler

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

15. Yönetim Kurulu Toplantıları

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 2019 faaliyet döneminde 
11 Ocak 2019, 05 Şubat 2019, 12 Şubat 2019, 27 Şubat 
2019, 22 Mart 2019, 31 Mart 2019, 29 Nisan 2019, 10 
Mayıs 2019, 20 Haziran 2019, 31 Temmuz 2019, 21 
Kasım 2019 ve 29 Aralık 2019 tarihlerinde olmak 
üzere 12 kez toplanmış olup, toplantılarda 38 adet 
karar alınmıştır.

Şirketimizde 31.12.2019 tarihi itibariyle 24 
personel istihdam edilmektedir. Şirket üst 
yönetiminde genel müdür, genel müdür 
yardımcısı ve grup müdürü olmak üzere toplam 
3 personel görev almaktadır. Diğer birimlerde 2 
müdür olmak üzere toplam 21 kişi 
çalışmaktadır.

16. Personel Sayıları ve Görevleri

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Grup Müdürü

31.12.2013 - Devam ediyor

20.01.2014 - Devam ediyor

01.02.2018 - Devam ediyor

Remzi Ufuk TEKER

Dr. Abdullah KARA

Yaşar Kaan ÖZERK

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç
ve Bitişi
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Şirket personel kadrosunun eğitim ve cinsiyet olarak dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

Ön Lisans

Lise ve orta derece

TOPLAM

1

1

9

2

13

1

8

1

1

11

1

2

17

1

3

24

Eğitim Durumu Bay Bayan Toplam

Genel Müdürlük

İç Denetim Departmanı

Teknik Departman

Hasar Departmanı

Hukuk Departmanı

Mali İşler Departmanı

Tahsilat Departmanı

İdari İşler Departmanı

TOPLAM

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

6

1

2

3

2

3

5

4

1

6

3

1

2

3

4

24

Departmanlar



17. 2019 Yılı Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı
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18. 2019 Yılı Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 

www.turkpandi.com Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2019-12-



www.turkpandi.com Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2019-13-





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, Genel Müdür Yardımcısı ve Grup 
Müdürü yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya 
huzur hakkı Şirketimizin 29 Nisan 2019 
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 
Toplantısında belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu
Üyelerimizin 12’si huzur hakkında feragat 
etmiştir.

Şirketin üst düzey yöneticilerine 2019 yılı 
içerisinde sağlanan ücret ve benzeri 
menfaatlerin toplamı 2.587.902 TL’dir.

Şirket personeline 2019 yılı içerisinde sağlanan 
ücret ve menfaatlerin toplamı şirket üst 
yönetimi dahil 6.914.080 TL tutarındadır.

II. YÖNETİM ORGANI VE ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY
    YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
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Yönetim Organı Üyeleriyle Üst 
Düzey Yöneticilere Sağlanan 
Mali Haklar

1. Ücret Haricinde Personele 
Sağlanan Menfaatler
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Ücret Politikası

Türk P ve I Sigorta A.Ş.’de çalışanlar:

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 %65’i 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.

İnsan Kaynakları 
Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

2.

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.
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3. Teknoloji Yatırımları

Denizcilik ve denizde güvenlik konusunda 
toplumsal bilinçlendirmeye yönelik projeler 
geliştirmek,

Sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile 
işbirliğinde eğitimler, organizasyonlar 
düzenlemek,

Basınla kurulan ilişkileri düzenli ve 
sürdürülebilir kılmak,

Şirketimizin sosyal medya hesaplarında 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapmak.

4. Reklam ve Halkla İlişkiler Politikası

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

1. Sigorta Ürünlerimiz

2. Yasal Düzenlemeler

Şirketimiz faaliyet gösterdiği branşlar aşağıda yer 
almaktadır:

 

Ana faaliyet konumuz olan Su Araçları Sorumluluk 
Branşında (P&I) Şirketimiz faaliyete başlamadan 
önce, bu branşa ilişkin teminatlar Türkiye dışındaki 
sigortacılardan temin edilmekteydi. Şirketimizin 
faaliyete başlamasıyla 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 Branşında faaliyet 
göstermeye başlayarak denizcilik sektörünün tüm 
ihtiyaçlarını geniş kapsamlı ürün yelpazesi ile 
karşılamaya çaba göstermektedir.

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.

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 (SBM) 
ile online entegrasyon çalışmaları tamamlanmış 
olup, 2020 yılı içerisinde SBM online sorgu 
ekranlarının tamamlanması beklenmektedir. 
Böylece, sigortalı, sigorta ettiren, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, liman başkanlıkları v.b. tüm 
taraflar için etkin bir sistem geliştirilmiş olacaktır.

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:

Su Araçları Branşı
Su Araçları Sorumluluk Branşı
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Dünya ekonomisi 2018 yılında olduğu gibi 2019 
yılında da zayıf bir performans göstermiştir. 
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Ocak 
2020’de yayımlanan rapora göre, global büyümenin 
2019 yılında % 2,9 oranında olacağı tahmin 
edilmektedir. 2020 yılında ise global büyümenin % 
3,3 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir.1 2018 
ve önceki yıllarda olduğu gibi ticaret savaşları ve 
aşırı korumacı politikaların azalarak da olsa hala 
devam etmesi; İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış 
sürecinin yarattığı belirsizlik; ülkemizin de içinde 
bulunduğu birçok bölgede devam etmekte olan 
jeopolitik gerilimler; başta Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) olmak üzere gelişmiş ülkelerin 
tamamına yakınında, özellikle uluslararası ticarette 
üstünlüğü ele geçirebilmek için uygulanmakta olan 
genişletici para politikası gibi birçok değişken 2019 
yılına damga vurmuştur.

Dünya Bankası tarafından Ocak 2020 yılında 
yayımlanan rapora göre, 2019 yılında global büyüme 
başta Avrupa bölgesi olmak üzere hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkelerde özellikle global 
ticaret ve yatırımlardaki zayıflıktan kaynaklı olarak 
önemli ölçüde azalmıştır. Global büyüme oranının, 
2019 yılında, IMF’in % 2,9 tahmininin aksine Dünya 
Bankası tarafından % 2,4 oranında olacağı tahmin 
edilmektedir. Gelişmiş ülke ekonomilerinde 2019 
yılında büyümenin % 1,6 oranında, ülkemizin de 
içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde ise % 3,5 
oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir.2

Hammadde ve ara malı ihracatçısı ve ithalatçısı 
ülkelerin büyümeleri ve cari işlemler dengesi 
üzerinde önemli bir payı olan petrol fiyatları, 2019 
yılında nispeten daha dengeli bir seyir izlemiştir. 
Ancak, petrol fiyatlarında son dönemde gerçekleşen 
aşağı yönlü keskin düşüşün, ihracat gelirlerinin 
büyük bir kısmı petrol satışlarından kaynaklanan 
başta petrol ihraç eden OPEC üyesi ülkeleri ve 
Rusya’yı çok önemli ölçüde etkileyeceği
düşünülmektedir.

ABD Merkez Bankası FED politika değişikliğine 
giderek sıkı para politikasından genişletici para 
politikasına dönmüş ve 2019 yılında 3 kez faiz 
indirimine gitmiştir. Bu durum, yabancı sermaye 
arzının düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerin 
lehine olmuş ve bu ülkelere portföy yatırımlarının 
akmasını ve paralarının göreceli olarak değerli 
kalmasını sağlamıştır.

Para ve maliye politikaları yanında, 2019 yılının 
sonlarına doğru Çin’de ortaya çıkan ve 2020 yılında 
hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılma eğilimi 
gösteren Coronavirüs salgını global ticareti köklü bir 
şekilde etkilemeye başlamıştır. 2020 yılında, IMF ve 
Dünya Bankası sırasıyla global büyüme oranını % 3,3 
ve % 2,4 oranında tahmin etmiştir. Bu virüsün 
tedavisine ve yayılmasını engellemeye yönelik 
önlemlerin hızlı bir şekilde geliştirilememesi 
durumunda, 2020 yılı tahminlerin çok ötesinde 
olağandışı bir resesyon yılı olabilir.

5. Dünya ve Türkiye Ekonomisi

a. Dünya Ekonomisi

1 World Economic Outlook, An Update of the Key WEO Projections, January 2020
2 World Bank, Global Economic Prospects, January 2020.
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Türkiye ekonomisi 2019 yılını toparlanma ve 
dengelenme yılı olarak geçirmiştir. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 
2019 yılında bir önceki yıla göre % 0,9 oranında 
büyüme sergilemiştir. Çeyrek bazında büyüme verileri 
incelendiğinde, birinci ve ikinci çeyrekte GSYİH 
sırasıyla % 2,3 ve % 1,6 oranında azalma göstermiştir. 
Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ise, sırasıyla % 1,0 ve % 
6,0 oranlarında bir büyüme gerçekleşmiştir. 2019 
yılında, GSYİH cari fiyatlarla TL bazında 4.280 milyar 
TL ve Amerikan Doları (USD) bazında 754 milyar USD 
düzeyine ulaşmıştır.3

2018 yılının ikinci döneminden itibaren kurlardaki 
yukarı yönlü dalgalanmalar ve yüksek faiz oranları 
Türkiye ekonomisini önemli oranda etkilenmiştir. 
2019 yılı bu anlamda yeniden dengelenme yılı 
olmuştur. Nitekim, 2019 yılında Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) değişim oranı % 11,84 olarak gerçekleşmiş 
olup, TÜFE’de 2018 yılında gerçekleşen % 20,30’luk 
enflasyon oranına göre epeyce bir düzelme 
gözlemlenmiş ve Yeni Ekonomi Programında 2019 yılı 
için hedeflenen % 12’lik oranın altında bir 
gerçekleşme görülmüştür. Bu seyir ile 2020 yılı hedefi 
olan % 8,5’in yakalanacağı düşünülmektedir.

TUİK tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2019 
yılında ihracat bir önceki yıla göre % 2,1 oranında artış 
göstererek 167,9 milyar USD’den 171,5 milyar USD 
düzeyine yükselmiştir. İthalat verilerine bakıldığında; 
2018 yılında 223 milyar USD olan ithalat, 2019 yılında 
% 9,1 oranında azalarak 202,7 milyar USD 
mertebesinde gerçekleşmiştir. İhracattaki artış ve 
ithalattaki azalış neticesinde ihracatın ithalatı 
karşılama oranı yükselerek % 84,6 oranında 
gerçekleşmiş ve bu oran 1960’lı yıllardan sonraki en 
yüksek oran olmuştur. 4 Mal ve hizmet ihracatındaki 
hem kantitatif hem de katma değeri ve teknolojik ürün 
çeşitliliği yüksek ürünlerin ihracattaki payının 
arttırılması ana hedeflerin başında yer alması 
gerekmektedir. Bu kapsamda, her türlü teşvik 
sisteminin uygulamaya koyulması ülkemizi 
uluslararası arenada daha rekabetçi ve avantajlı 

duruma getirecektir. Diğer yandan, ithal edilen mal ve 
hizmetlerin tüketimden ziyade ara malı ve hammadde
ağırlıklı mallara kaymasının ithalatın ekonomimiz 
üzerindeki artı değerini yükselteceği kanaatindeyiz.

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizin 
istihdam verileri incelendiğinde, 2019 yılında işgücüne 
katılım % 51,8 ve işgücüne katılan nüfusun istihdamı 
ise % 44,7 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusa ilişkin işsiz 
sayısı bir önceki yıla göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 
394 bin kişi seviyesine yükselmiş ve işsizlik oranı % 
13,7 oranında gerçekleşmiştir. Tarım dışı işsizlik oranı 
ise, 0,2 puanlık artış ile % 15,8 olmuştur. 15-24 yaş 
aralığını içeren genç nüfusun işsizlik oranı 0,5 puanlık 
artış ile % 25 seviyesine yükselmiştir.5 Ekonomimizde 
devam eden yapısal sorunlar, özel sektörde faaliyet 
gösteren firmaların içerisinde bulundukları 
finansman sıkıntıları ve özellikle güney 
sınırlarımızdan gelen yabancı göçmenlerin de 
etkisiyle artan kayıt dışı istihdam v.b. gibi problemler 
nedeniyle başta genç nüfus olmak üzere işsizlik oranı 
kronik bir hal almıştır. Asgari ücret üzerindeki vergi 
yükününün azaltılması, istihdam edilen çalışanların 
yaş gruplarına ilişkin firmalara vergi avantajı 
getirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
istihdam edilmesine yönelik getirilecek teşviklerle 
kayıtdışı istihdamın ve işsizliğin azaltılması 
sağlanabilir.

2019 yılının sonlarına doğru Çin’de ortaya çıkan ve 
tüm dünyaya yayılma eğilimi gösteren coronavirüs 
salgınının global ticaret yanında ülkemiz ekonomisini 
de derinden etkileyeceği düşünülmektedir. Bu 
kapsamda, alınacak önlemlerle birlikte olumsuz 
etkileri yanında, özellikle güvenli ülke olarak turizm 
gelirlerinde 2020 yılında patlama yaşanabilir. Sıkı 
para ve maliye politikası uygulamasıyla ekonomik 
istikrarın ve döviz piyasasındaki dalgalanmaların 
azaltılmasının sağlanması sonucunda ülkemizin bu 
kriz ortamından güçlenerek çıkacağı ümidindeyiz.

b. Türkiye Ekonomisi

3 http://tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33603
4 http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
5 http://tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33783
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Global prim üretim üretimindeki reel artışın % 3 
seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Global 
üretim artışında, geçmiş yıllarda olduğu gibi 
gelişmekte olan ülkelerin ve özellikle Asya 
ülkelerinin lokomotif rol üstleneceği 
beklenmektedir. Çin başta olmak üzere Asya 
ülkelerinin son iki yılda olduğu gibi büyümenin 
başat rolünü üstleneceği; prim artışının 2020 
yılında hayat branşında % 11 ve elementer 
branşlarda motor dışı bireysel işlerdeki artışın 
etkisiyle % 9 olarak gerçekleşeceği 
öngörülmektedir.6

Gelişmekte olan ülkelerin prim artışı yüksek 
olmasına rağmen, bu ülkelerin dünya prim üretimi 
içerisindeki payları henüz istenilen seviyeye 
gelmemiştir. Gelişmiş ülkeler ise, sigortacılık 
faaliyetleri üzerinde önemini sürdürmektedir. 
Gelişmiş ülkelerin toplam prim üretimindeki % 77 
olan payının 2029 yılında % 67’ye düşmesi 
beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin payının 
ise % 23’ten 2029 yılında % 33 oranına çıkacağı 
tahmin edilmektedir.

Hayat dışı sigortacılığa ilişkin önceki yıllarda 
yaşanan olumsuz teknik sonuçların etkisiyle 2019 
yılında prim seviyeleri yükselmiştir. Bu prim 
seviyelerinin 2020 ve 2021 yılında da kısmen devam 
edeceği umulmaktadır. Özellikle, birçok ülke 
merkez bankasının düşük faiz politikası dolayısıyla 
uygulamış olduğu genişletici para politikası 
sonucu yatırım gelirlerinin düşük düzeyde devam 
edeceği beklenmektedir. Bu nedenle, prim 
seviyelerinin yumuşamayacağı ve sigorta 
şirketlerinin teknik karlılıklarını arttırarak yoluna 
devam edeceği düşünülmektedir.

Hayat-dışı prim üretiminin enflasyon ayarlama 
etkisiyle, 2019 ve takip eden iki yılda yıllık % 3 
civarında artacağı öngörülmektedir. Gelişmiş 
ülkelerde, makro ekonomik durgunluğun 
etkisiyle, hayat dışı prim üretiminin 2020 ve 2021 
yıllarında 2019 yılında tahmin edilen % 2’lik artışın 
altında olacağı düşünülmektedir. Özellikle Kuzey 
Amerika ve Asya Pasifik ülkelerindeki prim 
artışının en önemli sebebi ticari sigortalarda artan 
prim seviyeleri olmuştur.Gelişmekte olan ülkeler 
büyümenin ana motoru olmaya devam etmiştir. 
Hayat dışı prim artışının 2020 ve 2021 yıllarında 
yıllık % 7 civarında olacağı düşünülmektedir. 
Büyüme başta Çin ve Hindistan olmak üzere 
gelişmekte olan Asya ülkelerinden 
kaynaklanacaktır. Ancak, son zamanlarda tüm 
dünya ülkelerinin sosyo-ekonomik yapısını etkisi 
altına alan coronavirüsün dünya sigorta sektörüne 
ve özellikle hayat dışı sigortacılığa etkisi göz 
önüne alındığında, büyüme tahminlerinin tekrar 
revizyona muhtaç olduğu bir gerçektir.

Türk sigorta sektöründe 2019 yılında toplam 69,2 
milyar TL prim üretimi gerçekleşmiştir. Bir önceki 
yılla karşılaştırıldığında toplam prim üretiminde 
nominal % 26,7 ve reel % 13,3 oranında artış 
yaşanmıştır. Hayat branşında % 46,8 oranında bir 
artış olmasına rağmen, hayat dışı branşlardaki 
üretim artışı % 8,4 oranında kalmıştır.7 Uzun vadeli 
fon birikiminde çok önemli bir yere sahip olan 
Hayat branşında prim artışının 2019 yılında bu denli 
yüksek olması sevindirici bir durumdur. Özellikle, 
bireysel emeklilik ile ilgili uygulamaya konulan 

6 Insurance Market Outlook 2020/21, Sigma No 6/2019.
7 https://tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909.

a. Dünyada Sigortacılık

b. Türkiye’de Sigortacılık

6. Dünyada ve Türkiye’de Sigortacılık
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yeni düzenlemelerin etkisiyle, hayat branşı önemli 
bir ivme yakalamıştır. Ancak, hayat branşının 
toplam prim üretimi içerisindeki payı hala 
istenilen seviyede değildir. Şöyle ki, 2018 yılında 
hayat branşının toplam prim üretimi içerisindeki 
payı % 12,7 iken, 2019 yılında % 16,4 oranına 
yükselmiştir. Hayat branşındaki prim üretiminin 
2019 yılına paralel olarak ilerleyen yıllarda da 
artarak devam etmesi uzun vadeli fon birikimi 
açısından hayati önem arz etmektedir.

Şirketimiz, Su Araçları ve Su Araçları Sorumluluk 
Branşlarında faaliyette bulunmaktadır. Faaliyette 
bulunduğumuz Su Araçları Branşında 2019 yılında 
toplam prim üretimi bir önceki yıla göre nominal 
%37,7 ve reel % 23,1 oranında artış göstererek 
413,5 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Şirketimiz 
prim üretimi ise, 2018 yılında 24,5 milyon TL 
tutarından 2019 yılında nominal % 128,5 ve reel % 
104,3 oranında artış göstererek 56 milyon TL 
tutarına yükselmiştir. 2019 yılında Su Araçları 
Branşındaki artışın çok büyük bir kısmını 
Şirketimiz domine etmiştir. Böylece, Şirketimizin 
bu branşta 2018 yılında % 8,16 olan sektör payı 
2019 yılında % 13,54 oranına yükselmiş ve 
Şirketimiz prim üretim sıralamasında sektör 
ikinciliğine yerleşmiştir.

Su Araçları Sorumluluk Branşında prim üretimi 
2018 yılında 31,3 milyon TL iken, 2019 yılında 44,7 
milyon TL’ye yükselmiştir. Bu branşta, bir önceki 
yıla göre prim üretimi nominal % 42,5 ve reel % 
27,42 oranında artış göstermiştir. Şirketimizin 
toplam prim üretimi içerisindeki payı 2018 yılında 
% 89,39 iken, 2019 yılında % 90,96 oranına 

yükselmiştir. Şirketimiz, önceki yıllarda olduğu 
gibi, faaliyete başladığı yıldan itibaren bu branşta 
prim üretim seviyesinin yükselmesine ve faaliyete 
başlamadan önce yurtdışı sigorta şirketleri 
tarafından yazılan işlerin büyük bir kısmının 
yurtiçinde kalmasına katkı sağlamıştır. Böylece, 
sigortacılık pastasının büyümesinde önemli bir rol 
oynamıştır.

Şirketimiz, denizcilik sektörüne yönelik 
gerçekleştirdiği sigortacılık faaliyetleri ile sigorta 
sektörüne ve denizciliğe katkı yapma hedefini 
gerçekleştirme amacını gütmektedir. 
Kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi, 2020 
yılında da Şirketimiz yeni ürünlerle Türk 
denizciliğine ve sigorta sektörüne katkı yapmaya 
devam edecektir. 2020 yılının hem Türkiye 
ekonomisi hem sigortacılık hem de denizcilik 
adına karlı geçmesini temenni ederiz.
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1. Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin mali tablolarını 
onaylarınıza sunmaktayız. 2019 yılında dünyada, 
Türkiye’de ve sigorta sektöründe yaşanan gelişmeler 
özet olarak aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır.

