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TÜRKİYE SİGORTA 
SEKTÖRÜNDE YEREL 
REASÜRANS
KAPASİTESİNİ 
ARTIRMAK VE 
KAYNAK
VERİMLİLİĞİ 
SAĞLAMAK İÇİN...
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... GELECEĞE 
ODAKLIYIZ
Türkiye reasürans piyasasını sürekli 
gelişen ve büyüyen, sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. 

GENEL 
BİLGİLER
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MİSYONUMUZ

• Yurt içi reasürans kapasitesini artırarak, Türk 
sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlamak

• Yurt dışına giden reasürans primlerini yurt içinde 
tutarak, ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir 
büyümesine katkıda bulunmak

• Türk sigorta sektörünün teknolojik altyapı, yetkin 
insan kaynağı, kurumsallık, sürdürülebilirlik ve 
mali güç yönlerinden olgunlaşmasına katkıda 
bulunmak

VİZYONUMUZ

• Türkiye’nin güçlü reasürans şirketi olarak 
ülkemizin risklerini etkin bir şekilde yönetirken, 
global bir reasürans markası olarak da “güvence 
ihraç eder” konuma gelmek
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KURUMSAL PROFİL

2019’da faaliyetlerine başlayan Türk 
Reasürans, sigorta sektöründe yerel 
reasürans kapasitesini artırmak ve 
kaynak verimliliği sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. 

Türk Reasürans; Yeni Ekonomi Programı’nın iki ana eksenini 
oluşturan Ekonomik Dengelenme ile Sağlıklı ve Sürdürülebilir 
Büyüme hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla 

• Yurt içine sunulan kapasitenin arttırılması

• Yurt dışından iş kabulü ve coğrafi çeşitlendirme

• Özsermaye güçlendirilmesi ve sürdürebilir kârlılık

• İnovasyon üzerinden sektörün olgunluğuna katkıda bulunma

• Yüksek yetkinlikte insan kaynağından oluşan yetenek 
havuzuna katkıda bulunma 

stratejik amaçlarını benimsemiştir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda yapılan düzenleme uyarınca 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2019 
tarihinde 600 milyon TL kayıtlı sermaye ile kurulmuş olan ve 
6 Eylül 2019 tarihi itibarıyla tescil edilerek faaliyetlerine başlayan 
Türk Reasürans, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Genel Merkezi’nin 
yer aldığı İstanbul’da 78 kişilik yetkin insan kaynağı ile hizmet 
sunmaktadır.

Ülkemiz reasürans piyasasının gelişimine Ar-Ge ve inovasyon 
odaklarında da kılavuzluk etmeyi hedefleyen Türk Reasürans’ın 
faaliyet alanları, Türkiye ve yabancı ülkelerde, sigorta grupları 
içindeki her türlü dal ve branşa giren sigorta, reasürans ve 
katılım reasürans işlemlerinin yapılmasını, bu sigortalarla ilgili 
bölüşmeli ve/veya bölüşmesiz her türlü reasürans, retrosesyon 
ve alternatif risk transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülecek havuz 
faaliyetlerinin yönetilmesi, risk paylaşım ve transferlerine iştirak 
edilmesini kapsamaktadır.

Türk Reasürans’ın, reasürans kapasitesi sağlamaya başladığı ilk 
yıl olan 2020 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 975 milyon TL; 
özsermaye büyüklüğü ise 460 milyon TL’ye ulaşırken 
1,03 milyar TL değerindeki brüt prim üretimi sayesinde Türk 
sigorta sektörüne önemli bir kaynak sağlanmıştır.

1,03 MİLYAR 
TL PRİM 
ÜRETİMİ
Türk Reasürans’ın 2020 yıl sonu 
itibarıyla özsermaye büyüklüğü 
460 milyon TL, aktif büyüklüğü 
975 milyon TL, brüt prim 
üretimi 1,03 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir.
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ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi’nin 
doğrudan ana ortağı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır.