Dünya ekonomisinin 2019 yılı görünümüne 
bakıldığında, 2018 ve önceki yıllarda olduğu gibi ABD 
ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, 
korumacı politikalar, İngiltere’nin Brexit süreci, 
jeopolitik gerginlikler ve özellikle gelişmiş ülkeler 
tarafından uygulanan genişletici para politikalarının 
etkisiyle durağan ve zayıf bir yılın geride bırakıldığı 
görülmektedir. Bu politikaların yanında, Çin’de 
başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 
coronavirüs salgınının 2020 yılını etkileyen en önemli 
faktörlerin başında olacağı düşüncesindeyiz.

Dünyadaki gelişmelerin yanında, 2019 yılı Türkiye 
ekonomisi açısından 2018 yılında finansal 
piyasalarda yaşanan şokların yaralarının sarıldığı, 
toparlanma ve dengelenme yılı olarak geçmiştir. 
Diğer yandan, döviz kurlarının daha dengeli bir seyir 
izlediği, para piyasasında ise fiyatlar genel 
seviyesindeki nispi dengelenme sonucunda faiz 
oranlarının düştüğü bir yıl geride bırakılmıştır. 2019 
yılı için diğer olumlu bir gelişme ise, ihracatın ithalatı 
karşılama oranının % 84,6 seviyesine yükselmesidir. 
Bu oranın daha da yükselerek % 100’lerin üzerine 
çıkmasının sağlanması ana amaç olmalıdır. Böylece, 
ülkemizin kronik sorunlarından biri olan döviz ve 
sermaye açığının önüne geçilmiş ve dışa bağımlılık 
asgari düzeye indirilmiş olacaktır.

Ekonomik gelişmeler yanında, sigorta prim 
üretimlerindeki artış daha iyi performans 
göstermiştir. 2019 yılında global primlerin artışında, 
Çin ve Hindistan başta olmak üzere gelişmekte olan 
ülkeler lokomotif olmuştur. Önceki yıllarda yaşanılan 
teknik zararların etkisiyle prim seviyelerinde 
yükselme söz konusu olmuş ve bu nedenle teknik 
sonuçlar pozitif çıkmıştır. Düşük faiz oranlarının 
etkisiyle yatırım gelirlerinin de azalması teknik 
sonuçları her zamankinden daha önemli hale 
getirmiştir. Bu nedenle, önümüzdeki yılda da prim 
seviyelerinin azalmayacağı kanaatini taşıyoruz.

Türk sigorta sektöründe 2019 yılında reel olarak % 
13,3 oranında prim artışı meydana gelmiş ve toplam 
69,2 milyar TL tutarında üretim gerçekleşmiştir. 
Hayat branşında % 46,8 oranında bir artış olmasına 
rağmen, hayat dışı branşlardaki üretim artışı % 8,4 
oranında kalmıştır.

Şirketimizin faaliyette bulunduğu branşlardan biri 
olan Su Araçları Branşında, 2019 yılında toplam 
prim üretimi bir önceki yıla göre nominal % 37,7 ve 
reel % 23,1 oranında artış göstererek 413,5 milyon 
TL seviyesine ulaşmıştır. Şirketimiz prim üretimi 
ise, 2018 yılında 24,5 milyon TL tutarından 2019 
yılında nominal % 128,5 ve reel % 104,3 oranında 
artış göstererek 56 milyon TL tutarına yükselmiştir. 
2019 yılında, Su Araçları Branşında meydana gelen 
prim artışının çok büyük bir kısmı Şirketimiz 
tarafından domine edilmiştir. Nitekim, Şirketimizin 
bu branşta 2018 yılında % 8,16 olan sektör payı 2019 
yılında % 13,54 oranına yükselmiş ve Şirketimiz 
prim üretim sıralamasında sektör ikincisi olarak 
yerini almıştır.

Faaliyette bulunduğumuz diğer branş olan Su 
Araçları Sorumluluk Branşında ise, sigorta 
sektörünün prim üretimi 2018 yılında 31,3 milyon TL 
iken, 2019 yılında 44,7 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu 
branşta, bir önceki yıla göre prim üretimi nominal % 
42,5 ve reel % 27,42 oranında artış göstermiştir. 
Şirketimizin toplam prim üretimi içerisindeki payı, 
2019 yılında % 90,96 olarak gerçekleşmiştir. 
Şirketimiz, bu branşta, faaliyete başladığı ilk yıldan 
itibaren prim üretimi sıralamasında sektör birincisi 
durumundadır.

Altıncı faaliyet yılımızda da Şirketimiz, hizmet 
kalitesinden ödün vermeden karlılık odaklı 
faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketimizin 2019 
yılı net dönem karı 12 milyon TL’nin üzerinde 
gerçekleşmiş ve ödenmiş sermaye karlılığımız
% 88,94 oranına yükselmiştir. Toplam varlıklarımız 
ise, 2019 sonu itibariyle 80,9 milyon TL düzeyine 
çıkmıştır.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN
      ÖNEMLİ GELİŞMELER
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2.

3.

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.

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.

Şirketin iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

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. 2019 faaliyet döneminde 

29 Nisan 2019 tarihinde Olağan Genel Kurul 
Toplantısı gerçekleştirilmiş ve 15 Mayıs 2019 
tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Mayıs 2019 tarih ve
9833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 
edilmiştir. 2019 yılı içerisinde Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

Şirketimizin 2020 yılında prim üretim hedefi 
2019yılında gerçekleşen prim üretim tutarına göre 
%31’lik artışla 126.769 bin TL olarak belirlenmiştir. 
Şirketimiz denizcilik sektörüne yönelik branşlaştığı 
sigortacılık faaliyetleri ile sigorta sektörüne ve 
denizciliğe katkı yapmaya devam etme amacı 
içerisindedir. Deniz sigortacılığında dışa bağımlılığın
azaltılmasında çok önemli bir rol almış olan 
Şirketimiz denizcilik firmalarının sigorta 
maliyetlerinin de önemli ölçüde aşağıya çekilmesine 
olanak sağlamıştır. Kuruluşundan bugüne kadar 
olduğu gibi, 2020 yılında da Şirketimiz amaca yönelik 
inovatif ürünleriyle Türk denizciliğine ve sigorta 
sektörüne deniz sigortacılığında uzmanlaşmış 
kadrosuyla katkı yapmaya devam edecektir. 2020 
yılının başta ülkemiz olmak üzere sigortacılık ve 
denizcilik adına karlı ve verimli geçmesini temenni 
ederiz.

Yönetim Kurulu

Şirket Aleyhine Açılan Davalar ile 
İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin 
Açıklamalar

4.Şirketin İktisap Ettiği Payına 
İlişkin Açıklamalar

5.Olağan ve Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantıları

Özel Denetim ve Kamu 
Denetimine İlişkin Açıklamalar
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1. Mali Durum, Karlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Veriler

1.1. Özet Finansal Veriler

1.2. Gelir Tablosu
Şirketimizin gelir/gider hesaplarına ilişkin 2019 yılı sonuçları aşağıda sunulmuştur.

V. FİNANSAL DURUM

71,60%
48,20%
36,78%
84,97%

7,64%

12,92%
4,98%

46,68%
51,66%
16,10%

44,17%
34,24%
39,97%
74,22%
11,21%

Brüt Hasar Prim Oranı
Net Hasar Prim Oranı
Masraf Oranı
Bileşik Rasyo
Teknik Kar Oranı

RASYOLAR / YILLAR Su Araçları Su Araçları
Sorumluluk

TOPLAM

Prim Üretimi
Reasürörlere Devredilen Primler
Kazanılmış Primler Karşılığı Değişim
Kazanılmış Primler Karşılığı Değişim Re Payı
Brüt Ödenen Hasarlar
Ödenen Hasarlar Re Payı
Muallak Hasar Karşılığı Değişim
Muallak Hasar Değişim Re Payı
Faaliyet Giderleri
Teknik Kar Zarar

55.805.484
13.152.493
15.025.185

743.313
29.165.621
17.755.907

34.528
-2.230.047
10.433.951

4.262.879

40.817.683
20.029.308

5.019.034
-2.239.507
7.037.129
6.503.280

-2.413.175
-2.553.504
6.315.194
6.570.122

96.623.167
33.181.800
20.044.219
-1.496.194
36.202.749
24.259.187
-2.378.600
-4.783.520
16.749.145
10.832.986

KALEMLER / YILLAR Su Araçları Su Araçları
Sorumluluk

TOPLAM

2019 Yılı Branş Bazlı Veriler

Şirketimizin yıllar itibariyle özet finansal verileri aşağıda sunulmuştur.

Prim Üretimi
Ödenen Hasarlar
Teknik Kar Zarar
Ödenmiş Sermaye
Özkaynaklar
Toplam Aktifler
Dönem Net Karı/Zararı

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim
(2019-2018)

13.867.703
1.092.948

-1.283.620
6.000.000
3.676.874

10.674.606
-609.808

24.668.720
2.743.870

452.726
6.000.000
4.537.307

17.709.919
863.112

37.543.838
12.336.464

1.610.222
6.000.000
6.283.247

24.631.494
1.742.476

53.049.662
17.457.715

2.210.018
8.250.000

14.284.617
40.245.173

5.761.401

96.623.167
36.202.749
10.843.943
13.500.000
26.243.471
80.934.435
12.006.519

82,14%
107,37%
390,67%

63,64%
83,72%

101,10%
108,40%

Hasar Prim Oranı
Teknik Kar Oranı
Bileşik Rasyo
Prim Artış Oranı
Prim Üretimi / Toplam Aktifler
Prim Üretimi / Özkaynaklar
Özkaynaklar / Toplam Aktifler
Ödenmiş Sermaye Karlılığı
Özkaynak Karlılığı
Varlık Karlılığı
Brüt Yazılan Prim Karlılığı
Nakit Oranı
Likidite Oranı
Cari Oran

RASYOLAR / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019

12,47%
-9,26%

142,99%
92,69%

129,91%
377,16%

34,45%
-10,16%
-16,58%

-5,71%
-4,40%

119,99%
178,33%
196,86%

24,96%
1,84%

93,20%
77,89%

139,29%
543,69%

25,62%
14,39%
19,02%

4,87%
3,50%

102,26%
236,91%
273,51%

81,75%
4,29%

89,38%
52,19%

152,42%
597,52%

25,51%
29,04%
27,73%

7,07%
4,64%

166,40%
334,77%
386,09%

56,92%
4,17%

90,45%
41,30%

131,82%
371,38%

35,49%
69,84%
40,33%
14,32%
10,86%

303,42%
596,33%
659,64%

44,14%
11,22%
74,20%
82,14%

119,38%
368,18%

32,43%
88,94%
45,75%
14,83%
12,43%

396,74%
754,60%
835,14%
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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 ve Su Araçları branşlarına ilişkin teknik sonuçları 
aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.

Şirketimiz Su Araçları Sorumluluk Branşında 2019 yılında 40.817.683 TL prim üretimi gerçekleştirmiş olup, 
prim üretiminde 2018 yılına göre % 45,5’lik bir artış meydana gelmiştir. 2019 yılında brüt yazılan primlerin % 
49,7’lik kısmına tekabül eden 20.029.308 TL reasürörlere devredilmiş olup, 7.037.129 TL tutarında hasar 
ödemesi gerçekleştirilmiştir. Su Araçları Sorumluluk Branşında, 2019 yılında bir önceki yıla oranla % 34,6’lık 
bir artışla 6.570.122 TL tutarında teknik kar elde edilmiştir.

Su Araçları Sorumluluk Branşı özet teknik gelir gider tablosu ve rasyoları aşağıdadır:

Brüt Hasar Prim Oranı
Net Hasar Prim Oranı
Net Masraf Oranı
Bileşik Rasyo
Teknik Kar Oranı
Portföy Payı
Prim Artış Oranı

12,5%
0,5%

142,5%
143,0%

-9,3%
100%

92,7%

24,8%
1,7%

75,6%
77,3%

7,1%
78,8%
40,2%

81,2%
8,6%

48,3%
56,8%
15,3%
62,4%
20,5%

27,9%
1,2%

50,6%
51,8%
17,4%
52,9%
19,7%

12,9%
5,0%

46,7%
51,7%
16,1%
42,2%
45,5%

RASYOLAR / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019

Prim Üretimi
Reasürörlere Devredilen Primler
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmış  Primler Karşılığı Değişim 
Kazanılmış Primler Karşılığı Değişim Re Payı
Brüt Ödenen Hasarlar
Ödenen Hasarlar Re Payı
Muallak Hasar Karşılığı Değişim
Muallak Hasar Değişim Re Payı
Faaliyet Giderleri
Teknik Kar Zarar

19.448.421
12.593.290

7.195.166
1.847.295
1.082.226
2.312.954
2.270.188
2.043.927
1.984.275
4.603.453
1.384.192

13.867.703
9.303.459
5.347.871
2.661.039
1.082.951
1.092.948
1.088.004

304.730
295.815

4.255.918
-1.283.620

SU ARAÇLARI SORUMLULUK

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim
(2019-2018)

23.444.925
14.755.805

8.163.054
967.888
523.257

5.241.881
5.055.264

13.015.636
12.497.217

3.978.506
3.593.891

28.056.723
16.610.812
10.530.367

2.367.313
1.045.677
3.975.462
3.898.396
3.179.127
3.134.364
5.122.021
4.880.427

40.817.683
20.029.308
15.549.401

5.019.034
-2.239.507
7.037.129
6.503.280

-2.413.175
-2.553.504
6.315.194
6.570.122

45,5%
20,6%

29,00%
112,0%

-314,2%
77,0%
66,8%

-175,9%
-181,5%

23,3%
34,6%

Prim Üretimi
Reasürörlere Devredilen Primler
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmış  Primler Karşılığı Değişim 
Kazanılmış Primler Karşılığı Değişim Re Payı
Brüt Ödenen Hasarlar
Ödenen Hasarlar Re Payı
Muallak Hasar Karşılığı Değişim
Muallak Hasar Değişim Re Payı
Faaliyet Giderleri
Teknik Kar Zarar

13.867.703
9.303.459
5.347.871
2.661.039
1.082.951
1.092.948
1.088.004

304.730
295.815

4.255.918
-1.283.620

24.668.720
14.017.150
10.838.482

5.490.611
1.495.231
2.743.870
2.287.707
2.043.927
1.984.275
5.687.650

452.726

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim
(2019-2018)

37.543.838
18.465.370
15.786.624

4.948.142
716.606

12.336.464
7.657.582

14.310.956
13.035.313

7.315.127
1.610.222

53.049.662
23.826.977
22.835.721

7.400.256
1.315.095

17.457.715
9.839.118
8.524.132
6.352.842

11.137.618
2.210.018

96.623.167
33.181.800
42.805.439
20.044.219
-1.496.194
36.202.749
24.259.187
-2.378.600
-4.783.520
16.749.145
10.832.986

82,14%
39,26%
87,45%

170,86%
-213,77%
107,37%
146,56%

-127,90%
-175,30%

50,38%
390,18%

Brüt Hasar Prim Oranı
Net Hasar Prim Oranı
Net Masraf Oranı
Bileşik Rasyo
Teknik Kar Oranı
Prim Artış Oranı

12,47%
0,46%

142,52%
142,99%

-9,26%
92,69%

24,96%
7,75%

85,45%
93,20%

1,84%
77,89%

81,75%
40,11%
49,27%
89,38%

4,29%
52,19%

56,92%
42,31%
48,14%
90,45%

4,17%
41,30%

44,17%
34,24%
39,97%
74,22%
11,21%
82,14%

RASYOLAR / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019
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B) Su Araçları

Şirketimiz 2019 yılında Su Araçları Branşında prim üretimi bir önceki yıla göre % 128 oranında artışla 
55.805.484 TL tutarında gerçekleştirmiştir. Prim üretiminin 13.152.493 TL’lik tutarı reasürörlere 
devredilmiştir. Bu branşta, 29.165.621 TL tutarında hasar ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ödenen 
hasarların 17.755.907 TL’si reasürörlere isabet etmiştir.

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

A) Yatırım Gelirleri

1.2.2. Mali Sonuçlar

Şirketimizin 2019 yılında yatırımlara yönlendirdiği fonlardan elde ettiği yatırım gelirleri 13.953,011 TL 
tutarında olup, yatırım gelirlerinde bir önceki yıla göre % 17 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Yatırım 
gelirlerine ilişkin kalemler aşağıda gösterilmiştir:

B) Yatırım Giderleri

Şirketimizin 2019 faaliyet dönemine ilişkin yatırım giderleri 9.249.575 TL tutarındadır. Yatırım giderlerinin 
en önemli kalemi 8.278.664 TL ile kambiyo zararlarından oluşmaktadır. Kambiyo gelirleri ve kambiyo 
giderleri karşılaştırıldığında, 3.963.657 TL’lik net kambiyo karı elde edildiği görülmektedir.

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim
(2019-2018)

YATIRIM GELİRLERİ
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
Finansal Yatırımların Değerlemesi
Kambiyo Gelirleri

2.133.945
332.057

13.220
1.788.667

2.006.355
340.820

-7.723
1.673.258

3.906.806
442.308

15.232
3.449.266

16.807.741
1.562.915

-1.900
15.246.726

13.953.011
1.679.673

31.017
12.242.321

-17%
7,5%

1.732,7%
-19,7%

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim
(2019-2018)

YATIRIM GİDERLERİ
Yatırım Yönetim Giderleri
Kambiyo Zararları
Amortisman Giderleri
Diğer Yatırım Giderleri

1.605.518
0

1.487.429
101.486

16.603

1.260.046
0

1.137.419
105.581

17.046

3.281.344
0

3.098.680
122.336

60.328

11.487.662
0

11.283.949
126.446

77.266

9.249.575
268.552

8.278.664
619.031

83.327

-19,5%
100,0%
-26,6%
389,6%

7,8%

Prim Üretimi
Reasürörlere Devredilen Primler
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmış  Primler Karşılığı Değişim 
Kazanılmış Primler Karşılığı Değişim Re Payı
Brüt Ödenen Hasarlar
Ödenen Hasarlar Re Payı
Muallak Hasar Karşılığı Değişim
Muallak Hasar Değişim Re Payı
Faaliyet Giderleri
Teknik Kar Zarar

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.177.622
1.383.316
3.628.290
3.628.290

398.731
430.916

17.519
0,41
0,19

1.076.671
-925.322

SU ARAÇLARI

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019
Değişim

(2019-2018)
13.460.650

3.573,535
7.237.690
3.609.399

172.902
7.091.422
2.602.318
1.145.494

538.095
3.236.982

-1.882.866

24.464.616
6.739.694

12.230.853
4.993.163

241.838
13.481.368

5.940.722
5.345.006
3.218.477
5.945.893

-2.639.471

55.805.484
13.152.493
27.256.038
15.025.185

743.313
29.165.621
17.755.907

34.528
-2.230.047
10.433.951

4.262.879

128%
95%

68,99%
201%
207%
116%
199%
-99%

-169%
75%

-262%

-
-
-
-
-
-
-

Brüt Hasar Prim Oranı
Net Hasar Prim Oranı
Net Masraf Oranı
Bileşik Rasyo
Teknik Kar Oranı
Portföy Payı
Prim Artış Oranı

27,8%
73,2%

190,6%
263.8%
-17,9%
21,0%

100,0%

83,6%
79,0%
50,2%

129,2%
-14,0%
35,9%

160,0%

96,7%
74,5%
45,8%

120,3%
-10,8%
46,1%
81,7%

71,6%
48,2%
36,8%
85,0%

7,6%
57,8%

128,1%

RASYOLAR / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019



www.turkpandi.com -28- Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2019

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

A) Cari Varlıklar

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 79.006.148 TL tutarında cari varlıkları mevcut olup, cari 
varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı % 97,6 oranındadır. Cari varlıklar kalemler itibariyle aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir:

1.3. Bilanço

1.3.1. Varlıklar

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihli bilançosu aşağıda varlıklar ve yükümlülükler başlığı altında 
sunulmuştur:

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle toplam varlıkları 80.934.435 TL tutarında olup, bir önceki yıla 
göre varlıklarda % 101 oranında artış meydana gelmiştir.

C) Olağandışı Faaliyetlerden Kaynaklanan Gelir ve Karlar İle Gider ve Zararlar

Şirketimizin 2019 yılında olağandışı faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve karlar ile gider ve zararlar 
kalemleri toplamı 94.713 TL tutarında olup, ayrıntıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim
(2019-2018)

OLAĞANDIŞI FAALİYETLER (+/-)
Karşılık Giderleri (+/-)
Ertelenmiş Vergi Varlığı (+)
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü (-)
Diğer Gelir ve Karlar (+)
Diğer Gider ve Zararlar (-)

145.385
9.281

149.183
0
0

13.078

-335.924
14.918

0
255.842

0
65.164

-359.848
39.984

0
293.958

0
25.906

-48.050
106.624

-116.463
0
0

57.889

18.262
-89.868
181.600

-109.393
38.226

-38.827

-138,0%
-184,3%
-255,9%
100,0%
100,0%

-167,1%

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019
Değişim

(2019-2018)

CARİ VARLIKLAR
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR

89,5%
10,5%
100%

95,7%
4,3%

100%

97,7%
2,3%

100%

98,5%
1,5%

100%

97,6%
2,4%

100%

-0,9%
56,3%
0,0%

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim
(2019-2018)

CARİ VARLIKLAR
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR

9.552.610
1.121.997

10.674.606

16.947.465
762.454

17.709.919

24.065.033
566.461

24.631.494

39.631.784
613.389

40.245.173

79.006.148
1.928.287

80.934.435

99,4%
214,4%
101,1%

CARİ VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Diğer Cari Varlıklar

16.947.465
6.455.790
8.223.616
1.841.983

426.075

9.552.610
5.825.456
2.827.734

792.339
107.081

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019
Değişim

(2019-2018)
24.065.033
10.679.475
10.187.012

2.655.900
542.646

39.631.784
18.229.647
16.999.119

3.803.763
599.255

79.006.148
37.533.021
33.357.570

7.618.818
496.739

99,4%
105,9%

96,2%
100,3%
-17,1%

CARİ VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Diğer Cari Varlıklar

100,0%
38,1%
48,5%
10,9%

2,5%

100,0%
61,0%
29,6%

8,3%
1,1%

100,0%
44,4%
42,3%
11,0%

2,3%

100,0%
46,0%
42,9%

9,6%
1,5%

100,0%
47,5%
42,2%

9,6%
0,6%

RASYOLAR / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019
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A) Kısa Vadeli Yükümlülükler

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 53.405.034 TL tutarında kısa vadeli yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içerisindeki payı % 65,99 oranındadır. 
Kısa vadeli yükümlülüklere ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yükümlülüklere ilişkin ayrıntılar aşağıda açıklanmıştır.

1.3.2. Yükümlülükler

B) Cari Olmayan Varlıklar

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 1.928.287 TL tutarında cari olmayan varlıkları mevcut olup, 
cari olmayan varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı % 2,4 oranındadır. Cari olmayan varlıklarla 
ilgili ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle yükümlülük toplamı 80.934.435 TL tutarında olup, 
yükümlülüklerde bir önceki yıla göre % 101’lik bir artış meydana gelmiştir.

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019
Değişim

(2019-2018)

CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
Maddi Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Taahakkukları
Diğer Cari Olmayan Varlıklar

1.121.997
528.813

9.253
583.930

762.454
438.648

0
323.806

566.461
536.181

0
30.279

613.389
465.296

0
148.093

1.928.287
1.695.340

0
232.947

214,4%
264,4%

0,0%
57,3%

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019
Değişim

(2019-2018)

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZSERMAYE
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

6.956.152
41.580

3.676.874
10.674.606

13.112.766
59.847

4.537.307
17.709.919

18.252.747
95.500

6.283.247
24.631.494

25.744.425
216.131

14.284.617
40.245.173

53.405.034
1.285.930

26.243.471
80.934.435

107,4%
495,0%

83,7%
101,1%

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019
Değişim

(2019-2018)

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Borçlar
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

6.956.152
0

4.663.977
68.863

1.876.137
119.546
225.142

2.487

13.112.766
0

5.912.566
42.424

5.931.169
241.215
868.509
116.883

18.252.747
0

5.735.173
86.377

11.438.349
411.506
396.421
184.923

25.744.425
0

5.435.438
164.893

19.193.815
407.726
542.526

28

53.405.034
306.500

6.304.678
191.650

43.129.841
2.655.617

814.954
1.794

107,4%
100,0%

16,0%
16,2%

124,7%
551,3%

50,2%
6307,8%
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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.

22 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan 
Genel Kurul Toplantısı ile Şirketin sermayesi 
8.250.000 TL’ye yükseltilmiş olup, sermaye 
taahhüdünün tamamı ortaklar tarafından 
ödenmiştir.

29 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan 
Genel Kurul Toplantısı ile Şirketin sermayesi 
13.500.000 TL’ye yükseltilmiş olup, sermaye 
taahhüdünün tamamı iç kaynaklardan 
karşılanmıştır.

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.

Şirket Sermayesine İlişkin 
Değerlendirme ve Tespitler

Şirket Kar Dağıtım Politikasına 
İlişkin Bilgiler

2.

3.

B) Uzun Vadeli Yükümlülükler

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle uzun vadeli yükümlülükleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

C) Özsermaye

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle özsermaye toplamı 26.243.471 TL tutarındadır. Özsermaye bir 
önceki yıla göre % 83,7 oranında artış göstermiştir. Özsermayenin toplam yükümlülükler içerisindeki payı 
% 32,43 oranında olup, öz sermaye kalemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019
Değişim

(2019-2018)

ÖZSERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş Yıllar Zararları
Dönem Net Karı Zararı

3.676.874
6.000.000

-40.689
0

-1.672.629
-609.808

4.537.307
6.000.000

-43.368
0

-2.282.437
863.112

6.283.247
6.000.000

-39.904
0

-1.419,326
1.742.476

14.284.617
8.250.000

-33.777
306.993

0
5.761.401

26.243.471
13.500.000

206.628
530.323

0
12.006.519

83,7%
63,6%

711,7%
72,7%

0,0%
108,4%

KALEMLER / YILLAR 2015 2016 2017 2018 2019
Değişim

(2019-2018)

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar

41.580
0

41.580

59.847
0

59.847

95.500
0

95.500

216.131
0

216.131

1.285.930
920.348
365.582

495,0%
100,0%

69,1%
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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.

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. 2019 
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.

İç Denetim Departmanı 2019 yılında 16 adet İç 
Denetim gerçekleştirmiş olup, bu denetimlerin 
tamamı 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu’na 
sunulmuştur.

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.

b) İç Denetim Faaliyetleri

c) Yönetim Organının Görüşü

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında 
Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

4.
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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 2019 tarihi itibariyle finansal varlık 
bulunmadığından, herhangi bir piyasa riski söz 
konusu değildir.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Finansal Risk

1. Sigorta Riski

2.1. Piyasa Riski

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

2.3. Likidite 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.

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

Döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin Türk 
Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru 
değişikliklerinden doğan döviz riski söz konusudur.
31 Aralık 2019 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 
4.194.605 TL daha düşük veya yüksek olacaktı.

2.1.2. Kur Riski

2.1.1. Nakit Akım ve Piyasa Değeri Faiz Oranı Riski



3. Operasyonel Risk 
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.
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TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

I OCAK - 31 ARALIK 2019
HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR
VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey 
T: +90 212 326 6060, F: +90 212 326 6050, www.pwc.com.tr         Mersis Numaramız: 0-1460-0224-0500015 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Türk P ve I Sigorta A.Ş. Genel Kurulu’na 
 
A.  Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 
 
1. Görüş 
 
Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2019 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap 
dönemine ait; gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe 
politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını 
denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve 
aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını sigortacılık mevzuatı 
gereği yürürlükte bulunan muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeler ve bunlar ile 
düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; “Sigortacılık 
Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir 
biçimde sunmaktadır. 
 
2. Görüşün Dayanağı 
 
Yaptığımız bağımsız denetim, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine 
ilişkin düzenlemelere ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 
yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) 
uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız 
Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir 
şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) 
ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak 
Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer 
sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız 
denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna 
inanıyoruz. 
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3. Kilit Denetim Konuları 
 
Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 
denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların 
bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış 
olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz. 
 

Kilit denetim konusu Denetimde konunun nasıl ele alındığı 

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş 
tazminat bedelinin tahmini 
 
Dipnot 2 ve 17’de açıklandığı üzere, Şirket  
31 Aralık 2019 itibariyle, brüt 2,350,304 TL, net 
500,702 TL tutarında gerçekleşmiş ancak rapor 
edilmemiş tazminat bedeli karşılığı ayırmıştır. 
 
Söz konusu karşılık, T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından yayımlanan 5 Aralık 2014 
tarih ve 2014/16 sayılı “Muallak Tazminat 
Karşılığına İlişkin Genelge” uyarınca, Şirket 
aktüerinin görüşleri çerçevesinde belirlenen en iyi 
tahmin yöntemleri ile hesaplanmaktadır. 
Denetimimiz esnasında bu alana odaklanmamızın 
nedeni; gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş 
tazminat bedeli karşılığı tutarının finansal tablolar 
içerisindeki tutarsal önemi ve karşılık 
hesaplamalarının yapısı gereği önemli aktüeryal 
yargı ve tahminleri içermesidir. 
 
 

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat 
bedeli karşılığı hesaplamalarında kullanılan 
gerçekleşen hasarlara ilişkin Şirket yönetiminin 
uyguladığı önemli kontrollerin tasarım ve 
operasyonel etkinliği değerlendirilmiştir. 
 
Örneklem yöntemiyle seçilen branşlarda, 
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat 
bedeli hesaplamasının matematiksel doğruluğu 
kontrol edilerek finansal tablolardaki bilgilerle 
mutabakatı yapılmıştır. Şirket yönetimi ve Şirket 
aktüeri ile görüşülerek, seçilen branşlar bazında 
kullanılan metod ve varsayımların uygunluğu 
bünyemizde yer alan aktüerya uzmanları ile 
birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca, seçilen 
branşların gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş 
tazminat bedeli karşılıkları için bağımsız bir 
değerlendirme gerçekleştirilerek makul aralık 
tahminleri belirlenmiş ve Şirket’in kayıtlarında yer 
alan ilgili tutarlar ile karşılaştırılmıştır. 
 
Söz konusu karşılıklarla ilgili finansal tablo 
dipnotlarında yer alan açıklamaların Sigortacılık 
Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na 
uygunluğu ve doğruluğu kontrol edilmiştir. 
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4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin 
Sorumlulukları  

 
Şirket yönetimi; finansal tabloların Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun 
olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli 
yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 
 
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye etme ya da 
ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmaktan sorumludur. 
 
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
 
5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 
 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 
 
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine 
ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. 
Sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve 
BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir 
güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. 
Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo 
kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa 
bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 
 
Sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve 
BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 
muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 
 
 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta 
ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; 
muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini 
içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir 
yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 
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 Şirket’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

 
 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri 

ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 
 
 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 

ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 
hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca 
varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, 
finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması 
durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız 
denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, 
gelecekteki olay veya şartlar Şirket’in sürekliliğini sona erdirebilir. 

 
 Finansal tabloların açıklamaları dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, 

temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 
değerlendirilmektedir. 

 
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak 
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 
 
Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların 
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. 
Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın 
doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde 
beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine 
karar verebiliriz. 
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız
Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş

Dipnot 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

I- Cari Varlıklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 37,582,867 18,248,476

1- Kasa 2.12 ve 14 7,560 6,301
2- Alınan Çekler - -
3- Bankalar 2.12 ve 14 37,537,865 17,996,303
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Kredi Kartı Alacakları 2.12 ve 14 37,442 245,872
6- Diğer 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 Karşılığı (-) - -
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar - -
7- Şirket Hissesi - -
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12.1 33,357,570 16,999,119
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 33,357,570 16,999,119
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

D- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
1- Ortaklardan Alacaklar - -
2- İştiraklerden Alacaklar - -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -
5- Personelden Alacaklar - -
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

E- Diğer Alacaklar 468,173 597,308
1- Finansal Kiralama Alacakları - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 468,173 597,308
4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 7,568,972 3,784,934
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 5,918,673 2,779,346
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - -
3- Gelir Tahakkukları - -
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 1,650,299 1,005,588

G- Diğer Cari Varlıklar 28,566 1,947
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 3,080 1,947
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - -
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -
4- İş Avansları 25,486 -
5- Personele Verilen Avanslar - -
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - -
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - -

I- Cari Varlıklar Toplamı 79,006,148 39,631,784

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız
Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş

Dipnot 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - -

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - -
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar - -
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
1- Ortaklardan Alacaklar - -
2- İştiraklerden Alacaklar - -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -
5- Personelden Alacaklar - -
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

C- Diğer Alacaklar 21,772 21,772
1- Finansal Kiralama Alacakları - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 21,772 21,772
4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

D- Finansal Varlıklar - -
1- Bağlı Menkul Kıymetler - -
2- İştirakler - -
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - -
4- Bağlı Ortaklıklar - -
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - -
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar - -
9- Diğer Finansal Varlıklar - -
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

E- Maddi Varlıklar 6 1,695,340 465,295
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - -
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - -
4- Makine ve Teçhizatlar - -
5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 649,204 477,603
6- Motorlu Taşıtlar - -
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 649,182 527,410
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 1,554,985 -
9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (1,158,031) (539,718)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar 

(Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - -
F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 2,081 1,350

1- Haklar 8 6,247 4,798
2- Şerefiye - -
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - -
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - -
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (4,166) (3,448)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - -

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları - -
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - -
2- Gelir Tahakkukları - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - -

H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 ve 35 209,094 124,970
1- Efektif Yabancı Para Hesapları - -
2- Döviz Hesapları - -
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - -
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 ve 35 209,094 124,970
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - -
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 1,928,287 613,387

Varlıklar Toplamı (I+II) 80,934,435 40,245,171

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Bağımsız
Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş

Dipnot 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar 306,500 -

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 306,500 -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - -
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 6,304,678 5,435,438
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4 ve 19 6,304,678 5,435,438
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - -

C- İlişkili Taraflara Borçlar 19 1,793 28
1- Ortaklara Borçlar 4, 19 ve 45 - 13
2- İştiraklere Borçlar - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar 4 ve 19 1,793 15
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar 4, 19 ve 47.1 191,650 164,893
1- Alınan Depozito ve Teminatlar - -
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar - -
3- Diğer Çeşitli Borçlar 4, 19 ve 47.1 191,650 164,893
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - -

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 43,129,841 19,193,814
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 4 ve 17 37,356,354 15,828,140
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -
3- Matematik Karşılıklar - Net - -
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 4 ve 17 5,773,487 3,365,674
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - -
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - -

F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 2,655,618 407,723
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 433,449 256,496
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 114,832 65,713
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 

Vergi ve Diğer Yükümlülükler - -
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - -
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 3,522,598 1,720,647
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 (1,415,261) (1,635,133)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - -
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -
3- Maliyet Giderleri Karşılığı - -

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 814,954 542,526
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10, 17 ve 19 784,954 517,526
2- Gider Tahakkukları 19 30,000 25,000
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - -
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - -
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - -
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - -

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 53,405,034 25,744,422

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Bağımsız
Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş

Dipnot 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar 920,348 -

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 920,348 -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -
4- Çıkarılmış Tahviller - -
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - -

C- İlişkili Taraflara Borçlar - -
1- Ortaklara Borçlar - -
2- İştiraklere Borçlar - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar - -
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar - -
1- Alınan Depozito ve Teminatlar - -
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar - -
3- Diğer Çeşitli Borçlar - -
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları - -
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net - -
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -
3- Matematik Karşılıklar - Net - -
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net - -
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - -
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - -

F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - -
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler  - -
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 

Vergi ve Diğer Yükümlülükler - -
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 22 365,582 216,131
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 365,582 216,131
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - -
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - -
2- Gider Tahakkukları - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - -
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1,285,930 216,131

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

ÖZSERMAYE Bağımsız Bağımsız
Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş

Dipnot 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye 2.13 ve 15 13,500,000 8,250,000

1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 13,500,000 8,250,000
2- Ödenmemiş Sermaye (-) - -
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -
5- Tescili Beklenen Sermaye - -

B- Sermaye Yedekleri - -
1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -
2- Hisse Senedi İptal Karları - -
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -
4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -
5- Diğer Sermaye Yedekleri - -

C- Kar Yedekleri 206,627 (33,777)
1- Yasal Yedekler 304,227 16,157
2- Statü Yedekleri - -
3- Olağanüstü Yedekler - -
4- Özel Fonlar (Yedekler) - -
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi - -
6- Diğer Kar Yedekleri 15 (97,600) (49,934)

D- Geçmiş Yıllar Karları 530,325 306,993
1- Geçmiş Yıllar Karları 530,325 306,993

E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) - -
1- Geçmiş Yıllar Zararları - -

F- Dönem Net Karı 12,006,519 5,761,402
1- Dönem Net Karı 12,006,519 5,761,402
2- Dönem Net Zararı (-) - -
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - -

V- Özsermaye Toplamı 26,243,471 14,284,618

Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 80,934,435 40,245,171

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

TEKNİK BÖLÜM
Bağımsız Bağımsız

Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş
1 Ocak - 1 Ocak -

Dipnot 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 41,942,812 23,137,524
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 41,913,153 23,137,524

1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 63,441,367 29,222,685
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 24 96,623,167 53,049,662
1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 ve 24 (33,181,800) (23,826,977)
1.1.3 - SGK’ya aktarılan primler - -

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (21,528,214) (6,085,161)

1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 (19,969,718) (7,400,256)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 (1,558,496) 1,315,095

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -

1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - -
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri - -
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 29,659 -

3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 29,659 -
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - -

4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri - -
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-) (31,098,869) (20,927,505)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (14,351,375) (9,789,887)

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (11,943,562) (7,618,597)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (36,202,749) (17,457,715)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 24,259,187 9,839,118

1.2- Muallak Taminatlar Karşılığında Değişim 
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (2,407,813) (2,171,290)

1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 2,369,783 (8,524,132)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (4,777,596) 6,352,842

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim -
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

4- Faaliyet Giderleri (-) 31 ve 32 (16,747,494) (11,137,618)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim 

(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -
5.1- Matematik Karşılıklar (-) - -
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - -

6- Diğer Teknik Giderleri (-) - -
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) - -
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) - -

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 10,843,943 2,210,019
D- Hayat Teknik Gelir - -
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) - -
1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+) - -
1.1.2.- Reasürör Devredilen Primler (-) - -

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim -
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

1.2.1.- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) - -
1.2.2.- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim -
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - -
1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- Hayat Branşı Yatırım Geliri - -
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - -
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -
E- Hayat Teknik Gider - -
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - -
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) - -
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim -

(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) - -
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim 
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Matematik Karşılıklarda Değişim - -
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

3.1- Matematik Karşılıklar (-) - -
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) - -
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine 

Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) - -
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) - -
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine 

Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+) - -
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim -

(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -
5- Faaliyet Giderleri (-) - -
6- Yatırım Giderler (-) - -
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - -
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - -
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E) - -
G- Emeklilik Teknik Gelir - -
1- Fon İşletim Gelirleri - -
2- Yönetim Gideri Kesintisi - -
3- Giriş Aidatı Gelirleri - -
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - -
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - -
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - -
7- Diğer Teknik Gelirler - -
H- Emeklilik Teknik Gideri - -
1- Fon İşletim Giderleri (-)  - -
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) - -
3- Faaliyet Giderleri (-) - -
4- Diğer Teknik Giderler (-) - -
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) - -

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM-
Bağımsız Bağımsız

Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş
1 Ocak - 1 Ocak -

Dipnot 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 10,843,943 2,210,019
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) - -
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) - -
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 10,843,943 2,210,019
K- Yatırım Gelirleri 13,953,012 16,807,741

1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 1,679,673 1,562,915
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - -
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 31,017 (1,900)
4- Kambiyo Karları 36 12,242,322 15,246,726
5- İştiraklerden Gelirleri - -
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - -
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - -
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - -
9- Diğer Yatırımlar - -
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - -

L- Yatırım Giderleri (-) (9,249,574) (11,487,661)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) 34 (268,552) -
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - -
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - -
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - -
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - -
6- Kambiyo Zararları (-) 36 (8,278,664) (11,283,949)
7- Amortisman Giderleri (-) 6 ve 8 (619,031) (126,446)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) (83,327) (77,266)

M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (18,264) (48,050)

1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 (89,869) (106,624)
2- Reeskont Hesabı (+/-) - -
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - -
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - -
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21 ve 35 72,208 116,463
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - -
7- Diğer Gelir ve Karlar 38,226 -
8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (38,829) (57,889)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - -
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - -

N- Dönem Net Karı veya Zararı 37 12,006,519 5,761,402
1- Dönem Karı Veya Zararı 15,529,117 7,482,049
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 35 (3,522,598) (1,720,647)
3- Dönem Net Karı veya Zararı 12,006,519 5,761,402
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Bağımsız
Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş

Dipnot 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 120,948,566 62,575,242
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - -
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - -
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (102,909,491) (58,576,150)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - -
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - -
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit  (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 18,039,075 3,999,092
8- Faiz ödemeleri (-) - -
9- Gelir vergisi ödemeleri (-) (1,415,261) (1,635,133)
10- Diğer nakit girişleri - -
11- Diğer nakit çıkışları (-) (2,663,274) (398,689)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 13,960,540 1,965,270

B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Maddi varlıkların satışı - -
2- Maddi varlıkların iktisabı (-) 6 (294,822) (56,910)
3- Mali varlık iktisabı (-) - -
4- Mali varlıkların satışı - -
5- Alınan faizler 1,679,673 1,562,915
6- Alınan temettüler - -
7- Diğer nakit girişleri - -
8- Diğer nakit çıkışları (-) (48,506) (68,758)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 1,336,345 1,437,247

C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN 
NAKİT AKIMLARI 

1- Hisse senedi ihracı 2.13 - 2,250,000
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri - -
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) 20 (618,944) -
4- Ödenen temettüler (-) - -
5- Diğer nakit girişleri - -
6- Diğer nakit çıkışları (-) - -
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (618,944) 2,250,000

D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT 
     BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 36 2,019,243 1,563,564

E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 16,697,184 7,216,081
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 15,065,737 7,849,656
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 31,762,921 15,065,737

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1. Genel Bilgiler

1.1 Ana şirketin adı: 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Türk P ve I Sigorta A.Ş. (“Şirket”),
A grubu hissedar Ziraat Sigorta A.Ş., B grubu hissedar Güneş Sigorta A.Ş., C grubu hissedar 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve D grubu hissedarlar Omur Denizcilik A.Ş., Metropole Denizcilik 
ve Ticaret Ltd. Şti. ve Vitsan Denizcilik A.Ş. tarafından ortak kontrole tabidir.