Türk Reasürans’ın sermayesi, beheri 1 TL değerinde 
600 milyon paya ayrılmış toplam 600 milyon TL değerindedir. 
Beheri 1 TL değerinde 600 milyon adet paya karşılık gelen 
600 milyon TL, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakdi 
olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari 
değerlerinin ¼’ü Şirket’in tescilinden önce ödenmiş olup, geri 
kalanının ise Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara göre Şirket’in 
tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödeneceği belirtilmiştir. 
Buna göre, 19 Ekim 2020 tarihli ve 2020-31 sayılı Yönetim 
Kurulu kararı ile ödenmemiş sermayenin %50’sine tekabül eden 
225 milyon TL, 3 Kasım 2020 tarihinde ödenmiştir. 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sermayeyi temsil eden hisse 
senetlerine tanınan imtiyazlar yoktur.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket, kayıtlı sermaye sistemine 
tabi değildir. 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in iktisap ettiği kendi payı 
bulunmamaktadır.

Sermaye Artırımı

Türk Reasürans 2020 yılında sermaye artırımı yapmamıştır. 

Ortaklık Yapısında Meydana Gelen Değişimler

2020 yılında Şirket’in ortaklık yapısında bir değişiklik olmamıştır.

Adı
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) Pay oranı (%)

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 600.000.000 100,00 600.000.000 100,00

Ödenmiş sermaye 375.000.000 62,50 150.000.000 25,00

Ödenmemiş sermaye (-) 225.000.000 37,50 450.000.000 75,00
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ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

14 Ağustos 2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu’nun 7 Ağustos 2020 tarih ve 2020-21 sayılı kararı 
ile hazırlanan Esas Sözleşme tadil tasarısı kabul edilmiştir.

ESKİ METİN YENİ METİN
MADDE 3 

AMAÇ VE KONU

Şirket, Yürürlükte bulunan veya ileride yürürlüğe girecek sigortacılık 
ve diğer tüm mevzuatların izin verdiği ölçüde aşağıda yazılı amaç 
ve konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Başta, Türkiye 
ve yabancı ülkelerde, sigorta grupları içindeki her türlü dal ve 
branşa giren sigorta ve tekafül işlemleri yapmak, bu sigortalarla 
ilgili bölüşmeli ve/veya bölüşmesiz, finansal reasürans ve diğer 
bilumum reasürans, retrosesyon ve alternatif risk transfer işlemlerinin 
yapılması, sigorta grupları içindeki her türlü dal ve branşa giren 
sigortalarla ilgili retekafül işlemlerinin yapılması ve Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca uygun görülecek havuz faaliyetlerinin yönetilmesi, 
risk paylaşım ve transferlerine iştirak edilmesi konuları olmak üzere 
şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemlerde 
bulunabilir:

a) Şirket’in amaç ve konusu dâhilinde her türlü hukuki işlemi 
yapmak;

b) Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
için her türlü taşınır ve taşınmaz malın satın alınması, satılması, 
kiralanması ve kiraya verilmesi veya inşa ettirilmesi dâhil diğer 
yollarla elde edilmesi ve Şirket malvarlığı olarak tutulması;

c) Faaliyet alanı kapsamında taşınır malları üzerinde rehin ve 
taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, kredi almak, 
teminat karşılığı veya teminatsız taşınmaz kredisi almak, karşılıklı 
teminatı almak;

d) Türk Ticaret Kanunu ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine 
uygun şekilde, her türlü tahvil, intifa senedi, kâr ortaklığı belgesi 
ve diğer menkul kıymetler çıkarmak;

e) Sigortacılık Kanunu ve diğer tüm mevzuatlara uygun olmak 
kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında, başka reasürans ve sigorta 
şirketleri ve emeklilik şirketleri veya bunların acentelerinin 
portföylerini devralmak ve gerektiğinde kendi portföyü de dâhil 
olmak üzere devretmek;

f) Şirket’in konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü ruhsatname ve 
izinleri almak, marka, patent, lisans ve imtiyazları, know-how, 
resim, model ve ticaret unvanlarını, teknik yardım ve fikri hakları 
ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap, devir ve ferağ etmek, 
ve bunlar hakkında lisans sözleşmesi akdetmek;

g) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilecek görevleri yapmak;

h) Sigortacılık ve sair mevzuat ile uyumlu olmak şartıyla personel 
istihdam etmek.