1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun 
adresi: Şirket, 31 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da tescil edilmiş olup, 8 Ocak 2014 tarihli 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ana sözleşmenin ilanı ile birlikte faaliyetine başlamıştır. Şirket 
18 Şubat 2014 tarihinde sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartlara haiz olarak su araçları 
sorumluluk branşı ruhsatnamesi alarak sigortacılık faaliyetlerine başlamıştır. Şirket’in tescil 
edilmiş adresi Muhittin Üstündağ Cad. No:21 Koşuyolu Kadıköy 34718 İstanbul/Türkiye’dir.

1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu doğrultusunda; su 
araçları sorumluluk ve su araçları branşlarında faaliyet göstermektedir.

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve
1.3 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.

1.5 Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı:
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Üst düzey yönetici 3 4
Diğer 21 18

Toplam 24 21

1.6 Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 
toplam tutarı: Şirket‘in üst düzey yönetimi olarak kabul edilen genel müdür ve genel müdür 
yardımcılarına sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 2,587,902 TL’dir 
(31 Aralık 2018: 2,241,038 TL).

1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, 
araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer 
faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar: Şirket, yatırım gelirleri ile teknik 
bölüme ilişkin personel, yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan 
fayda ve hizmet giderleri ile diğer faaliyet giderlerini; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
(“Hazine ve Maliye Bakanlığı”) tarafından yayınlanan 4 Ocak 2008 tarihli "Sigortacılık Tek 
Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan 
Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge" ile söz konusu genelgede değişiklik yapan
9 Ağustos 2010 tarihli 2010/9 sayılı Genelge hükümlerini dikkate alarak dağıtmaktadır.

1.8 Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar 
tek bir şirketi (Türk P ve I Sigorta A.Ş.) içermektedir.

1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço 
tarihinden beri olan değişiklikler: Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no’lu
dipnotlarda belirtilmiştir.

1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar: 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap hesap dönemine ait 
finansal tabloları değiştirme ve onaylama yetkisi Yönetim Kurulu’nda olup, söz konusu finansal 
tabloların, yürürlükte bulunan sigortacılık muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlandığı ve 
ilgili mevzuat ve Şirket kayıtlarına uygun olduğu 13 Mart 2020 tarihinde Yönetim Kurulu adına
Genel Müdür Ufuk Teker ve Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Kara tarafından imzalanarak 
onaylanmıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

2.1 Hazırlık Esasları

Şirket, finansal tablolarını 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır.

Finansal tablolar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ
(Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ 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 Tebliğ ve 31 Mayıs 2012
tarih ve 2012/7 sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör
Duyurusu uyarınca belirlenmektedir.

Şirket faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe
giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları
Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda, söz konusu yönetmelik ve Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik,
açıklama ve genelgeler; ve bunlarla düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından açıklanan Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (“TFRS”) hükümlerini içeren; “Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama
Mevzuatı” çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
18 Şubat 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
Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştur.
Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal
Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliği 31 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulamaları
gerekmekte olup, Şirket’in bu doğrultuda konsolide etmesi gereken kontrol ettiği bağlı ortaklığı
bulunmadığından, konsolide finansal tablo hazırlaması gerekmemektedir.

Şirket, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını, 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 yürürlüğe girmiş
olan değişikler sonrası “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına
ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar
Yönetmeliği”) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır
(2.24 no’lu dipnot).

Finansal tablolar, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.

Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler,
gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme
esasları, aşağıda yer alan 2.2 ila 2.24 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında Değişiklikler:

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla geçerli yeni
ve değiştirilmiş standartlar ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı
olarak uygulanmıştır.
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı)

a) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:

- TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık 
getirmiştir: bir finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip 
etmediği dikkate alınırken, erken ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit akışları 
olabileceği ve itfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo 
dışı bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın 
doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya 
kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto 
edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 
39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin 
mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.

Şirket, TFRS 17’nin geçerli olacağı tarihe kadar TFRS 4’te yer alan TFRS 9 için geçici 
muafiyet maddelerinden yararlanacaktır.

- TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 
2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime 
tabi yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur.

Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olmayacaktır.

- TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ 
standardı ile birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart mevcut TMS 
17 rehberliğinin yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş 
kapsamlı bir değişiklik yapar. Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama 
işlemine taraf olduklarında bu işlem için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet 
kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artık 
kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için gelecekte ödeyecekleri kiralama 
yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir varlık kullanım hakkını bilançolarına 
yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve düşük değerli 
varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler açısından 
uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak 
UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki 
içeriklerin birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya 
verenler de bu yeni standarttan etkileneceklerdir. Bu durumda, yeni muhasebe modelinin 
kiraya verenler ve kiralayanlar arasında birtakım değerlendirmelere neden olacağı 
beklenmektedir. TFRS 16’ya göre bir sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar 
karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o 
sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama işlemi içermektedir.

Şirket, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve 
yorumlardan, “TFRS 16 Kiralamalar” standardının ilk kez uygulanmasından kaynaklanan 
muhasebe politikası değişikliklerini, ilgili standardın geçiş hükümlerine uygun olarak 
uygulamıştır.

Söz konusu standart kaynaklı muhasebe politikası değişiklikleri ve ilgili standartların ilk 
kez uygulanmasının etkileri 2.5 no’lu dipnotta açıklanmaktadır.
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı)

a) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı):

- TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler’; 1 Ocak 2019 tarihinde veya 
bu tarihten sonra başlayan 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 olduğu zaman bu 
belirsizliğin TMS 12’ye göre değil TMS 37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu 
Varlıklar’ standardının uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 
ise gelir vergilerinde belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının 
nasıl ölçüleceği ve muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi 
uygulaması belirsizliği, bir şirket tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi 
otoritesince kabul edilir olup olmadığının bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, 
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 olduğu; 
vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi 
gideri, alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir.

- 2015-2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için 
geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

 TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’, kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha
önce edindiği payı yeniden ölçer.

 TFRS 11 ‘Müşterek Anlaşmalar’, müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek
faaliyette daha önce edindiği payı yeniden ölçmez.

 TMS 12 ‘Gelir Vergileri’, işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde
muhasebeleştirir.

 TMS 23 ‘Borçlanma Maliyetleri, bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya
satışa hazır hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir
parçası olarak değerlendirir.

- TMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’, planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine 
getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama
dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir:

 Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari
hizmet maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması;

 Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda
muhasebeleştirme, ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal
tablolara alınmamış olsa bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine
getirmedeki bir kazanç ya da zararın finansal tablolara alınması.
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı)

b) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan
standartlar ve değişiklikler:

- TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu”
ve TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar” daki
değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki
gibidir:

 TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı
 önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve
 önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi

- TFRS 3’teki değişiklikler – işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize 
edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama 
rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri tanımının 
karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır.

- TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 ‘deki değişiklikler- Gösterge faiz oranı reformu; 1 Ocak 2020 
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 
değişiklikler gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak belirli kolaylaştırıcı uygulamalar sağlar. 
Bu uygulamalar korunma muhasebesi ile ilgilidir ve IBOR reformunun etkisi genellikle riskten 
korunma muhasebesinin sona ermesine neden olmamalıdır. Bununla birlikte herhangi bir riskten 
korunma etkinsizliğinin gelir tablosunda kaydedilmeye devam etmesi gerekir. IBOR bazlı 
sözleşmelerde korunma muhasebesinin yaygın olması göz önüne alındığında bu kolaylaştırıcı 
uygulamalar sektördeki tüm şirketleri etkileyecektir.

- TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren 
TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine 
sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden değiştirecektir.

Söz konusu standartın, Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkileri 
değerlendirilmektedir.

2.2 Konsolidasyon

Şirket’in 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 31 Mart 2009 
tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ve Emeklilik Şirketlerinin 
Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında yer alan bağlı 
ortaklığı bulunmamaktadır.

2.3 Bölüm Raporlaması

Şirket 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sadece Türkiye’de ve sadece tek bir 
raporlanabilir bölüm olarak takip edilen hayat dışı sigortacılık alanında faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Şirket halka açık olmayıp, TFRS 8 - “Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında 
bölüm raporlaması yapmamaktadır.
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2. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

2.4 Yabancı Para Çevrimi

Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin 
gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve 
yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan 
fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır.

Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal 
varlıkların iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların 
makul değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye 
içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır.

Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul 
değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer makul değer 
değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır.

2.5 Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile 
gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal 
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların, faydalı ömürleri esas 
alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir:

Demirbaş ve tesisatlar 3-15 yıl
Özel maliyetler bedelleri 5 yıl
Kiralama yoluyla elde edilmiş varlıklar 1-10 yıl

Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası 
bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi 
varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak 
suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla 
oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler 
(6 no’lu dipnot).

Kullanım Hakkı Varlıkları

Şirket, kullanım hakkı varlıklarını kiralama sözleşmesinin başladığı tarihte 
muhasebeleştirmektedir (örneğin, ilgili varlığın kullanım için uygun olduğu tarih itibariyla). 
Kullanım hakkı varlıkları, maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararları 
düşülerek hesaplanır. Finansal kiralama borçlarının yeniden değerlenmesi durumunda bu rakam 
da düzeltilir.

Kullanım hakkı varlığının maliyeti aşağıdakileri içerir:

(a) kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
(b) kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden, 

alınan tüm kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar, ve
(c) Şirket tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler.

Dayanak varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda Şirket’e devri makul bir şekilde 
kesinleşmediği sürece, Şirket, kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten 
dayanak varlığın yararlı ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutmaktadır.Kullanım hakkı 
varlıkları değer düşüklüğü değerlendirmesine tabidir.
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2. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

2.5 Maddi Duran Varlıklar (Devamı)

Kira Yükümlülükleri

Şirket, kira yükümlülüğünü kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş olan kira
ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçmektedir.

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen kira ödemeleri,
dayanak varlığın kiralama süresi boyunca kullanım hakkı için yapılacak ve kiralamanın fiilen
başladığı tarihte ödenmemiş olan aşağıdaki ödemelerden oluşur:

(a) Sabit ödemeler,
(b) İlk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak 

yapılan, bir endeks veya orana bağlı değişken kira ödemeleri,
(c) Kalıntı değer taahhütleri kapsamında Şirket/Grup tarafından ödenmesi beklenen 

tutarlar
(d) Şirket’in satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması 

durumunda bu opsiyonun kullanım fiyatı ve
(e) Kiralama süresinin Şirket’in/Grup’un kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon 

kullanacağını göstermesi durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza 
ödemeleri.

Bir endekse veya orana bağlı olmayan değişken kira ödemeleri, ödemeyi tetikleyen olayın veya 
koşulun gerçekleştiği dönemde gider olarak kaydedilmektedir.

Şirket, kiralama süresinin kalan kısmı için revize edilmiş iskonto oranını, kiralamadaki zımnî 
faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolaylıkla belirlenememesi 
durumunda ise Şirket’in yeniden değerlendirmenin yapıldığı tarihteki alternatif borçlanma faiz 
oranı olarak belirlemektedir.

Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer:

(a) Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır, ve
(b) Defter değerini, yapılan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır.

Buna ek olarak, kiralama süresinde bir değişiklik, özü itibarıyle sabit kira ödemelerinde bir 
değişiklik veya dayanak varlığı satın alma opsiyonuna ilişkin yapılan değerlendirmede bir 
değişiklik olması durumunda, finansal kiralama yükümlülüklerinin değeri yeniden 
ölçülmektedir.

Kısa vadeli kiralamalar ve dayanak varlığın düşük değerli olduğu kiralamalar şirket, kısa vadeli 
kiralama kayıt muafiyetini, kısa vadeli makine ve teçhizat kiralama sözleşmelerine 
uygulamaktadır (yani, başlangıç tarihinden itibaren 12 ay veya daha kısa bir kiralama süresi 
olan ve bir satın alma opsiyonu olmayan varlıklar). Aynı zamanda, düşük değerli varlıkların 
muhasebeleştirilmesi muafiyetini, kira bedelinin düşük değerli olduğu düşünülen ofis 
ekipmanlarına da uygulamaktadır. Kısa vadeli kiralama sözleşmeleri ve düşük değerli 
varlıkların kiralama sözleşmeleri, kiralama süresi boyunca doğrusal yönteme göre gider olarak 
kaydedilir.

Şirket, TMS 17 “Kiralama İşlemleri” nin yerini alan TFRS 16 “Kiralamalar” standardını ilk 
uygulama tarihi olan 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulamıştır. Şirket, basitleştirilmiş geçiş 
uygulamasını kullanarak önceki yıl için karşılaştırılabilir tutarları yeniden düzenlememiştir. Bu 
yöntem ile tüm kullanım hakkı varlıkları, uygulamaya geçişteki kiralama borçları (peşin 
ödemesi yapılan veya tahakkuk eden kiralama maliyetlerine göre düzeltilmiş) tutarından 
ölçülmüştür.
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2. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

2.5 Maddi Duran Varlıklar (Devamı)

İlk uygulama sırasında, Şirket daha önce TMS 17’ye uygun olarak operasyonel kiralama 
olarak sınıflandırılan kiralamalarına ilişkin kiralama yükümlülüğü kaydetmiştir. Bu 
yükümlülükler kalan kira ödemelerinin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle alternatif borçlanma faiz 
oranları kullanılarak iskonto edilmiş bugünkü değerinden ölçülmüştür. Kullanım hakkı 
varlıkları ise, ilgili standartta yer alan basitleştirilmiş geçiş uygulaması kapsamında, kiralama 
yükümlülüklerine (peşin ödemesi yapılmış veya tahakkuk etmiş kira ödemelerinin tutarına 
göre düzeltilmiş) eşit bir tutar üzerinden muhasebeleştirilmiştir. Şirket’in 1 Ocak 2019 tarihi 
itibariyle Türk Lirası ve Avro cinsinden kiralamaları için kullandığı alternatif borçlanma 
oranlarının ağırlıklı ortalamaları sırasıyla %21 ve %3’tür.

1 Ocak 2019

TFRS 16 kapsamında toplam kiralama 
yükümlülüğü (iskonto edilmemiş) 2,296,262

TFRS 16 kapsamında toplam kiralama yükümlülüğü
(alternatif borçlanma oranı ile iskonto edilmiş) 1,554,985

Kısa vadeli kira yükümlülüğü 355,209
Uzun vadeli kira yükümlülüğü 1,199,776

Muhasebeleştirilen varlık kullanım hakkına ilişkin varlık bazında detaylar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019 1 Ocak 2019

Gayrimenkuller 938,307 1,172,883
Taşıtlar 115,694 382,102

Toplam varlık kullanım hakkı 1,054,001 1,554,985

Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait kullanım hakkı varlıklarına 
ilişkin 500,984 TL tutarında amortisman gideri bulunmaktadır.

2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Şirket’in, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulü yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).

2.7 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılımlarını 
içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde 
edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile 
amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran 
varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir. Maddi olmayan duran varlıkların 
amortisman süreleri 3 yıldır (8 no’lu dipnot).

2.8 Finansal Varlıklar

Şirket, finansal varlıkları “Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)”dan
oluşmaktadır. Esas faaliyetlerden alacaklar, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar 
olup finansal tablolarda finansal varlık olarak sınıflandırılmıştır.
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2.8 Finansal Varlıklar (Devamı)

Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):

Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. 
Söz konusu alacaklar ilk olarak makul değerleri üzerinden kayda alınmaktadır. İlgili alacakların 
teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti 
olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır.

Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda gerekli gördüğü durumlarda 
alacakları için karşılık ayırmaktadır. Şirket tahminlerini belirlerken risk politikaları ve 
ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut alacak portföyünün genel yapısı, sigortalı ve 
aracıların mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihileri itibarıyla alacak karşılığı yoktur (12 no’lu dipnot).

2.9 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının 
açıklandığı dipnotlarda yer almaktadır. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek 
veya teminat tutarları 43 no’lu dipnotta, dönemin karşılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta 
açıklanmıştır.

2.10 Türev Finansal Araçlar

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

2.11 Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve 
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği 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 değerindeki değişim riski önemsiz olan 
3 aydan kısa yatırımları içermektedir.

Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Kasa 7,560 6,301
Banka mevduatları 37,537,865 17,996,303
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli

kredi kartı alacakları 37,442 245,872
Eksi - faiz tahakkukları (-) (49,846) (18,829)
Eksi - bloke banka mevduatları (*) (17 ve 43 no’lu dipnotlar) (5,770,100) (3,163,910)

Nakit ve nakit benzerleri toplamı 31,762,921 15,065,737

(*) Söz konusu bloke banka mevduatlardaki değişim nakit akım tablosunda esas faaliyetlerden diğer 
nakit çıkışları içerisine dahil edilmiştir.
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2.13 Sermaye

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Şirket sermayesi A, B, C ve D grubu hisselerden 
oluşmaktadır ve Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Pay Pay Pay Pay

Sermayedarın Adı Grup Oranı (%) Tutarı Oranı (%) Tutarı

Omur Denizcilik A.Ş. D 36.75 4,961,250 36.75 3,031,875
Ziraat Sigorta A.Ş. A 16.67 2,250,000 16.67 1,375,000
Güneş Sigorta A.Ş. B 16.67 2,250,000 16.67 1,375,000
Türkiye Halk Bankası A.Ş. C 16.67 2,250,000 16.67 1,375,000
Metropole Denizcilik

ve Ticaret Ltd. Şti. D 7.50 1,012,500 7.50 618,750
Vitsan Denizcilik A.Ş. D 5.75 776,250 5.75 474,375

Toplam 100.00 13,500,000 100.00 8,250,000

Şirket sermayesi, 29 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 8,250,000 TL’den
13,500,000 TL’ye Şirket’in iç kaynaklarından karşılanarak arttırılmasına karar verilmiştir. Söz 
konusu sermaye artırımı, 21 Mayıs 2019 tarih ve 9833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
tescil ve ilan edilmiştir (2018: Şirket sermayesinin, 22 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul 
toplantısında, 6,000,000 TL’den 8,250,000 TL’ye nakit olarak arttırılmasına karar verilmiştir. 
Söz konusu sermaye artırımı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 5 Mart 2018 
tarih ve 32516584 sayılı iznine istinaden, 11 Nisan 2018 tarih ve 9556 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmiştir). 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur). Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta 
açıklanmıştır.

2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma

Poliçe sahibinin olumsuz etkilenmesine neden olan, önceden tanımlanmış gelecekteki belirsiz 
bir olayın (sigorta ile teminat altına alınan olay) gerçekleşmesi durumunda, Şirket’in poliçe 
sahibinin zararını tazmin etmeyi kabul etmek suretiyle önemli bir sigorta riskini kabullendiği 
sözleşmeler sigorta sözleşmesi olarak sınıflandırılmaktadır. Sigorta riski, finansal risk dışında 
kalan riskleri kapsamaktadır. Sigorta sözleşmeleri kapsamında alınmış olan bütün primler 
yazılan primler hesabı altında gelir olarak muhasebeleştirilmektedir. Şirket tarafından üretilen 
temel sigorta sözleşmeleri su araçları, su araçları sorumluluk ve üçüncü şahıslara karşı mali 
sorumluluk poliçeleri ve reasürans sözleşmeleridir.

Su araçları sorumluluk sigortasında, her türlü deniz aracı işleteninin kusurundan kaynaklı 
üçüncü şahıslara verdikleri zararlar teminat altına alınmaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının inşası 
ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortaları 
kapsamında değerlendirilmektedir. Batma, yanma, infilak, karaya vurma, sığlığa bindirme, 
oturma, fırtına, alabora olma, bir başka gemi veya tekne ile çatışma, çatışmadan doğan 
sorumluluk, güvence altına alınan rizikolardan doğan kurtarma masrafları, dava ve say 
masrafları, müşterek avarya hasar ve masrafları, tekne ve makinelerdeki gizli kusur, yükleme 
veya boşaltma sırasında tekneye gelen hasarlar, harp ve grev rizikoları dışındaki rizikolar 
kapsam dışında tutulmaktadır.

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

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası, sigortalının hukuken sorumlu olduğu hallerde 
devreye girerek üçüncü şahısların başına gelebilecek yaralanma ve ölüm hallerinde poliçede 
yazılı limitler çerçevesinde tazminat ödemektedir.
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Değişkeni sözleşmenin taraflarından birine özgü olmayan finansal olmayan bir değişken 
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 diğer değişkenlerin bir veya daha 
fazlasındaki yalnızca değişikliklere dayanan ödemeyi yapmayı öngören sözleşmeler yatırım 
sözleşmeleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Raporlama dönemi sonu itibarıyla Şirket’in önceden belirlenmiş bir riski teminat altına alan 
yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırılmış sözleşmesi bulunmamaktadır.

Reasürans Sözleşmeleri

Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle 
ilgili oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketleri tarafından yürürlüğe konulan, 
bedeli ödenen ve sigorta sözleşmeleri olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli şartları karşılayan 
sözleşmelerdir.

Şirket’in faaliyette bulunduğu su araçları sorumluluk branşında ayrı ayrı olmak üzere bölüşmeli 
kotpar ve bölüşmesiz reasürans anlaşmaları bulunmaktadır. Bölüşmeli anlaşmaların hasar 
konservasyon oranı %5 olup konservasyon tutarı azami 100,000 Amerikan Doları aşmayacak 
şekilde hasar devri esasına dayanmaktadır. Bölüşmesiz anlaşmaların hasar konservasyonu azami 
200,000 Amerikan Doları’nı aşmayacak şekilde hasar devri esasına dayanmaktadır. Şirket, 
ürettiği bazı poliçelerde teminat limitlerini gözönünde bulundurarak riske göre değişken
oranlarında saklama payı (konservasyon) tutabilmektedir. Su araçları branşında, saklama payını 
aşan ve belirli bir miktara kadar olan kısmının reasürörün sorumluluğunda olduğu bir reasürans 
türü olan hasar fazlası reasürans anlaşması bulunmaktadır. Şirket’in ayrıca belirli rizikolar için 
sigorta sözleşmesi bazında muhtelif sayıda ihtiyari reasürans anlaşmaları da bulunmaktadır.

Hasar fazlası reasürans anlaşmaları çerçevesinde ödenen primler ilgili dönem boyunca tahakkuk 
esasına uygun olarak muhasebeleştirilir. Diğer sözleşmeler çerçevesinde devredilen prim ve 
hasarlar ilgili oldukları sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan gelir ve yükümlülükler ile aynı 
bazda kayıtlara yansıtılır.

2.15 Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
Sigorta ve yatırım sözleşmelerindeki isteğe bağlı katılım özelliği, garanti edilen faydalara 
ilaveten, aşağıda yer alan ek faydalara sahip olmaya yönelik sözleşmeye dayalı bir haktır.

(i) Sözleşmeye dayalı toplam faydaların önemli bir kısmını teşkil etmeye namzet;
(ii) Tutarı ve zamanlaması sözleşme gereği ihraç edenin takdirinde olan; ve 
(iii) Sözleşme gereği aşağıdakilere dayalı olan:

(1) Belirli bir sözleşmeler havuzunun veya belirli bir sözleşme türünün performansına;
(2) İhraç eden tarafından elde tutulan belirli bir varlık havuzunun gerçekleşmiş ve/veya 

gerçekleşmemiş yatırım gelirlerine; veya
(3) Sözleşme ihraç eden şirketin, fonun veya başka bir işletmenin kar veya zararına.

Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla, isteğe bağlı katılım özelliği olan sigorta veya 
yatırım sözleşmesi bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Yoktur).

2.16 İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla, isteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım 
sözleşmesi bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Yoktur).

2.17 Krediler 
Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).
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2.18 Vergiler

Kurumlar Vergisi

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2019 yılı için %22’dir (2018: %22). Kurumlar vergisi oranı 
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave 
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin 
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir 
vergi ödenmemektedir. 

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

Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %22 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi 
izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl 
içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici 
vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer 
mali borçlara da mahsup edilebilir.

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

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir 
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı 
takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 

Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını 
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

Ertelenmiş Vergi

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

Varlıkların değerlemesi sonucu oluşan değerleme farkları gelir tablosunda 
muhasebeleştirilmişse, bunlara ilişkin cari dönem kurumlar vergisi ile ertelenmiş vergi geliri 
veya gideri de gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. İlgili varlıkların değerlemesi sonucu 
oluşan değerleme farkları doğrudan doğruya özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili 
vergi etkileri de doğrudan özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmektedir.

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi 
Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2019 ve
2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun 
kapsamında, 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve 
yükümlülükleri, geçici farkların 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 
vergi oranı ile; geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için 
ise %20 oranı ile hesaplanmıştır (21 ve 35 no’lu dipnotlar).
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2.19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Şirket, kıdem tazminatı, izin hakları ve çalışanlara sağlanan diğer haklara ilişkin 
yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” 
(“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Kıdem tazminatı karşılığı” 
ve “Maliyet giderleri karşılığı” hesaplarında sınıflandırmaktadır.

Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda 
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme 
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel 
yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden 
hesaplanmaktadır.

TMS 19’da 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerli olacak şekilde yapılan değişiklik sonucunda, çalışanlara sağlananan 
faydalara ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan aktüeryal 
kayıp ve kazançların, doğrudan özsermaye içerisinde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede, kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasına ilişkin olarak, ortaya çıkan hizmet ve faiz 
maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp ve kazançlar ise özsermaye içerisindeki “Diğer Kar 
Yedekleri” hesabında muhasebeleştirilir (22 no’lu dipnot).

2.20 Karşılıklar

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde 
tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan 
tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi 
itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla 
hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını 
kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının 
bugünkü değerine eşittir. 

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

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit 
edilebilmesi mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve 
finansal tablolara dahil edilmemektedir.

2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi

Yazılan Primler

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

Reasürans Komisyonları

Reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlar ve devredilen işlerin 
kârlılığına 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 
açıklandığı üzere reasürans komisyon gelirleri, alınan komisyonlar üzerinden ertelenmiş 
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 Muhasebeleştirilmesi (Devamı)

Faiz Gelirleri

Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.

Rücu ve Sovtaj Gelirleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/13 sayılı “Rücu 
ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge”ye istinaden Şirket, tazminat ödemesini gerçekleştirerek 
sigortalılarından ibraname veya ödemenin yapıldığına dair belgenin alınmış olunması ve karşı 
sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim yapılması kaydıyla, borçlu sigorta şirketinin teminat 
limitine kadar olan rücu ve sovtaj alacağı tahakkuk ettirmektedir. 

1 Ocak - 31 Aralık 2019 ve 2018 dönemine ilişkin tahsil edilen rücu ve sovtaj geliri yoktur. 

2.22 Kiralamalar

Kiralamalar, 2.5 no’lu dipnotta anlatıldığı şekilde TFRS 16’ya göre muhasebeleştirilmektedir.

2.23 Kar Payı Dağıtımı

Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak 
finansal tablolara yansıtılır.

2.24 Teknik Karşılıklar

Kazanılmamış Primler Karşılığı

Kazanılmamış primler karşılığı, bilanço tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan sigorta poliçeleri 
için tahakkuk etmiş primlerin gün esasına göre ertesi yıla sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır. 
Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin 
öğlen 12:00’de başlayıp yine öğlen 12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar 
Yönetmeliği uyarınca, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile 
reasürörlere devredilen primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın 
brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak 
hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır (17 no’lu dipnot).

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca dövize endeksli sigorta sözleşmelerine ilişkin 
kazanılmamış primler karşılığının hesabı sırasında, sigorta sözleşmesinde ayrıca bir kur 
belirtilmemişse ilgili primin tahakkuk tarihindeki TCMB’nin Resmî Gazete’de ilan ettiği döviz 
satış kurları dikkate alınmaktadır.

Ertelenmiş Üretim Giderleri ve Ertelenmiş Komisyon Gelirleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı 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 “Ertelenmiş üretim giderleri” ve “Ertelenmiş komisyon gelirleri” 
hesaplarında, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında netleştirilerek 
muhasebeleştirilmektedir (17 no’lu dipnot).
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2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)

Muallak Tazminat Karşılığı 

Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya 
cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise 
tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak 
tazminat karşılığı ayırmaktadır. Muallak tazminat karşılığı eksper/aktüer raporlarına veya 
sigortalı ile eksper/aktüerin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmekte olup ilgili 
hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemektedir. 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat 
karşılığı ile; içeriği ve uygulama esasları, Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 1 Ocak 2015 
tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5 Aralık 2014 tarih ve 2014/16 sayılı “Muallak Tazminat 
Karşılığına İlişkin Genelge” ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş olan aktüeryal zincir merdiven 
yöntemleri kullanılarak belirlenen tutar arasındaki fark gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş 
tazminat bedeli olarak muhasebeleştirilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
yayımlanan ve 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5 Aralık 2014 tarih ve 2014/16 
sayılı “Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge” uyarınca, 31 Aralık 2014 tarihine kadar 
geçerli olan 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge”, 9. ve 
10. maddeleri haricinde yürürlükten kaldırılmış olup, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren
gerçekleşmiş ancak raporlanmamış tazminat karşılığının, Şirket aktüerinin görüşleri 
çerçevesinde belirlenen en iyi tahminler doğrultusunda hesaplanması hükmü getirilmiştir. Söz 
konusu genelgeye göre, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerine ilişkin 
hesaplamalarda kullanılan verinin seçimi, düzeltme işlemleri, en uygun metodun ve gelişim 
faktörlerinin seçimi ile gelişim faktörlerine müdahale aktüeryal yöntemler kullanılarak Şirket 
aktüeri tarafından yapılır. İlgili genelgede gerçekleşmiş ancak raporlanmamış hasar karşılığı 
hesaplamasında, Standart Zincir, Hasar/Prim, Cape Cod, Frekans Şiddet, Munich Zinciri veya 
Bornhuetter-Ferguson aktüeryal zincirleme merdiven metodlarının (“AZMM”) kullanılacağı 
belirtilmiş ve şirketlere her branş için bu yöntemlerden birini seçme hakkı tanınmıştır.

2014/16 sayılı “Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge” ve 2015/7 sayılı “Muallak 
Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” 
çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla su araçları sorumluluk branşı gerçekleşmiş ancak 
rapor edilmemiş tazminat bedeli hesaplamasında standart zincir yöntemi kullanılmıştır. Buna 
göre; 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ayrılmış olan brüt ilave gerçekleşmiş ancak bildirilmemiş 
tazminat bedeli 1,806,464 TL’dir (31 Aralık 2018: 3,353,538 TL).

Su araçları branşında, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5 Aralık 2014 tarih ve 
2014/16 sayılı “Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge”de belirlenmiş olan aktüeryal 
zincirleme merdiven metodlarına göre sağlıklı bir hesaplama yapabilmek için yeterli hasar verisi 
oluşmamış bulunduğundan, bu branş için gerçekleşmiş ancak raporlanmamış tazminat bedelinin 
hesaplanması sırasında, Şirket aktüerinin görüşleri çerçevesinde, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 
temin edilen sektör ortalamaları kullanılmıştır. Buna göre; 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla su 
araçları branşı için oluşmuş bulunan toplam gerçekleşmiş ancak bildirilmemiş tazminat 
bedellerinin, toplam muallak tazminat karşılığına oranı, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket 
kayıtlarına alınmış olan muallak tazminat karşılığı ile çarpılarak; 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 
540,932 TL (31 Aralık 2018: 529,190 TL) tutarında brüt gerçekleşmiş ancak bildirilmemiş 
tazminat bedeli muhasebeleştirilmiştir. 
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2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)

Muallak Tazminat Karşılığı (Devamı)

3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk branşında ise, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan
5 Aralık 2014 tarih ve 2014/16 sayılı “Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge”de 
belirlenmiş olan aktüeryal zincirleme merdiven metodlarına göre sağlıklı bir hesaplama 
yapabilmek için yeterli hasar verisi oluşmamış bulunduğundan, bu branş için gerçekleşmiş 
ancak raporlanmamış tazminat bedelinin hesaplanması sırasında, Şirket aktüerinin görüşleri 
çerçevesinde, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla temin edilen sektör ortalamaları kullanılmıştır. 
Buna göre; 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk branşı için 
oluşmuş bulunan toplam gerçekleşmiş ancak bildirilmemiş tazminat bedellerinin, toplam 
muallak tazminat karşılığına oranı, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket kayıtlarına alınmış 
olan muallak tazminat karşılığı ile çarpılarak; 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 2,908 TL
(31 Aralık 2018: Yoktur) tutarında brüt gerçekleşmiş ancak bildirilmemiş tazminat bedeli 
muhasebeleştirilmiştir.

Yürürlükte bulunan reasürans sözleşmeleri çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla toplam 
1,849,602 TL (31 Aralık 2018: 3,549,098 TL) gerçekleşmiş ancak bildirilmemiş tazminat bedeli 
reasürans payı hesaplanmıştır (17 no’lu dipnot).

Yeterli hasar verisi olmayan branşlar için, muallak tazminat karşılıklarının yeterliliğinin 
ölçülmesi amacıyla, her dönem sonunda Şirket aktüeri tarafından ilgili branşlar itibarıyla 
muallak tazminat karşılığı yeterlilik tablosu düzenlenir. Yeterlilik tablosu düzenlemesi 
sırasında; tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş, gerçekleşmiş ancak bildirilmemiş tazminat 
bedelleri ile tüm gider payları dikkate alınır. Bu çerçevede, ayrılan muallak tazminat 
karşılığının, bu karşılıkların konusu olan dosyalara ilişkin olarak tüm gider payları da dahil 
olmak üzere fiilen ödemiş olduğu tazminat bedeli toplamına oranı olan muallak tazminat 
karşılığı yeterlilik oranını gösterir. Bu branşlara ilişkin muallak tazminat karşılığı yeterlilik 
oranının %100’ün üstünde olması halinde, bu oran ile %100 oranı arasındaki fark, cari dönem 
muallak tazminat karşılığı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı bulunur. Yeterlilik oranı fark 
tutarı her bir branş için ayrı ayrı ilave edilerek cari yılda ayrılacak nihai muallak tazminat 
karşılığı hesaplanır. Bu çerçevede, Şirket aktüeri tarafından su araçları branşı için
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yapılmış olan muallak tazminat karşılığı yeterliliği hesaplaması 
sonucunda, ayrılması gereken ilave net muallak tazminat karşılığı yeterlilik karşılığı 
bulunmadığı tespit edilmiştir (31 Aralık 2018: Yoktur).

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 10 Haziran 2016 tarihli ve 2016/22 sayılı 
“Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi 
Hakkında Genelge” çerçevesinde şirketlere, sigortacılık mevzuatına göre hesapladığı ve ayırdığı 
muallak tazminat karşılığının oluşturacağı net nakit akışlarını iskonto edebilme olanağı 
tanınmıştır. Şirket aktüerinin görüşleri çerçevesinde; 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile ayırdığı 
muallak tazminat karşılıkları için iskonto uygulanmamıştır (31 Aralık 2018: 32,956 TL).
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2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)

Devam Eden Riskler Karşılığı 

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta 
sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış 
kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını 
dikkate alarak devam eden riskler karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim 
oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime bölünmesi suretiyle bulunur. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından yayımlanan 13 Aralık 2012 tarih ve 2012/15 sayılı “Devam Eden Riskler 
Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge” (“2012/15 no’lu Genelge”) 
uyarınca, söz konusu beklenen hasar prim oranı hesaplaması 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ana 
branş bazında yapılmıştır. Branş bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95’in 
üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması 
sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış 
primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak 
hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.

Şirket 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla devam eden riskler karşılığı ayırmamıştır
(31 Aralık 2018: Yoktur).

3. Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap
dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve
varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve
varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar
hakkında makul beklentiler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme ve tahminler,
yönetimin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili
sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir.

Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doğacak
teknik giderlere ilişkin nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili
yükümlülüklerin tahmin edilmesi, doğası itibarıyla çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini
içerir.

Gelir vergileri

Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili birçok işlem ve hesaplama normal iş akışı
sırasında gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar gelir vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında
önemli muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Şirket, ileriye taşınan mali zararlardan
doğan ve gelecekte vergilendirilebilecek karlar aracılığıyla gerçekleşecek olan ertelenmiş vergi
varlıklarını ve vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu
vergi yükümlülüklerini kayıtlarına almaktadır. Bu konular ile ilgili oluşan nihai vergisel
sonuçların başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği
dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini etkileyebilecektir.
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4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi

Sigorta riski

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,
Şirket’in sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve
tazminatların sigortacılık karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Şirket
poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre
belirlemektedir.

Şirket’in fiyatlandırması, istatistiksel analize, geçmiş dataya ve ilgili ürüne uygun düşen mortalite
tablolarına bakılarak yapılmaktadır. Şirket söz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma
stratejisi ve tarafı olduğu reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir.

Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Su araçları sorumluluk 1,630,719,477,777 1,229,870,395,574
Su araçları 19,508,705,986 6,272,627,040
Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk - 151,155,780

Toplam 1,650,228,183,763 1,236,294,178,394

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Prim ve Hasar Paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Ekim 2017 tarih ve 30203 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde yer alan 
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının “B. 
TALİMAT” başlıklı bölümüne yapılan ekleme ile birlikte yürürlüğe giren Tıbbi Kötü 
Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Prim ve Hasar Paylaşımı Esasları’na 
göre, uygulama kapsamındaki mali sorumluluk poliçelerine ilişkin prim ve hasarlar 
Değerlendirme Komitesi’nin görevlendirdiği şirket tarafından tarafından iki aşamalı olarak 
hesaplanmaktadır. Buna göre, primler ve hasarların %50’si sigorta şirketleri arasında eşit olarak 
paylaştırılmakta; kalan %50’lik kısım ise sigorta şirketlerinin tıbbi sorumluluk sigortası 
primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları pay dikkate alınarak dağıtılmaktadır.

Şirket, görevlendirilen şirket tarafından kesinleştirilerek iletilen aylık dekontları dikkate alarak, 
düzenleme kapsamında Şirket’in payı kapsamında Havuz’dan devir alınan prim ve tazminat 
tutarlarını kayıtlarına almıştır. Şirket, 15 Haziran 2018 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu 
Mali Sorumluluk ruhsatını iptal etmiş olup 2017 ve 2018 yıllarında havuzdan aldığı 682,838 TL 
tutarı (Havuza devredilenler ile netleştirilmiştir) 5 Kasım 2018 tarihinde geri ödeyerek Tıbbi 
Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk branşı havuzundan çıkmıştır.
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4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)

Duyarlılık analizleri

Finansal risk

Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden
dolayı finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan
sağlanan gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında
yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz
oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir.
Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket’in
finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine
yoğunlaşmaktadır. Şirket, herhangi bir türev finansal enstrüman kullanmamaktadır. Risk yönetimi,
Şirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir.

(a) Piyasa riski

i. Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski

Şirket’in, değişken faiz oranlı finansal varlık ve yükümlülüğü bulunmadığından faiz oranlarının 
değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır. 

ii. Kur riski

Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz 
kuru değişiklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. 

Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde 
kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların 
bakiyeleri, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurlarından 
değerlemeye tabi tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri karı veya 
zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır.