Bu maddede sıralanan işlemlerden başka, yararlı ve gerekli 
görülecek ve yasaların yasaklamadığı faaliyetlerde bulunmak.
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d) Türk Ticaret Kanunu ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine 
uygun şekilde, her türlü tahvil, intifa senedi, kâr ortaklığı belgesi 
ve diğer menkul kıymetler çıkarmak;

e) Sigortacılık Kanunu ve diğer tüm mevzuatlara uygun olmak 
kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında, başka reasürans ve sigorta 
şirketleri ve emeklilik şirketleri veya bunların acentelerinin 
portföylerini devralmak ve gerektiğinde kendi portföyü de dâhil 
olmak üzere devretmek;

f) Şirket’in konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü ruhsatname ve 
izinleri almak, marka, patent, lisans ve imtiyazları, know-how, 
resim, model ve ticaret unvanlarını, teknik yardım ve fikri hakları 
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g) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilecek görevleri yapmak;

h) Sigortacılık ve sair mevzuat ile uyumlu olmak şartıyla personel 
istihdam etmek.
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i) Şirket, finansal yatırım portföyünün etkin yönetimi ve finansal 
risklerden korunmak amacıyla aracılık faaliyeti ve portföy yönetim 
hizmeti niteliğinde olmamak ve Sigortacılık mevzuatı hükümleri 
saklı kalmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, 
Yönetim Kurulu’nun verdiği onay doğrultusunda, her türlü para 
piyasası araçlarına, sermaye piyasası araçlarına, türev ürünlere ve 
sair her türlü finansal yatırım aracına yatırım yapabilir, ilgili yasal 
mevzuat ile yetkili kılınmış kurumlar ile Şirket adına yatırım fonu 
kurulması ve işletilmesi için anlaşmalar yapabilir, kendi borçları ve 
faaliyet konusu işlemleri ile sınırlı olarak her türlü nakdi ve gayri 
nakdi kredi kullanabilir;

j) Şirketin faaliyetini geliştirmek amacıyla, tek başına veya yurt 
içinde ya da yurt dışında kurulmuş veya kurulacak diğer şirket, 
kişi ve kuruluşlara daimi ve geçici her türlü ortaklıklar ve şirketler 
kurmak, bunları veya bunlardaki ortaklık paylarını satın almak, 
bunlarla işbirliği yapmak, stratejik ortaklıklara girmek, ortak ürün, 
araç, ve teknolojiler geliştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlara 
üye olmak, diğer ilgili şirket, kişi ve kuruluşların kendi aralarında 
gerçekleştirdikleri çalışmalara katılmak, bunlarla personel 
değişimi yapmak, mevzuatın izin verdiği ölçüde bunlarla bilgi 
paylaşımında bulunmak,

k) Sigorta ve reasürans alanında gerek kendi bünyesinde istihdam 
etmek ve gerekse sektör geneline hitap edecek nitelikli personeli 
yetiştirmek adına, bünyesinde veya dışarıdan temin etme yolu 
il, eğitim, hizmeti organize etmek, öğrenim kurumları ile ortak 
projeler yürütmek, var olan projelere maddi destek vermek, bu 
amaçla kurulmuş şirketlere iştirak etmek;

l) Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında her 
türlü kültürel ve sanatsal faaliyete ilişkin organizasyonu 
gerçekleştirmek, sponsor olmak, sergi açmak, eğitim düzenlemek 
ile yine bu alanda faaliyet gösterecek vakıf kurmak veya var olan 
vakıflara iştirak etmek;

Bu maddede sıralanan işlemlerden başka, yararlı ve gerekli 
görülecek ve yasaların yasaklamadığı faaliyetlerde bulunmak.

MADDE 16

GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel 
kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde 
toplanması zorunludur. Olağanüstü Genel kurullar ise şirket 
işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar. Genel 
kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı sahip olduğu 
payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari 
değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel 
kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya 
olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında 
Türk Ticaret Kanununun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere 
edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu 
toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 
Genel kurul şirketin merkez adresinde veya çoğunluk kararı ile başka 
bir yerde toplanır.
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içerisinde toplanması zorunludur. Olağanüstü genel kurullar ise 
şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar. 
Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı sahip 
olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin 
itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi 
genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi 
olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul 
toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 409. Maddesinde yazılı 
hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul 
toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine tabidir. Genel kurul şirketin merkez adresinde veya 
çoğunluk kararı ile başka bir yerde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak 
sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi 
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına 
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride 
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik 
genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul 
toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş 
olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan 
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
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Pandeminin küresel ekonomiye kısa, orta 
ve uzun vadeli maliyetleri belirsizliğini 
korumakla beraber, sigorta kapsamındaki 
salgın kaynaklı ekonomik hasarların yüz 
milyarca ABD dolarını aşacağı tahmin 
edilmektedir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
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Değerli paydaşlarımız,

Benzeri olmayan bir yılı geride bıraktık

2020 yılının Ocak ayında Çin’de başlayan ve oradan tüm 
dünyaya yayılan Covid-19 salgınının küresel ekonomi, sosyal 
yaşam ve insan sağlığı üzerinde benzeri görülmemiş etkileri 
olmuştur. 

Pandemiyle mücadelede alınan izolasyon ve karantina tedbirleri 
günlük yaşamı ve iş hayatını durma noktasına getirmiş, dünya 
çapında işsizlik oranlarını ve gelir adaletsizliğini artırmıştır. 
IMF’nin Nisan 2021 tarihli Küresel Ekonomik Görünüm Raporu 
güncellemesine göre 2020 yılında dünya ekonomisi %3,3 
oranında daralmış ve devasa ekonomik kayıplar ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün 18 Nisan 2021 verilerine göre 
dünya genelinde 3 milyonu aşkın insan pandemi nedeniyle 
hayatını kaybetmiştir. 

2020’nin bu özel koşullarında çoğu ülke hükümeti ve merkez 
bankası faiz indirimleri ile genişlemeci para politikalarına 
yönelmiştir. Bu kapsamda varlık alımları, likidite destekleri ve 
teşvikli kredi programları ile salgından etkilenen sektörler ve 
hane halkı desteklenmiştir. 

Türkiye ekonomisi dünyada pozitif büyüme kaydeden az 
sayıdaki ülkeden biri olmuştur

2019’da başarılı bir dengelenme sürecinin ardından yılın 
son çeyreğinde %6,4’lük büyüme oranını yakalayan Türkiye 
ekonomisi, 2020 yılının ilk çeyreğinde de başarılı bir seyir 
izleyerek %4,5 oranında büyümüştür. Yılın ikinci çeyreğinde 
pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla alınan kısıtlayıcı 
tedbirlerin bir sonucu olarak ekonomimiz %10,3 oranında 
daralmıştır. 

Pandeminin kontrolünde elde edilen başarının bir sonucu olarak 
yaz aylarında virüsün yayılımında ve vaka sayılarında gözlenen 
düşüş, kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesine ve normalleşmenin 
başlamasına imkân tanımıştır. Ekonomik aktivitede toparlanma 
eğilimi hız kazanırken, hükümetin farklı kanallardan ekonomiye 
verdiği güçlü destek iç talebi canlandırmıştır. Tedbirlerin 
yanı sıra TCMB’nin Temmuz 2019-Mayıs 2020 döneminde 
uyguladığı faiz indirimleri kredi hacmini artırmış, tüm bu 

olumlu gelişmelerin sonucunda Türkiye ekonomisi üçüncü 
çeyrekte yıllık bazda %6,3 oranında büyümüştür. Bu süreçte 
kazanılan değerli deneyimler, yılın devamının doğru hamlelerle 
yönetilmesinde büyük rol oynamış, vaka sayılarındaki görece 
artışa karşın ülkemiz yılın son çeyreğinde de %5,9 oranında 
büyümüştür. 2020 yılının tamamında ise Türkiye %1,8 oranı 
ile pandemi koşullarında büyüme kaydedebilen az sayıdaki 
ülkeden biri olarak farklılaşmıştır. 

Küresel ölçekte devam eden aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları 
geleceğe görece olumlu bakmamızı sağlamaktadır. Bir 
diğer önemli gelişme ülkemizin aşılama kampanyasındaki 
kararlı ilerlemesidir. Milli bir aşının geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar da ümit verici olup faz üç deneme aşamasına 
gelinmiştir. Küresel sağlık krizi düzleminde kaydettiğimiz bu 
başarıların varlığında, 2021 yılında ekonomik aktivitede ılımlı bir 
toparlanma beklenmektedir.