Şirket’in maruz kaldığı kur riskine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

31 Aralık 2019 ABD Doları Avro GBP Toplam

Varlıklar:
Kasa 30 6,258 1,182 7,470
Bankalar 25,017,960 5,240,027 - 30,257,987
Esas faaliyetlerden alacaklar 26,056,687 5,247,463 49,326 31,353,476
Verilen depozito ve teminatlar 110,262 - - 110,262

Toplam yabancı para varlıklar 51,184,939 10,493,748 50,508 61,729,195

Yükümlülükler:
Esas faaliyetlerden borçlar (5,340,455) (924,264) - (6,264,719)
Muallak hasar karşılığı (3,898,431) (1,798,462) - (5,696,893)

Toplam yabancı para yükümlülükler (9,238,886) (2,722,726) - (11,961,612)

Bilanço pozisyonu 41,946,053 7,771,022 50,508 49,767,583
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4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
31 Aralık 2018 ABD Doları Avro GBP Toplam

Varlıklar:
Kasa 26 3,671 82 3,779
Bankalar 10,849,996 694,908 - 11,544,904
Esas faaliyetlerden alacaklar 14,147,081 1,479,910 34,216 15,661,207
Verilen depozito ve teminatlar 234,078 - - 234,078

Toplam yabancı para varlıklar 25,231,181 2,178,489 34,298 27,443,968

Yükümlülükler:
Esas faaliyetlerden borçlar (5,106,424) (315,077) - (5,421,501)
Muallak hasar karşılığı (2,991,732) (33,455) - (3,025,187)

Toplam yabancı para yükümlülükler (8,098,156) (348,532) - (8,446,688)

Bilanço pozisyonu 17,133,025 1,829,957 34,298 18,997,280

Yukarıdaki tablonun değerlendirilebilmesi amacıyla ilgili yabancı para tutarlarının TL 
karşılıkları gösterilmiştir.

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar 
aşağıdaki gibidir:

ABD Doları Avro GBP

31 Aralık 2019 5.9402 6.6506 7.7765
31 Aralık 2018 5.2609 6.0280 6.6528

Maruz kalınan kur riski

TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşılık yüzde 20 değer kazancı dolayısıyla 31 Aralık 2019 ve 
2018 tarihlerinde sona eren dönemlere ait özkaynaklarda ve gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) 
oluşacak artış aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu analiz tüm diğer değişkenlerin sabit kaldığı 
varsayımıyla hazırlanmıştır:

Kar/(Zarar) Özkaynaklar
Yabancı Yabancı Yabancı Yabancı
paranın paranın paranın paranın

değer değer değer değer
31 Aralık 2019 kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi

ABD Doları kurunun %20 değişmesi halinde 8,389,210 (8,389,210) 8,389,210 (8,389,210)
Avro kurunun %20 değişmesi halinde 1,554,204 (1,554,204) 1,554,204 (1,554,204)
İngiliz Sterlini kurunun %20 değişmesi halinde 10,102 (10,102) 10,102 (10,102)

Kur değişiminin net etkisi 9,953,516 (9,953,516) 9,953,516 (9,953,516)

Kar/(zarar) Özkaynaklar
Yabancı Yabancı Yabancı Yabancı
paranın paranın paranın paranın

değer değer değer değer
31 Aralık 2018 kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi

ABD Doları kurunun %20 değişmesi halinde 3,426,606 (3,426,606) 3,426,606 (3,426,606)
Avro kurunun %20 değişmesi halinde 365,990 (365,990) 365,990 (365,990)
İngiliz Sterlini kurunun %20 değişmesi halinde 6,860 (6,860) 6,860 (6,860)

Kur değişiminin net etkisi 3,799,456 (3,799,456) 3,799,456 (3,799,456)
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4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)

iii. Fiyat riski

Şirket’in finansal varlığı bulunmadığından fiyat riskine maruz kalmamaktadır.

(b) Kredi riski

Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır. 
Şirket’in 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. 

Şirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden 
kaynaklanan alacaklarının (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karşı taraf 
seçiminde uyguladığı prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alacaklar ile ilgili 
diğer açıklamalar 12 no’lu dipnotta yapılmıştır.

Şirket’in kredi ve alacak grubu dışında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle 
Türkiye’de yerleşik banka ve diğer finansal kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz mevduattan 
oluşmakta ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir.

(c) Likidite 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.

Aşağıdaki tablo, Şirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibarıyla
sözleşmeden kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımı 
göstermektedir. 

Sözleşmeden kaynaklanan nakit akışları 
3 aya 5 yıldan

31 Aralık 2019 kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl -5 yıl uzun Toplam

Reasürans şirketlerine borçlar 3,478,686 2,825,992 - - 6,304,678
Personele borçlar 1,793 - - - 1,793
Diğer çeşitli borçlar 191,650 - - - 191,650

Toplam 3,672,129 2,825,992 - - 6,498,121

3 aya 5 yıldan
31 Aralık 2018 kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl -5 yıl uzun Toplam

Reasürans şirketlerine borçlar 295,284 4,708,998 431,156 - 5,435,438
Personele borçlar 15 - - - 15
Ortaklara borçlar 13 - - - 13
Diğer çeşitli borçlar 164,893 - - - 164,893

Toplam 460,205 4,708,998 431,156 - 5,600,359

www.turkpandi.com Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2019-72-



TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)

Beklenen nakit akımları
3 aya 5 yıldan

31 Aralık 2019 kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 5 yıl uzun Toplam

Muallak tazminat karşılığı - net 36,041 5,737,446 - - 5,773,487
Kazanılmamış primler karşılığı - net (*) 3,759,461 31,848,514 1,748,379 - 37,356,354

3,795,502 37,585,960 1,748,379 - 43,129,841

3 aya 5 yıldan
31 Aralık 2018 kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 5 yıl uzun Toplam

Muallak tazminat karşılığı - net 21,010 3,344,664 - - 3,365,674
Kazanılmamış primler karşılığı - net (*) 1,592,909 13,494,431 740,800 - 15,828,140

1,613,919 16,839,095 740,800 - 19,193,814

(*) Şirket, bu tutarların tamamını bilançoda kısa vadeli yükümlülükler altında sınıflandırmaktadır.

Finansal araçların makul değeri

Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar 
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir 
piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.

Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir.

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul 
değerinin tahmininde kullanılmıştır:

Finansal varlıklar

Yılsonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı 
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul değerlerinin kısa 
vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden 
alacakların kayıtlı değerinin ilgili şüpheli alacak karşılığının düşülmesinden sonra makul 
değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır finansal 
varlıkların ise maliyetleri, varsa, değer düşüklüğü çıkarılmış değerleri makul değerleri olarak 
kabul edilmektedir.

Finansal yükümlülükler

Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine 
yakın olduğu tahmin edilmektedir.

Sermaye yönetimi

Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine 
getirmek,

- Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve 
faaliyetlerin devamını sağlayabilmektir.

Şirket’in, finansal tabloların hazırlanma tarihi itibarıyla, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 
Yönetmelik uyarınca belirlenen gerekli özsermayesi 21,099,908 TL olup (31 Aralık 2018:
11,769,944 TL); Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla özsermayesi asgari olarak gerekli 
olan özsermayeden 5,143,563 TL daha yüksektir. (31 Aralık 2018: 2,514,674 TL yüksek).
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5. Bölüm Bilgileri

2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
6. Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlık hareket tablosu:
1 Ocak 31 Aralık

2019 İlaveler (*) Çıkışlar 2019
Maliyet:
Demirbaş ve tesisatlar 477,603 171,601 - 649,204
Özel maliyet bedelleri 527,410 121,772 - 649,182
Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar - 1,554,985 - 1,554,985

Toplam maliyet 1,005,013 1,848,358 - 2,853,371
Birikmiş amortisman:
Demirbaş ve tesisatlar (327,860) (51,020) - (378,880)
Özel maliyet bedelleri (211,858) (66,309) - (278,167)
Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar - (500,984) - (500,984)
Toplam birikmiş amortisman (539,718) (618,313) - (1,158,031)

Net defter değeri 465,295 1,695,340

(*) İlavelerin 1,554,985 TL’lik kısmı TFRS 16, “Kiralamalar” standardının 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ilk defa uygulanmasından 
kaynaklanmaktadır.

1 Ocak 31 Aralık
2018 İlaveler Çıkışlar 2018

Maliyet:
Demirbaş ve tesisatlar 441,297 36,306 - 477,603
Özel maliyet bedelleri 508,235 19,175 - 527,410

Toplam maliyet 949,532 55,481 - 1,005,013
Birikmiş amortisman:
Demirbaş ve tesisatlar (264,774) (63,086) - (327,860)
Özel maliyet bedelleri (148,577) (63,281) - (211,858)
Toplam birikmiş amortisman (413,351) (126,367) - (539,718)

Net defter değeri 536,181 465,295

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıkları üzerinde ipotek 
bulunmamaktadır.

7. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Şirket’in, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulü yoktur (31 Aralık 2018:
Yoktur).

8. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1 Ocak 31 Aralık

2019 İlaveler Çıkışlar 2019

Maliyet:
Haklar ve yazılımlar 4,798 1,449 - 6,247

Toplam 4,798 1,449 - 6,247
Birikmiş amortisman:
Haklar ve yazılımlar (3,448) (718) - (4,166)

Toplam (3,448) (718) - (4,166)
Net defter değeri 1,350 2,081
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8. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devamı)
1 Ocak 31 Aralık

2018 İlaveler Çıkışlar 2018

Maliyet:
Haklar ve yazılımlar 3,369 1,429 - 4,798

Toplam 3,369 1,429 - 4,798

Birikmiş itfalar:
Haklar ve yazılımlar (3,369) (79) - (3,448)

Toplam (3,369) (79) - (3,448)

Net defter değeri - 1,350

9. İştiraklerdeki Yatırımlar
Şirket’in, özsermaye muhasebesi yöntemine göre kayıtlarına yansıttığı iştiraki yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).

10. Reasürans Varlıkları
Reasürans Varlıkları/(Yükümlülükleri)

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot) 5,449,085 7,007,581
Muallak tazminat karşılığıreasürör payı (17 no’lu dipnot) 17,481,123 22,258,719
Ertelenmiş komisyon gelirleri (19 no’lu dipnot) (784,954) (517,526)
Reasürans şirketlerine borçlar, net (6,304,678) (5,435,438)

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Ödenen tazminat reasürör payı 24,259,187 9,839,118
Reasürörlerden alınan komisyonlar, brüt 2,962,426 2,675,232
Kazanılmamış primler karşılığı 

değişiminde reasürör payı (17 no’lu dipnot) (1,558,496) 1,315,095
Reasürörlerden alınan komisyonların

ertelenmesindeki değişim (267,428) (144,951)
Muallak tazminat karşılığı 

değişiminde reasürör payı (4,777,596) 6,352,842
Reasürörlere devredilen primler

(24 no’lu dipnot) (33,181,800) (23,826,977)

11. Finansal Varlıklar
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Kredi ve alacaklar (12.1 no’lu dipnot) 33,357,570 16,999,119

Toplam 33,357,570 16,999,119

11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur
(31 Aralık 2018 Yoktur).

11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).

11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran 
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul 
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren 
bilgi: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).
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11. Finansal Varlıklar (Devamı)

11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, 
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve 
bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları: Yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).

11.7 - 11.9 Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

12. Krediler ve Alacaklar
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin 

ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Aracılardan alacaklar 29,828,524 15,042,816
Sigorta şirketlerinden alacaklar 2,438,151 928,558
Sigortalılardan alacaklar 1,090,895 1,027,745

Esas faaliyetlerden alacaklar 33,357,570 16,999,119

12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detaylı olarak açıklanmıştır.

12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur
(31 Aralık 2018: 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 dönüştürme kurları:
31 Aralık 2019

Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL

ABD Doları 4,386,500 5.9402 26,056,687
Avro 789,021 6.6506 5,247,463
İngiliz Sterlini 6,343 7.7765 49,326

Toplam 31,353,476

31 Aralık 2018

Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL

ABD Doları 2,689,099 5.2609 14,147,081
Avro 245,506 6.0280 1,479,910
İngiliz Sterlini 5,143 6.6528 34,216

Toplam 15,661,207

12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Vadesi geçmiş 1,723,741 3,085,338
3 aya kadar 15,287,630 7,570,918
3 - 6 ay arası 11,406,037 4,217,035
6 ay - 1 yıl arası 4,940,162 2,125,828

Toplam 33,357,570 16,999,119
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12. Krediler ve Alacaklar (Devamı)

12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:(Devamı)
Vadesini geçmiş ama şüpheli hale gelmemiş sigortalılardan alacaklarının detayları aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

3 aya kadar 1,723,741 3,085,338

Toplam 1,723,741 3,085,338

Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacağı yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).

13. Türev Finansal Araçlar

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

14. Nakit ve Nakit Benzerleri

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait nakit akış tablolarına
esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta açıklanmış olup Şirket’in
bilançosunda taşınan nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıda yer almaktadır:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Kasa (2.12 no’lu dipnot) 7,560 6,301
Bankalar (2.12 no’lu dipnot) 37,537,865 17,996,303
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli

kredi kartı alacakları (2.12 no’lu dipnot) 37,442 245,872

Toplam 37,582,867 18,248,476

Şirket’in banka mevduatlarının detayı aşağıda yer almaktadır:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

TL mevduatlar
- vadeli mevduatlar 7,189,032 6,163,660
- vadesiz mevduatlar 90,846 287,739

7,279,878 6,451,399

Yabancı para mevduatlar
- vadeli mevduatlar 29,705,024 11,137,753
- vadesiz mevduatlar 552,963 407,151

30,257,987 11,544,904

Toplam 37,537,865 17,996,303

Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 5,770,100 TL tutarında vadeli mevduatı Hazine ve 
Maliye Bakanlığı lehine blokedir (31 Aralık 2018: 3,163,910 TL) (17 ve 43 no’lu dipnotlar).
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14. Nakit ve Nakit Benzerleri (Devamı)

Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatlar:

31 Aralık 2019
Yabancı para TL

Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz

ABD Doları 4,137,069 74,567 24,575,017 442,943
Avro 771,360 16,543 5,130,007 110,020

Toplam 29,705,024 552,963

31 Aralık 2018
Yabancı para TL

Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz

ABD Doları 1,985,148 77,236 10,443,665 406,331
Avro 115,144 136 694,088 820

Toplam 11,137,753 407,151

15. Sermaye

Şirket’in tamamı ödenmiş 13,500,000 adet (31 Aralık 2018: 8,250,000 adet) hisse senedi
bulunmaktadır. Şirket’in hisse senetlerinin her biri 1 TL nominal değerde olup toplam nominal
değer 13,500,000 TL (31 Aralık 2018: 8,250,000 TL)’dir.

Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetlerinin hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2019 Yeni çıkarılan İtfa edilen 31 Aralık 2019

Nominal Nominal Nominal Nominal
Adet TL Adet TL Adet TL Adet TL

Ödenmiş 8,250,000 8,250,000 5,250,000 5,250,000 - - 13,500,000 13,500,000

Toplam 8,250,000 8,250,000 5,250,000 5,250,000 - - 13,500,000 13,500,000

1 Ocak 2018 Yeni çıkarılan İtfa edilen 31 Aralık 2018
Nominal Nominal Nominal Nominal

Adet TL Adet TL Adet TL Adet TL

Ödenmiş 6,000,000 6,000,000 2,250,000 2,250,000 - - 8,250,000 8,250,000

Toplam 6,000,000 6,000,000 2,250,000 2,250,000 - - 8,250,000 8,250,000

Dönem içerisindeki sermaye hareketlerine ilişkin bilgiler 2.13 no’lu dipnotta yer almaktadır.

Kar Yedekleri:

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, özsermaye içinde gösterilen “diğer kar yedekleri” 
hesabı aktüeryal kayıplardan oluşmaktadır.

Diğer kar yedeklerine ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

2019 2018

Dönem başı - 1 Ocak (49,934) (39,904)

Aktüeryal kayıp (-), net (47,666) (10,030)

Dönem sonu - 31 Aralık (97,600) (49,934)

16. Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni

Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
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17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları

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

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Hayat dışı branşı tesis edilmesi gereken teminat tutarı (*) 7,033,303 3,923,315
Hayat dışı branşı tesis edilmiş

teminat tutarı (**) (43 no’lu dipnot) 5,770,100 3,163,910

(*) İlgili mevzuat gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik 
şirketleri, sermaye yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine denk düşen 
Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı döneminde teminat olarak tesis etmekle yükümlü 
kılınmıştır. Ancak, Minimum Garanti Fonu, asgari kuruluş sermaye miktarı ile çalışılan branşlar itibarıyla 
gerekli olan asgari sermaye tutarları toplamının üçte birinden az olamaz.

(**) Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla tesis edilen teminat tutarı, sermaye yeterliliği hesaplaması sonucu 
tesis edilmesi gereken tutarın altında kaldığı için, Şirket, 28 Şubat 2020 tarihinde ek teminat tesis ederek 
gerekli açığı kapatmıştır.

17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat 
sigortalıların adet ve matematik karşılıkları: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur). 

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

17.4 Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).

17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur)

17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik 
katılımcılarının adetçe portföy tutarları: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme 
yöntemleri: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım 
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net 
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).

17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik 
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak 
dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete 
geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım 
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve 
grup olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları 
matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları: Yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).
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17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)

17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı: Yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).

17.15 - 17.19 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli 
açıklamalar:

Muallak tazminat karşılığı:
2019

Brüt Reasürans payı Net 

Dönem başı - 1 Ocak 22,739,794 (19,674,794) 3,065,000
Ödenen hasar (10,113,261) 6,391,691 (3,721,570)
Değişim

- Cari dönem muallak hasarları 7,019,429 (2,399,486) 4,619,943
- Geçmiş yıllar muallak hasarları 1,258,344 51,068 1,309,412

Dönem sonu - 31 Aralık 20,904,306 (15,631,521) 5,272,785

Gerçekleşmiş ancak bildirilmemiş 
tazminat bedelleri 2,350,304 (1,849,602) 500,702

Toplam 23,254,610 (17,481,123) 5,773,487

2018
Brüt Reasürans payı Net

Dönem başı - 1 Ocak 11,273,713 (10,125,500) 1,148,213
Ödenen hasar (4,187,337) 1,340,299 (2,847,038)
Değişim

- Cari dönem hasarları 9,964,184 (7,545,853) 2,418,331
- Geçmiş yıl hasarları 5,689,234 (3,343,740) 2,345,494

Dönem sonu - 31 Aralık 22,739,794 (19,674,794) 3,065,000

Gerçekleşmiş ancak rapor 
edilmemiş hasarlar karşılığı 3,882,728 (3,549,098) 333,630

Muallak tazminat karşılıkları iskonto
düzeltmesi (998,129) 965,173 (32,956)

Toplam 25,624,393 (22,258,719) 3,365,674

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde branşlar itibarıyla kullanılan gerçekleşmiş ancak 
bildirilmemiş tazminat bedeli hesaplama metodu ile bu hesaplamalar sonucunda ilave ayrılacak 
olan brüt ve net ilave karşılık tutarları aşağıda açıklanmıştır:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Brüt İlave Net İlave Brüt İlave Net İlave

Branş Kullanılan Yöntem Karşılık Karşılık Karşılık Karşılık

Su araçları sorumluluk Standart Zincir 1,806,464 83,413 3,353,538 110,725
Su Araçları Sektör ortalaması 540,932 414,381 529,190 222,905
Üçüncü şahıslara 

karşı mali Sorumluluk Sektör ortalaması 2,908 2,908 - -

Toplam 2,350,304 500,702 3,882,728 333,630

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, branş bazında reasüröre devredilen muallak tazminat 
bedeli dikkate alınarak, gerçekleşmiş ancak raporlanmamış tazminat bedeli reasürans payı 
hesaplanmıştır.
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17.15 - 17.19 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli 
açıklamalar:(Devamı)

Yabancı para ile ifade edilen ve ihbarı yapılmış net muallak tazminat karşılıkları aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2019 

Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL

ABD Doları 656,279 5.9402 3,898,431
Avro 270,421 6.6506 1,798,462

Toplam 5,696,893

31 Aralık 2018

Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL

ABD Doları 568,673 5.2609 2,991,732
Avro 5,550 6.0280 33,455

Toplam 3,025,187

Kazanılmamış primler karşılığı:
2019

Brüt Reasürans payı Net 
Dönem başı - 1 Ocak 22,835,721 (7,007,581) 15,828,140
Net değişim 19,969,718 1,558,496 21,528,214

Dönem sonu - 31 Aralık 42,805,439 (5,449,085) 37,356,354

2018
Brüt Reasürans payı Net 

Dönem başı - 1 Ocak 15,786,625 (5,692,486) 10,094,139
Kazanılmamış primler karşılığı değişimi 7,400,256 (1,315,095) 6,085,161
Diğer düzeltmeler (*) (351,160) - (351,160)

Dönem sonu - 31 Aralık 22,835,721 (7,007,581) 15,828,140

(*) Şirket, 15 Haziran 2018 tarihinde Genel Sorumluluk branşı ruhsatını iptal etmiş olup, 2017 ve 
2018 yıllarında aldığı prim ve ilgili kazanılmamış primler karşılığı tutarlarını iptal ederek Tıbbi 
Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk branşı havuzundan çıkmıştır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ertelenmiş komisyon giderleri ve gelirleri sırasıyla 
5,918,673 TL (31 Aralık 2018: 2,779,346 TL) ve 784,954 TL (31 Aralık 2018: 517,526 TL)
(19 no’lu dipnot) olup bilançoda “Ertelenmiş Üretim Giderleri” ve “Ertelenmiş Komisyon 
Gelirleri” hesap kalemleri altında yer almaktadır.

18. Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).
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19. Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Reasürans şirketlerine borçlar 6,304,678 5,435,438

Esas faaliyetlerden borçlar - kısa vadeli 6,304,678 5,435,438

Satıcılara borçlar ve diğer muhtelif borçlar 191,650 164,893

Diğer borçlar 191,650 164,893

Personele borçlar 1,793 15
Ortaklara borçlar - 13

İlişkili taraflara borçlar - kısa vadeli 1,793 28

Ertelenmiş komisyon gelirleri (17 no’lu dipnot) 784,954 517,526
Gider tahakkukları 30,000 25,000

Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 814,954 542,526

Yabancı para ile ifade edilen esas faaliyetlerden borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019

Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL

ABD Doları 899,036 5.9402 5,340,455
Avro 138,975 6.6506 924,264

Toplam 6,264,719

31 Aralık 2018

Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL

ABD Doları 970,637 5.2609 5,106,424
Avro 52,269 6.0280 315,077

Toplam 5,421,501

20. Finansal Borçlar

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak 2019 tarihleri itibarıyla TFRS 16, “Kiralamalar” standardına 
geçiş kapsamında muhasebeleştirdiği toplam kira yükümlülüğü ve kira yükümlülüklerinin hareket 
tablosu aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2019 1 Ocak 2019

Kısa vadeli kira yükümlülükleri 414,969 547,769
Uzun vadeli kira yükümlülükleri 1,186,205 1,748,493
Alternatif borçlanma oranı ile iskonto tutarı (374,326) (741,277)

Toplam kira yükümlülükleri 1,226,848 1,554,985
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20. Finansal Borçlar (Devamı)
2019

1 Ocak itibariyle toplam kira yükümlülüğü -
TFRS 16 geçiş etkisi 1,554,985
Kira ödemeleri (618,944)
Faiz maliyeti 226,875
Kur farkı zararları 63,932

31 Aralık 2019 itibariyle toplam kira yükümlülüğü 1,226,848

21. Ertelenmiş Gelir Vergisi

Şirket, ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal 
tablolar ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan 
geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.

İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre 
hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oranlar ilgili mevzuat 
doğrultusunda %22 veya %20 olarak belirlenmiştir.

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla kayıtlara alınan ertelenmiş vergi varlık ve 
yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Birikmiş geçici Ertelenmiş vergi
farklar varlıkları/(yükümlülükleri)

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Ertelenmiş komisyon geliri 644,606 450,000 141,813 90,000
Kıdem tazminatı karşılığı (22 no’lu dipnot) 365,582 216,131 73,116 43,226
Diğer, net (26,526) (37,525) (5,835) (8,256)

Net ertelenmiş vergi varlıkları (35 no’lu dipnot) 209,094 124,970

Ertelenmiş vergi varlıklarının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
2019 2018

Dönem başı - 1 Ocak 124,970 8,507
Ertelenmiş vergi geliri (35 no'lu dipnot) 72,208 116,463
Özkaynak altında muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi 11,916 -

Dönem sonu - 31 Aralık 209,094 124,970

Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal 
tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. 
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibarıyla
yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının 
gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi 
oranları üzerinden hesaplanır.

Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır.
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22. Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Kıdem tazminatı karşılığı 365,582 216,131

365,582 216,131

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya 
emekli olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 
yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem 
tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra 
emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. 
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2019 tarihi 
itibarıyla 6,379.86 TL (31 Aralık 2018: 5,434.42TL) ile sınırlandırılmıştır. 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir 
fonlama şartı bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. TMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı 
karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. 
Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler 
kullanılmıştır:

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Yıllık iskonto oranı (%) 2.80 2.78
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%) 100 100

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak 
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış 
gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda 
bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan 6,730.15 TL
(1 Ocak 2019: 6,017.60 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2019 2018

Dönem başı - 1 Ocak 216,131 95,500
Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı 89,869 110,601
Aktüeryal kayıp (*) 59,582 10,030

Dönem sonu - 31 Aralık 365,582 216,131

(*) Aktüeryal kayıplar, bilançoda “Diğer Kar Yedekleri” hesabında gösterilmektedir.

23. Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları:

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

24. Net Sigorta Prim Geliri
1 Ocak - 31 Aralık 2019

Brüt Reasürans payı Net

Su araçları 55,805,484 (13,152,492) 42,652,992
Su araçları sorumluluk 40,817,683 (20,029,308) 20,788,375

Toplam prim geliri 96,623,167 (33,181,800) 63,441,367

www.turkpandi.com Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2019-84-



TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

24. Net Sigorta Prim Geliri (Devamı)

1 Ocak - 31 Aralık 2018
Brüt Reasürans payı Net

Su araçları sorumluluk 28,056,724 (16,610,812) 11,445,912
Su araçları 24,464,616 (6,739,694) 17,724,922
Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk 528,322 (476,471) 51,851

Toplam prim geliri 53,049,662 (23,826,977) 29,222,685

25. Aidat (Ücret) Gelirleri

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

26. Yatırım Gelirleri

Yatırım gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Nakit ve nakit benzerleri
-Faiz geliri 1,679,673 1,562,915
-Vadeli mevduat değerlemesi 31,017 (1,900)

Toplam 1,710,690 1,561,015

27. Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

28. Makul Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

29. Sigorta Hak ve Talepleri

17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.

30. Yatırım Anlaşması Hakları

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

31. Zaruri Diğer Giderler

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Teknik bölüm altında sınıflandırılan faaliyet giderleri 16,747,494 11,137,618

Toplam (32 no’lu dipnot) 16,747,494 11,137,618
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32. Gider Çeşitleri
1 Ocak - 1 Ocak

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Üretim komisyonu giderleri 9,406,835 5,292,288
Personel giderleri (33 no’lu dipnot) 6,914,080 5,514,783
Reklam ve tanıtım giderleri 888,219 641,077
Bilgi işlem giderleri 443,457 342,682
Taşıt giderleri 431,108 395,221
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 253,583 148,011
Seyahat giderleri 202,810 198,868
Kırtasiye giderleri 137,501 61,568
Sigorta giderleri 127,238 93,058
Temsil ve ağırlama giderleri 77,413 47,355
Haberleşme giderleri 26,472 24,241
Reasürans komisyon gelirleri (2,694,998) (2,530,281)
Diğer 533,776 908,747

Toplam (31 no’lu dipnot) 16,747,494 11,137,618

33. Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Personel ücretleri 6,107,311 4,915,544
SGK primi işveren payı 608,916 424,409
Diğer 197,853 174,830

Toplam (32 no’lu dipnot) 6,914,080 5,514,783

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları 
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu 
dipnotta açıklanmıştır.

34. Finansal Maliyetler

34.1 Dönemin tüm finansman giderleri: 

34.1.1 Üretim maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).
34.1.2 Sabit varlıkların maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).
34.1.3 Doğrudan gider yazılanlar: 268,552 TL (31 Aralık 2018: Yoktur).

34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı 
(Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir): Yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).

34.3 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki 
payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

34.4 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri 
(Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): 45 no’lu dipnotta 
açıklanmıştır.
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35. Gelir Vergileri

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda yer alan vergi gelir ve
giderleri ile vergi varlık ve yükümlülükleri aşağıda özetlenmiştir:

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Cari dönem kurumlar vergisi gideri (-) (3,522,598) (1,720,647)
Ertelenmiş vergi geliri (21 no’lu dipnot) 72,208 116,463

Toplam vergi gideri (-) (3,450,390) (1,604,184)

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Vergi karşılığı (-) (3,522,598) (1,720,647)
Peşin ödenen vergiler 1,415,261 1,635,133

Net vergi borcu (-) (2,107,337) (85,514)

Ertelenmiş vergi varlığı, net (21 no’lu dipnot) 209,094 124,970

Gerçekleşen vergi geliri mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Vergi öncesi kar 15,456,909 7,365,586
Vergi oranı %22 %22
Hesaplanan vergi (3,400,520) (1,620,429)
Kanunen kabul edilmeyen giderler ile istisna ve indirimlerin etkisi, net (49,870) 16,245

Toplam vergi gideri (-) (3,450,390) (1,604,184)

36. Net Kur Değişim Gelirleri
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Mali gelirler 2,019,243 1,563,564
Teknik gelirler 1,944,415 2,399,213

Toplam 3,963,658 3,962,777

37. Hisse Başına Kazanç

Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ortalama pay
adedine bölünmesiyle hesaplanır.

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Net dönem karı 12,006,519 5,761,402
Beheri 1 TL nominal değerli

hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 13,500,000 13,500,000
Hisse başına kazanç (TL) 0.89 0.43

38. Hisse Başı Kar Payı

Şirket, 1 Ocak - 31 Aralık 2019 ve 2018 dönemlerinde temettü ödemesi yapmamıştır.

39. Faaliyetlerden Yaratılan Nakit: Nakit akım tablosunda gösterilmiştir.
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40. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

41. Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

42. Riskler:

Normal operasyonlarının doğası gereği Şirket, ağırlıklı olarak sigortacılık faaliyetlerinden
kaynaklanmak üzere hukuki anlaşmazlıklar, davalar ve tazminat davaları ile karşı karşıyadır. Bu
davalar, muallak tazminat karşılığı içerisinde gerekli karşılıklar ayrılmak suretiyle finansal
tablolara yansıtılmaktadır.

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Şirket aleyhine açılan hasar davaları, net karşılık (*) 212,484 371,484

Toplam 212,484 371,484

(*) Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup muallak hasarların hareket tablosu 17 no’lu 
dipnotta yer almaktadır.

43. Taahhütler

Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Banka mevduatları (2.12, 14 ve 17 no’lu dipnotlar) 5,770,100 3,163,910

Toplam 5,770,100 3,163,910

Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 5,770,100 TL tutarında vadeli mevduatı Hazine ve 
Maliye Bakanlığı lehine blokedir (31 Aralık 2018: 3,163,910 TL).

44. İşletme Birleşmeleri

Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

45. İlişkili Taraflarla İşlemler

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.

a) Bankalar
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 25,818,172 15,520,951

Toplam 25,818,172 15,520,951

b) Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Güneş Sigorta A.Ş. 896,847 410,765

Toplam 896,847 410,765

c) Ortaklara borçlar
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Ziraat Sigorta A.Ş. - 13

Toplam - 13
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45. İlişkili Taraflarla İşlemler (Devamı)

d) Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Güneş Sigorta A.Ş. 1,162,440 852,938

Toplam 1,162,440 852,938

e) Yazılan primler
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Güneş Sigorta A.Ş. 2,009,848 1,313,050

Toplam 2,009,848 1,313,050

f) Devredilen primler

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Güneş Sigorta A.Ş. 2,367,024 1,414,714

Toplam 2,367,024 1,414,714

g) Faiz gelirleri
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1,103,833 268,405

Toplam 1,103,833 268,405

h) Faaliyet giderleri

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Ziraat Sigorta A.Ş. 127,238 82,186
Türkiye Halk Bankası A.Ş 13,271 2,703
Metropole Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti. - 10,600

Toplam 140,509 95,489

45.1 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak 
tutarları ve bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların 
dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak 
ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer 
alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait 
olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız 
denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve 
şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle 
elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).

45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro 
gibi yükümlülüklerin tutarı: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).
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TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

46. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar:
Yoktur.

47. Diğer
47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun 

toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve 
tutarları: 
a) Diğer çeşitli borçlar

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Satıcılara borçlar 187,060 161,940
Diğer muhtelif borçlar 4,590 2,953

Toplam 191,650 164,893

47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun 
toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve 
tutarları (Devamı): 

b) Gelecek aylara ait diğer giderler

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Ertelenen hasar fazlası reasürans primleri 1,412,139 848,379
Diğer 238,160 157,209

Toplam 1,650,299 1,005,588

47.2 “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan 
ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar 
tutarlarının ayrı ayrı toplamları: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: Yoktur
(31 Aralık 2018: Yoktur).

47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların 
tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

47.5 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan bilgiler

Dönemin karşılık (giderleri)/gelirleri:

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Karşılık giderleri:

Kıdem tazminatı karşılığı (89,869) (110,601)
Konusu kalmayan karşılıklar - 3,977

(89,869) (106,624)
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EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOSU

Cari Geçmiş
Dipnot Dönem Dönem

I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler

A NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU 

ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B DAĞITILABİLİR NET

DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ]
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)

1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine

1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)

1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine

1.11.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14.DİĞER YEDEKLER
1.15.ÖZEL FONLAR
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3. ORTAKLARA PAY (-)

2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine 
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine

2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III HİSSE BAŞINA KAR
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)

Dönem karının dağıtımı hakkında Şirket’in yetkili organı Genel Kurul’dur. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 ve 
2018 hesap dönemleri ile ilgili kar dağıtımı olmadığından kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

...................................
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MEDYADA TÜRK P&I SİGORTA
SPONSORLUKLAR

EĞİTİM SEMİNERLERİ



2019 yılında ulusal basında gazete, dergi ve Tv kanallarında firmamızla ilgili 100’e yakın haber yer almıştır.
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SPONSOR TÜRK P&I SİGORTA  

İklim Değişikliği Kurultayı

Youngship - Denizcilikte Dijitalleşmeye Sigortacı 

Perspektifinden Bakış Sempozyum 

“Aija International Transportation Law” Semineri

Youngship-Denizcilik Sektörünün Geleceği Sempozyumu

Yakamoz Sempozyumu

Boat Show Tuzla

Defav 24. Dayanışma Gecesi

İTÜ Defamed 70. Kuruluş Yılı Yemeği

İTÜ Defamed 29 Ekim Yemeği
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Denizde emniyeti artırmak ve kaza gerçekleşmeden önlemler alınması yönünde yürüttüğümüz toplumsal 
çalışmalar ve bilinçlendirme projelerine 2019’da yenileri eklendi.
 
Şehir içi deniz ulaşımında deniz araçlarını kullanan yolcularımızın seyahatini emniyetli bir şekilde 
gerçekleştirebilmesi için dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bir film hazırladık.  Seyahat halinde iken 
gösterilen 4,5 dakikalık filmimiz seyahat eden yolcuların, seyahat sırasında karşılaşılabilecek olumsuz 
durumlara karşı hazırlıklı ve bilinçli olmalarını sağlayacaktır.
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Konularında uzman personelimiz tarafından her ay yazılan sirkülerlerimiz, hem sosyal medya 

hesaplarımızla hem de mailing sistemimizle 1000’den fazla kişiyle paylaşılıyor.
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Burcu BERRAK
Hasar Müdürü

+90 216 545 0300 (D.240)

+90 533 354 16 58
burcu.berrak@turkpandi.com 

 

Gemilerde teknoloji ve kalite kontrol süreçlerinde önemli 
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Önlemek Mümkün Mü?

Burcu BERRAK
Hasar Müdürü

+90 216 545 0300 (D.240)

+90 533 354 16 58
burcu.berrak@turkpandi.com 
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Halil Solak

+90 216 545 0300 (D.236)

+90 533 200 2818
halil.solak@turkpandi.com 
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FD&D
(Freight, Demurrage and Defence)

Umut CAN

+90 216 545 0300 (D.231)

+90 530 391 11 49
umut.can@turkpandi.com 
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Av. Elif KAÇAR, LLM

+90 216 545 0300 (D.243)

+90 532 288 11 34
elif.kacar@turkpandi.com 
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Halil Solak
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( Specialist Operations)

Umut CAN

+90 216 545 0300 (D.231)
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umut.can@turkpandi.com 
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Sigorta Ettirenin  Beyan

Teknik Müdür
+90 216 545 0300 (D.230)
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deger.pamuk@turkpandi.com 
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Kaptan Kaan Özerk
Grup Hasar Müdürü

+90 216 545 0300 (D.233)
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Umut CAN
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Although there are significant improvements in 
technology and quality control processes on ships, 
serious failures are still encountered. When the loss 
records of hull and machinery insurers are examined 
machinery claims are the most common claim type 
representing approximately 40%- 50% of costs.
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Is it Possible to Prevent Crankshaft
Damage, the Nightmare
of Ship-Owners?

Burcu BERRAK
Claims Manager

Burcu Berrak graduated from the 
University of Istanbul in 2000 with 
the profession of Marine 
Transportation and Management 
Engineering. During her studies, she 
worked in the chartering department 
of Bora Denizcilik for three years. 
After graduating from the 
University, she engaged in the 
container forwarding and logistics 
department for a period of two years 
in major companies like Borusan 
Logistics and Frans Maas 
International Freight Forwarding. 
She commenced her career in marine 
insurance at a Club correspondent 
where she worked between 2003 – 
2014. She handled all types of 
marine claims, particularly P&I 
matters. She became a member Türk 
P&I Sigorta as a claims manager in 
January 2014.

 In addition to commercial vessels passing through the straits, there 
are also numerous fishing boats and private vessels that do not comply 
with intensive local marine traffic and traffic separation scheme both at 
the Çanakkale and Istanbul Straits.

 According to the data issued by the General Directorate of Maritime 
Trade, a total of 85,102 ships passed through the straits, where 41,103 of 
them passed through the Istanbul Strait while 43.999 passed through the 
Çanakkale Strait. 23,565 of the 41,103 vessels passing through the 
Istanbul Strait and 19,958 of the 43,999 ships passing through the 
Çanakkale Strait received pilot services.

 In 1936, there were 17 ships passing through the Istanbul Strait per 
day and according to 2018 data, this number was recorded as an average 
of 114 ships per day.

 Aside from the increase in maritime traffic, the size of the ships has 
increased as a result of the development of technology and the 
characteristic of the cargoes has changed. The volume of dangerous 
goods transported by sea increases every year. Considering the types of 
ships passing through both straits, approximately 20% of the vessels are 
chemical carriers. The ratio of vessels with a length greater than 200 
meters in the total number of ships passing through the straits is around 
10% - 15% in both straits.

 Let's remember the explosion that occurred in 1979 when the tanker 
“Independenta”, which painted the Istanbul skies and the Bosphorus in 
black, collided with another ship. The fire that emerged as the result of 
the explosion, could be extinguished in 27 days, 43 of the crew members 
lost their lives, 96% of the sea creatures were killed and property damage 
occurred on the buildings located at coastline due to the explosion. The 
extent of the damage caused by the chemicals liberated into the air was 
not mentioned at that time. Who can guarantee that no such incident 
will ever occur again?

We all know the strategic importance of Istanbul and 
Çanakkale Straits both for Turkey and the countries 
with a coast at the Black Sea The Turkish Straits, which 
are the main trade routes for the Black Sea countries, 
are one of the most difficult waterways with their 
physical characteristics. In addition to its physical 
structure, meteorological conditions, sharp turns, 
reverse and strong currents of Istanbul Strait are the 
fearful dreams of many masters passing through the 
straits.
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Do 16 million Istanbul residents feel more relieved
with the new Implementation Directive of the
“Turkish Straits Traffic Order Regulation”?

Burcu BERRAK
Claims Manager

+90 216 545 0300 (D.240)

+90 533 354 16 58
burcu.berrak@turkpandi.com 

Burcu Berrak graduated from the 
University of Istanbul in 2000 with 
the profession of Marine 
Transportation and Management 
Engineering. During her studies, she 
worked in the chartering department 
of Bora Denizcilik for three years. 
After graduating from the 
University, she engaged in the 
container forwarding and logistics 
department for a period of two years 
in major companies like Borusan 
Logistics and Frans Maas 
International Freight Forwarding. 
She commenced her career in marine 
insurance at a Club correspondent 
where she worked between 2003 – 
2014. She handled all types of 
marine claims, particularly P&I 
matters. She became a member Türk 
P&I Sigorta as a claims manager in 
January 2014.

 FD&D is basically a type of insurance that provides legal advice in 
case of disputes that are not covered by P&I or any other insurances. 
Some of the legal costs are also covered.