Küresel sigortacılık ve reasürans sektörü 2020 yılında bir 
dayanıklılık testinden geçmiştir

Yaşam ve ekonomi döngüsünün tüm cephelerini etkileyen 
pandemi süreci, sigorta ve reasürans piyasalarındaki faaliyetlere 
de yansımıştır. 

Pandeminin küresel ekonomiye kısa, orta ve uzun vadeli 
maliyetleri belirsizliğini korumakla beraber, sigorta 
kapsamındaki salgın kaynaklı ekonomik hasarların yüz milyarca 
ABD dolarını aşacağı tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan dünya ölçeğinde frekansı hızla artan doğal 
afetler ve iklim krizi sektörümüzün önünde duran, yönetilmesi 
kolektif çaba gerektiren en temel uzun vadeli risklerden birini 
oluşturmaktadır. 

Küresel sigorta ve reasürans piyasalarında prim üretimi ve 
kârlılıkta da gerileme izlenmektedir. Covid-19 pandemisinin 
ortaya koyduğu ekonomik koşullarda dünyanın pek çok 
ülkesinde negatif seyreden reel faiz oranları ile yatırım 
gelirlerindeki düşüş, kârlılık üzerinde ciddi bir baskı üretmeye 
devam etmektedir. Bu olumsuzluklara karşılık, küresel sigorta 
sektörü prim üretimindeki daralmanın ilk öngörülerden daha az 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Örneğin; Swiss Re, küresel 
prim üretimi daralma tahminini %2,8’den %1,4’e güncellemiştir.
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Türkiye sigorta sektörünün 2020 yılı toplam prim üretimi 
nominal olarak %19,3 oranında artarak 82,6 milyar TL’ye 
ulaşmıştır. Hayat dışı branşların prim üretimi %17,7; hayat branşı 
prim üretimi ise %27 artış göstermiştir. Sektör geneli için reel 
büyüme oranı %4,1 olurken, hayat dışı branşta %2,7, hayat 
branşında ise %10,9 olarak gerçekleşmiştir.

Türk Reasürans, ilk tam faaliyet yılını başarılarla geride 
bırakmıştır

Sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlamak, yerli reasürans 
kapasitesini ve kaynak verimliliğini artırmak amaçlarıyla kurulan 
Türk Reasürans, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir, üretken ve 
dengeli büyümesini destekleme düzleminde üstlendiği misyonu 
doğrultusunda 2020 yılını yoğun bir çalışma temposunda 
tamamlamıştır. 

Türk Reasürans; doğru tanımlanmış stratejisi ve iş modeli ile 
odaklandığı alanlarda önemli başarılara imza attığı 2020 yılında, 
Türkiye’de kurulu reasürans şirketleri tarafından net yazılan 
primler dikkate alındığında %38’e ulaşan yurt içi reasürans pazar 
payı ve 1,03 milyar TL’lik brüt prim üretimine ulaşmıştır. 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türk Reasürans, 2020 
yılında maruz kaldığı olağanüstü piyasa gelişmelerini başarıyla 
yönetmiş, pandeminin küresel ve ulusal ekonomide ürettiği 
olumsuzlukları çevik stratejik manevra yetkinliği ve güçlü 
öngörüleriyle fırsata dönüştürmüştür.

Şirketimiz, kısa geçmişinde inşa ettiği deneyim ve geliştirdiği 
kurumsal gen yapısı ile maddi ve maddi olmayan kaslarını 
sürekli güçlendirmeye odaklanmış, teknolojiye ve Ar-Ge’ye 
odaklanarak etkin portföy yönetimini önceliklendirmiş ve yarına 
hazırlanmıştır. 

Blokzincir teknolojisinde yaşanan ilerlemelerin orta vadede 
sektörümüzün maliyetlerinin azalması ve verimliliğinin artmasına 
katkıda bulunacağını düşünüyor ve bu doğrultuda öncü 
atılımları hızla hayata geçiriyoruz.

%38
Türk Reasürans; 2020 yılında, 
Türkiye’de kurulu reasürans 
şirketleri tarafından net yazılan 
primler dikkate alındığında 
%38’e ulaşan yurt içi reasürans 
pazar payı ve 1,03 milyar TL’lik 
brüt prim üretimine ulaşmıştır.
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Hız ve dijitalleşmenin şekillendireceği yeni normale hazırız

Covid-19 pandemi deneyimi, küresel iş dünyasının, normal 
koşullarda birkaç yıllık bir zaman diliminde yaşanacak değişimi 
çok kısa sürede gerçekleştirmesini gerektirmiştir. Hız temel 
motivasyon odağına dönüşürken, dijitalleşme değer üretmenin 
temel kaldıracı olarak başrole yükselmiş, risk yönetimi ve 
değerlendirme kalıplarımız devrim niteliğinde bir değişime 
maruz kalmıştır.

Kamu sermayeli bir kuruluş olmamız bize büyük bir sorumluluk 
yüklemekle beraber, icra ve ifa boyutlarında küresel rekabette 
yer almaya odaklı bir özel şirket anlayışı ile hareket ediyor 
ve misyonumuza doğru yolculuğumuzda hızlı adımlar 
atıyoruz. Sahip olduğumuz bu anlayış, Yönetim Kurulu’muzun 
kılavuzluğunda deneyimimiz, uzmanlığımız ve piyasa varlığımızın 
inşası gibi temel konularda 2020 yılında hızla ilerlememize 
imkân sunmuştur. 

Doğru ölçeklerde bir araya getirdiğimiz finansal ve finansal 
olmayan varlıklarımız geride bıraktığımız hızlı başlangıç 
evremizde olduğu gibi 2021 ve sonrasında da kurumsallaşma, 
büyüme ve küresel ligde iddia sahibi olma temel eksenlerinde 
yeni ve hızlı kazanımlara ulaşmamızı destekleyecektir. 

2020 yılı başarı hikâyemize katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza 
şahsım ve Yönetim Kurulu’muz adına teşekkürlerimi sunar, sizleri 
saygıyla selamlarım.

Prof. Dr. Cem Demiroğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

2021
Doğru ölçeklerde bir araya 
getirdiğimiz finansal ve finansal
olmayan varlıklarımız, 2021 ve 
sonrasında da kurumsallaşma,
büyüme ve küresel ligde iddia 
sahibi olma temel eksenlerinde
yeni ve hızlı kazanımlara 
ulaşmamızı destekleyecektir.
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2020 yılında dünyanın önde gelen sigorta 
ve reasürans şirketlerinin bir araya gelerek 
kurduğu, sigortacılıkta dağıtık defter (DLT) 
çözümleri geliştiren B3i’a Türkiye’den iştirak
eden ilk reasürans şirketi olduk.

GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI
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Değerli paydaşlarımız, 

Covid-19 pandemisinin küresel ve ulusal ekonomilerde ortaya 
çıkardığı zorluklarla mücadelenin gündemi belirlediği 2020 
yılını geride bıraktık. Bu zorlu gündeme, her alanda yaşanan 
ağır şartlara ve genç bir şirket olmamıza rağmen Türkiye 
ekonomisi ve sigortacılık sektörünün geleceği açısından önemli 
ve misyonumuzu teyit eden bir performansa imza attığımızı 
paylaşmaktan ekip olarak gurur duyuyoruz.

2019 yılının Eylül ayında faaliyetlerine başlayan Türk Reasürans, 
2020 yıl sonu itibarıyla ülkemizde elementer branşta faaliyet 
gösteren ve toplam üretimin %55’ini gerçekleştiren 20 sigorta 
şirketinin yanı sıra TARSİM, Eximbank, Türkiye Motorlu Taşıtlar 
Bürosu, Türk P&I gibi ihtisas kurumlarına da reasürans desteği 
sağlamış ve çok sayıda yenilikçi projeye de imza atmıştır. 

2020 yılı brüt prim üretimimiz 1,03 milyar TL olurken, reasürans 
payı düşülmüş prim üretimine göre yurt içi reasürans pazar 
payımız %38 olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibarıyla, aktif 
büyüklüğümüz 975 milyon TL, özsermayemiz 460 milyon TL, 
vergi öncesi dönem kârımız 105 milyon TL olmuştur. Bu 
sonuçların ışığında özsermaye kârlılık oranımız %17,9 ve teknik 
kârlılık oranımız %15,9 olarak hesaplanmıştır. Finansal kârlılık 
elde etmenin zorlaştığı bir dönemde, Hissedarımızın bize 
emanet ettiği sermayeye oranla elde ettiğimiz sonuçları önemli 
bir başarı olarak değerlendiriyoruz. 