 It is essential that the dispute is related to maritime. Although the 
coverage retains its name that was given when it emerged for the first 
time, it now provides support for an area far beyond Freight and 
Demurrage. Disputes with the charterer, sale-purchase operations, 
problems with new building projects, freight, demurrage, fuel disputes, 
even disputes with the insurance company and many other 
maritime-related disputes are under FD&D coverage.

Here, there are three important details to consider:

 1) While the P&I insurance covers claims for damage, penalties and 
legal costs arising from a covered event, FD&D is not a compensation 
insurance and does not cover losses caused by the dispute, unlike the 
P&I coverage. It only provides legal advice for the settlement of the 
matter and covers the judicial costs if the matter is referred to the court.

FD&D coverage is generally provided by P&I 
insurers and can also be defined as a legal 
protection insurance. Expectations of the 
insureds cannot be fully met as the content and 
the coverage provided are not fully known to the 
insureds and the coverage has subjective 
aspects. On the other hand, the explanation of 
the issue by the insurance companies causes 
difficulties and in some cases loss of reputation.

I hope that the following information will help, 
even if a little, in understanding of such 
coverage.
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FD&D
(Freight, Demurrage and Defence)

Halil Solak
Assistant Technical Manager

+90 216 545 0300 (D.236)

+90 533 200 2818
halil.solak@turkpandi.com 

Halil graduated from Darussafaka 
High School in 1995 and Maritime 
Academy of Istanbul Technical 
University in 1999. He started his 
marine career at Zodiac 
Shipping,London. He completed his 
MBA degree in Risk Management 
and Insurance at Georgia State 
University in USA. Before joining 
Türk P&I as Assistant Manager, 
he worked as hull and cargo 
underwriter for Zurich insurance 
company and later spent 9 years at 
Omni Broker House as insurance 
and reinsurance broker. He 
presented seminars in Risk 
Management and Marine 
Insurance, including Exposhipping 
and his articles are published in 
local and internetional media.

Captain Kaan Özerk
Claims Group Manager
+90 216 545 0300 (D.233)

+90 533 643 98 35
kaan.ozerk@turkpandi.com 

Graduated from Maritime 

Academy of ITU in 1991. He 

served as a deck officer and Chief 

Mate at Zodiac Maritime, London 

on various size of OBO vessels, 

Bulk Carriers and tankers up to 

1998. He worked as a Chief Mate 

and Master Mariner on container 

vessels at sea and respectively as 

Marine Superintendent and 

Marine Insurence Manager at 

Office in Arkas Holding up to end 

of 2017. As of February 2018, he 

joined Türk P&I family as Claims 

Group Manager.

  From this perspective, it is important to give priority to the 
procedures, measures and corrective maintenance action aimed at 
improving the reliability of materials and technical systems, which are 
critical to the operation of the ship. Technical failures can not only have 
serious consequences for the safety of the crew, the environment and 
the ship, but also the loss of time due to such errors and/or detaining of 
the vessel as the result of the controls performed by the Flag / Port State 
authorities will constitute loss to the ship's commercial trade. In 
addition, it should be kept in mind that the ship, the commercial 
operation of which is interrupted in order to remedy any deficiencies / 
problems arising during Flag / Port State controls, will suffer much more 
time loss than usual.

 Although the actual repair cost of a technical damage is not always 
high, our experiences show that when total repair, off-hire, deductibles 
under the hull & machinery policy and all other costs are put together, 
the costs of damage tend to rise considerably and pose great difficulties 
for ship operators. In simple terms, this leads to an increase in operating 
costs.

 The root cause of such damages is the failure to perform regular 
planned maintenance on the ships and we, as Türk P&I, refresh our 
insurers' minds time to time both through our circulars and during the 
condition surveys we perform on our vessels about the fact that the 
damage or loss arising from inadequate maintenance may be 
detrimental for their insurance coverages. Apart from the insurance 
coverage, the loss of time and work that may arise following such 
damages will affect the commercial reputation of the owners.

The permanence and success of maintenance 
performed on board will vary depending on the 
ship operator's regular control / maintenance 
discipline and available spares. Therefore, 
keeping the maintenance performance always at 
a satisfactory level can be challenging for ship 
operators in cases of limited fund and 
workforce...
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Importance of Planned
Maintenance On Ships

 Due to sheer size of legal and financial areas to be impacted by Brexit 
and and immense complexities to take into consideration, it would be 
practically impossible to dissect all aspects of Brexit’s impact on marine 
insurance industry in minute detail. Regardless certain practical 
considerations on this matter are worth considering and underlining 
some practical key points may be beneficial.

 Brexit’s short and long term effects on marine insurance industry will 
be felt in all primary areas constituting the busines such as claims 
handling, regulatory authorities involved and their practices, the 
principles of underwriting and insurance wordings which shall be widely 
adopted, but for sake of brevity and let’s focus on regulatory and 
underwriting aspects as two vertical slices of the whole matter.

 European Union’s perhaps the single most important claim to fame is 
the single market between EU members and this applies to insurance 
market as well. Pre-Brexit arrangements already in place allow that 
insurance and reinsurance services can be freely provided between EU 
member states. This freedom is conferred by EU Insurance Directives and 
the Reinsurance Directive which has been repealed to make room for 
Solvency II some time ago. EU’s Insurance Mediation Directive also has a
role to play in realizing this freedom. In a nutshell, these regulatory texts 
enshrine rights that any insurer or player in EU insurance market with 
headquarters is automatically authorised to provide insurance services in 
any EU member state. This applies to whole EU in general, and altered 
regulations are binding for countries who are EEA entrants but not EU 
members.

 The looming bifurcation of the once-united market following Brexit 
has been forcing the insurers to prepare contingencies. Pillars of these 
contingencies involve cross extension of operational capabilities of 
insurance companies between EU and UK, i.e.;

As the United Kingdom lurches toward the 
endgame in a bitter Brexit process, new 
realities awaiting the insurance market are 
getting ever closer to playing out. Whilst the 
political upheaval associated with Brexit is 
beyond the scope of this article, the 
multi-billion insurance industry with financial
interests closely entwined with British 
insurance market and Lloyds syndicates have 
been long taking precautions to minimize the 
impact of the whole ordeal.
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Brexit and Resulting Pitfalls
in Insurance Sector

Umut CAN
Asst. Technical Manager

+90 216 545 0300 (D.231)

+90 530 391 11 49
umut.can@turkpandi.com 

Following his graduation from 
Istanbul Technical University with 
a degree in Mathematics 
Engineering, Umut started his 
marine risks insurance career in 
2005 at Anadolu Insurance 
Company. He later joined Aon ve 
Omni as an insurance and 
reinsurance broker. In 2014 he took 
the position as Underwriter of 
Turkish P&I.  Umut’s 
responsibi l i t ies include 
establishment of Company’s risk 
and business acceptance criteria, 
review and guidance of rating 
practices and application of these 
practices to both prospect busines 
and portfolio, and ensuring smooth 
and continuous run of the 
Company’s reinsurance treaty 
programmes. His articles on 
various insurance related topics 
continue to be published in 
maritime and insurance sector 
periodicals.

 In resolution of international maritime law disputes, Court of 
England and Wales are commonly opted and/or any dispute is agreed to 
be settled through London Arbitration. Many disputes linked with sea 
trade, which may be arising from either disagreement on charter party 
terms, bill of ladings, contracts of affreightment, ship sale or other 
incidents such as collision etc.may canalize parties to solve the matter 
through London Arbitration by incorporating such mutual preference 
into related agreements.

 As a matter of fact, English law strongly motivates controversial 
parties to apply to alternative systems rather than long going court 
proceedings. Although there are various mechanisms to resort, the most 
common ADR methods can be summarized as negotiation, mediation 
and arbitration. As per the Arbitration Act 1996 (“the Act”), this process 
aims to obtain a fair resolution by an impartial tribunal without 
unnecessary delay or expense. In a case where the parties chose to reach 
a consensus through arbitration mechanism, they may either chose an 
adhoc settlement to decide specific procedures, or surrender a standard 
set of rules of present arbitration organizations such as International

In consideration that disputes are inevitable in 
commercial life, overcoming the conflicts and 
devastation with minor distress is substantial. In this 
respect, knocking the door of litigation in order to solve 
the discordance before the court, seems to be relatively 
inconvenient in comparison with alternative dispute 
resolution mechanisms, which are commonly abridged 
as “ADR”, provided by various law regulations. 
Alternative dispute resolution methods have been 
commonly used in various communities over the world 
throughout history. For instance, mediation has been 
advised in Islamic Law (Shariah), as well as in ancient 
Roman history which call mediators in different names 
such as “internuncios, me-dium, intercessor, 
philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, 
interpres”, and “mediator”. (Roman law in 
530-533CE).
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 Bunker-related problems can lead to individual incidents, and 
depending on how high the level in the supply chain where this problem 
originates, there may be problems that may reach to epidemics on a 
regional or even global scale.

 The most recent examples of large-scale bunker-related incidents are 
the problems that bunker fuel from Houston had caused worldwide last 
year. Even in Singapore, which is an important base of global trade in the 
Far East, the negative effects of Houston off-spec bunker were felt. Based 
on this supply chain alone, it is estimated that approximately 200 ships 
had suffered financial losses and/or commercial losses in Singapore and 
around the world.

 The source of the problem cannot always be determined with certainty 
as the chain from the production of bunker fuel to supplying to the final 
consumer, which is the vessel, passes through a number of chemical 
processing and storage processes. However, if the bunker acquires 
chemical and physical properties, which are not compatible with the 
vessel, as the result of changes, which take place at any stage of the 
supply chain and can be identified as "contamination", this may lead to 
problems with different natures and severities.

 Some problems caused by a basic need for the ship, such as bunker, in 
the functioning of the ship, can cause problems that can be solved 
relatively easier, such as the necessity of replacement of fuel filters or the 
temporary deactivation of fuel injection systems. In more serious cases, it 
is possible that the ship will collapse and consequently the shipowner's 
ship will suffe serious physical damage and even very serious claims of 
liability may be made for the damages that may be given to the third 
parties by the uncontrolled ship.

 Compliance with the ISO 8217 standard, which is a reference source for 
bunker fuel trade worldwide, is an important milestone to ensure that the 
ship does not encounter bunker-related problems. However, the tests 
performed in accordance with ISO 8217 are not always sufficient to ensure 
that the bunker is not contaminated. Especially non-carbon

Marine insurances, which are indispensable 
for marine industry as much as bunker does, 
are frequently applied by ship-owners and 
compensations are claimed due to problems 
arising from the bunkers.
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 Fulfillment of these duties is of high importance for both parties as it 
will require the parties to revise all elements of the contractual terms. 
Likewise, if the insurer is convinced that the risk is aggravated in any 
way or that substantial changes in the interest subject to insurance take 
place, all agreement terms must be negotiated from the beginning. 
Although the necessary notifications are not made, the insurer will 
consider that the protection will continue but will not be able to give any 
meaning to the insurer's reservations and objections when the damage 
occurs and the compensation is due. For all these reasons, the subject of 
our article is the duty of disclosure of the policy owner.

 Pursuant to Article 1412 of the TCC, "Where the Code attaches any 
legal consequence to the policyholder’s behavior or knowledge, the 
same consequence shall attach also to the behavior or knowledge of the 
insured, of the representative or in cases of personal insurances of the 
beneficiary, provided that they were aware of the insurance contract." In 
this case, the obligation of declaration of the representative, whom is 
worked intensively in marine insurances, recognized by law becomes 
important in addition to those of the insured and the beneficiary. In 
order for any information to be "material" provisions of article 1435 of 
TCC stipulates that "Circumstances that are not so disclosed at all or 
disclosed insufficiently or wrongly to the insurer shall be deemed of 
importance if they could lead to the non-conclusion of the contract or to 
its conclusion with different terms."

When we look at the legal nature of the insurance 
contract, the basic obligations attributed to the parties 
are considered as “premium payment obligation” and 
“obligation to provide insurance protection”. Although 
the execution of these obligations actually keeps the 
contract alive, the functioning of a number of issues, 
that is to say, entitlement, is conditional upon the 
fulfillment of a set of duties. The insurance contract 
provides the parties with a number of duties, which 
are based on the bona fide rule stipulated under article 
2 of the Turkish Civil Code.
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 It can be said that one of the most basic misconceptions about the 
necessity of these surveys in general, which we can say to be 
performed for allowing the insurance company to know the ship better 
and to have an idea about the possible coverage and its scope, is the 
perception, especially by the undertaking that the vessel has already 
had a class and/or Seaworthiness certificate. We believe that it is 
necessary to explain the insurers' perspectives regarding this 
argument asserted against the survey expectations we demand from 
our insureds and the main differences from other authorities’ surveys.

 Unlike PSC/Flag State controls, which are roughly more detailed in 
terms of documentation control, or class / ISM / ISPS surveys that give 
more attention to operational details, P&I surveys predominantly focus 
on cargo safety, marine and environmental pollution and, of course, 
crew/passenger safety issue, which is also the main theme of other 
surveys. Although it contains basically similar topics, it should be 
noted that these topics are evaluated by the appointed surveyors from 
different perspectives. As a basic example, a P&I surveyor checks if a 
ship's generator runs properly (just like the surveys of other 
authorities), but it also assesses the risk of an oil leakages from the 
same generator eventually leading to slippage of a seaman and turning 
into an incident that could result with an injury to the seaman.

In today's maritime industry, seafarers are now obliged to 
be exposed to the control and supervision of different 
maritime authorities and to meet these requirements in 
addition to both their daily navigation routines and 
operational duties carried out at the port. We can count the 
flag state and class society’s surveys and "Safe 
Management System (SMS)" and "International Ship and 
Port Facility Security Code (ISPS)" surveys, which are also 
carried out on an internal basis among these and we can 
easily say that one of the surveys mentioned by them in 
their complaints featuring "We have to deal with a survey
at every port” phrase is the insurance survey.
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 In case of property insurances, the basic principle of which is to 
indemnify the damage and loss to any property of the insured following 
any loss taking place due to a risk covered, and to cover reasonable 
expenses incurred in order to prevent or mitigate possible damage, it is 
important that the insured sum , as noted in the policy, accords with 
the sum insured concept defined according to the terms of insurance 
contract. The fact that the sum insured has been determined in 
accordance with the principles agreed in this framework is one of the 
most important factors to be considered in order to determine the risk 
premium of the insured correctly and to ensure that the insured can 
benefit fully and completely from the policy in case of any damage.

 This principle is of great importance in terms of Hull and Machine 
insurances, which is a type of property insurance that has evolved over 
the centuries in order to provide coverage for watercraft.

 England, holding the market leadership of the maritime trade 
insurance through Lloyds in early 20TH century when the world trade 
volume continued to gain momentum, had emphasized the importance 
of the "sum insured" concept for the assets subject to marine risks 
under Marine Insurance Act dated 1906, and provided one of very first 
modern examples to the questions of which items shall be covered 
based on which principle under the sum insured not only for the cargo 
subject to carriage, but also for the vessel carrying such cargo. In 
particular, paragraph 1 of Article 16 of such British law, which is still 
form the basis of many insurance contracts today, specifies the issue of 
which values shall be considered as a basis for the sum insured under 
which conditions regarding the Hull and Machine insurances for 
floating assets.

 Although such sub-article 16.1 is not fully applicable today due to 
the facts that said law has a history of more than hundred years, and 
both the varieties of floating assets used for maritime trade and the 
perception of Hull and Machine insurances in the market have evolved 
in time, basic principles such as the stipulations that the asset insured 
under hull and machines insurances is the hull, machine and other 
assemblies considered as integral parts of the vessel and the sum 
insured related to these assets insured must be the total fair value at 
the beginning of the risk, are still applicable today based on this article 
of the act.

The term “Sum Insured”, being among utmost 
important elements of insurance, has undergone 
various transitions throughout centuries. The term, 
which initially came into being with strong semblance 
to a gambling mechanism, has evolved a great deal 
until it matured into it’s current meaning in today's 
insurance industry.
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 Under the case referred, an exceptional examination was carried out, 
in which the diligence liability of the carrier stipulated under the Rule 
No. IIV.2 and the relationship between the circumstances allowing 
exception of liability for the carrier as stipulated under the Rule No. IV.2, 
were analyzed. Supreme Court accepted the appeal application of the 
plaintiffs and asserted that the carrier, acting in the capacity of a 
“bailee", must prove that the damage or loss in question had not caused 
by any violation of its diligence obligation stipulated under the Rule No. 
IV.2. In other words, in order to benefit from the faultlessness clause 
under the Rule No. IV.2, the carrier must demonstrate that the damage 
had not been caused by its own negligence or violation. This decision 
constitutes a contradiction to many other case-law practices (for 
decisions awarded in contrary see: The Glendarroch [1894] P 226, 
Albacora SRL v Westcott & Laurence Line Ltd 1966 SC(HL) 19 and Great 
China Metal Industries Co Ltd v Malaysian International Shipping Corpn 
Bhd (The Bunga Seroja) [1999] 1 Lloyd’s Rep 5.).

 If we take a look at the merits and the details of the case, the Volcafe 
incident had arisen from an incident where the cargo, which was 
composed of coffee bean carried in the container, was damaged due to 
moisture. It was indicated that, if barriers were established by placing 
paper or cardboard between the containers, the damage would actually 
not occur or be less. Although the carrier, claiming that, such 
moisture-related damage was a defect inherent to the cargo,

Recently, the English Supreme Court has overturned the 
decision of the Court of Appeal during the trial held on 
December 5TH, 2018, in which the issue of who shall 
bear the burden of proof in case of damage to the cargo 
under Hague and Hague-Visby Rules was discussed and 
a ruling case, where a decision in contrary to the 
established interpretation of these set of rules was 
awarded, has been formed. (Volcafe v. CSAV [2018] 
UKSC 61). This decision is also important for Turkish 
ship-owners, as aside from the close relationship 
between maritime transport and insurance issues with 
English law, English law can easily be applied to 
disputes arising from bill of lading with a "jurisdiction 
clause" that can be added to bill of lading and charter 
parties.
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 Vessels such as tugboats, pontoons, floating cranes, which perform 

operations like quay, bridge construction, underwater cable laying, 

dealing with pollution need this cover but they do not exactly know the 

scope of the cover, why they have to purchase this cover and the 

differences from classical P&I cover.

 What is important for the insurers is not the type of the ship but the 

activity it performs. To provide an example; a ship carrying material to a 

construction site is considered under P&I cover, but when it is used for 

this construction, it is covered under the Specialist Operations Cover.

 P&I insurers have classified the risks arising from Specialist 

Operations under 3 headings and excluded them from the classical P&I 

cover. However, in certain cases, it may not be crystal clear whether a 

claim incurred is covered by the P&I or Special Operations Cover. In 

order not to cause any grievance until the issue is resolved, P&I insurers 

evaluate the human issues such as disease, injury, death and social 

issues such as wreck removal, ship related pollution, and environmental 

issues, where time is of essence under the classical P&I cover, regardless 

of the activity.

As ships navigating from one port to another are 
predominantly subject to marine risks, the 
classic P&I coverage is sufficient for these 
vessels and meets the needs. However, vessels 
engaged in activities other than routine 
navigation at sea are subject to additional risks. 
These risks are considered under the “Specialist 
Operations Cover” and excluded from the classic 
P&I cover.
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MS Amlin Sailing Regatta – Hollanda

DTO Kocaeli – P&I Sigortaları Hakkında Bilgilendirme Semineri

Toprak Mahsulleri Ofisi – Ankara – P&I Sigortası Hakkında Bilgilendirme Eğitimi

DTO İstanbul – İstanbul Boğazı Yerel Deniz Trafiği Semineri

Wista- Güvenli ve Temiz Denizler Semineri

Wista - 8 Mart Kadınlar Gününe 10.yıl kutlaması

Omni- Amlin Charterer's Liability Semineri

TMC Marine Ivelin Mitev (Salvage & Wreck Removal Consultant)

DTO- IMO 2020 semineri –Standard Club

Şehir Hatları - İstanbul Senin Deniz Çalıştayı

Yeni Türk Hukuku Uyarınca Kurtarma Semineri

Boğaz Yolcu Taşıyıcı Kooperatifleri Üyelerine P&I Hasarlarına Dair Bilgilendirme Semineri

İstanbul Barosu- “Lojistik ve Nakliyat Sigortaları” Paneli

Deniz Ticareti Hukukunda Milletlerarası Sözleşmeler Semineri

İstanbul Barosu- “Deniz Ticareti Hukukunda Yargı Kararları sempozyumu”

Yeni Türk Hukuku Uyarınca Kurtarma Semineri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-'Sıfır Atık Mavi'

IOPC-Londra

Kudenfor – Independenta Konferansı

Gemi Sicili Semineri
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