Faaliyete başladığımız andan itibaren, hem aktif 
büyüklüğümüzü artırmak hem de aktif kalitesini yüksek tutmak 
değişmez önceliklerimiz arasında yer almıştır. Nitekim, 2020 yıl 
sonu sonuçları incelendiğinde aktiflerimizin %46’sı mevduat ve 
finansal varlıkların yer aldığı portföyden oluşmuş, likit bilanço 
yapımız özenle korunmuştur.

2021 yılında kararlı bir yaklaşımla yürüteceğimiz reasürans 
faaliyetlerimiz kapsamında artırmayı hedeflediğimiz 
etkinliğimizle, kârlılığımızı ve aktif büyüklüğümüzü hızla 
geliştirmeyi ve piyasa varlığımızı güçlü bir şekilde büyütmeyi 
hedefliyoruz. 

Küresel bir reasürans şirketi olmak temel hedefimiz 
doğrultusunda…

Türk Reasürans’ın hedefi global reasürans piyasasının saygın ve 
önde gelen bir oyuncusu olmaktır. Bunu sağlayacak potansiyele 
sahip olduğumuza inanıyor ve stratejilerimizi bu doğrultuda 

kurguluyoruz. 2020 yılı bu hedefimize doğru kararlı adımlar 
attığımız ve kazanımlar elde ettiğimiz bir dönem olmuştur. 

2020 yılında dünyanın önde gelen sigorta ve reasürans 
şirketlerinin bir araya gelerek kurduğu, sigortacılıkta dağıtık 
defter (DLT) çözümleri geliştiren B3i’a Türkiye’den iştirak eden 
ilk reasürans şirketi olduk. B3i, kurduğu platform üzerinde 
ortakları ve sigorta endüstrisine değer kazandırmak isteyen 
üçüncü tarafların uygulamalarını buluşturmakta, protokollerin 
karşılıklı uyumlamasını gerçekleştirmektedir. Platform sunduğu 
hizmetlerle, üye reasürans şirketlerinin kendi dijital dönüşüm 
stratejilerini etkin ve hızlı bir şekilde uygulamalarını destekleyen 
bir alan yaratmaktadır. 

Kanaatimizce, blokzincir teknolojileri orta ve uzun vadede 
dünya sigortacılığında geniş kullanım potansiyeli bulacak, risk 
yönetimi, şeffaflık ve kârlılık adına değerli kulvarlar açacaktır. 
Beş kıtadan 21 oyuncunun yer aldığı bu inisiyatife, aktif bir 
global oyuncu vizyonuyla katkı sağlamayı ve global değer 
yaratmayı hedefliyoruz. 

Global örnekleri ile yarışır nitelikteki bir diğer çalışmamız 
Katastrofik Deprem Modelleme Platformu’dur. Geliştirme 
çalışmalarını 2021 sonunda tamamlayacağımız bu projeyle 
sadece DASK’ın değil bizimle çalışan sigorta şirketlerinin de 
modelleme ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor olacağız. 

2020 yılındaki bir diğer önemli çalışmamız, TARSİM’in reasürans 
yapısına ve uluslararası piyasadaki reasürans düzenlemelerine 
verdiğimiz destektir. TARSİM’in risklerini pozitif kazanımlarla 
plase ederken, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin TARSİM’i örnek 
alarak kurduğu Agrar Sigorta Fonu’na da reasürans desteği 
sağlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

2020 yılında, global sigorta şirketlerinin reasürans 
anlaşmalarından ikisine reasürör olarak iştirak eden Şirketimiz, 
benzer profildeki şirketlerden gelen koruma programlarına 
katılma davetlerini özenle değerlendirmektedir. İlk ana faaliyet 
yılını yeni doldurmuş bir şirket olarak güvence ihraç eder 
konuma gelmekten kıvanç duyuyoruz. 

Türk Reasürans gelecek dönemde yurt dışından iş kabullerini 
artırmaya ve iş hacmini geliştirmeye odaklanacaktır. 
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Olağandışı Risk Yönetim Merkezi, 2020 yılında KOBİ’lere 
6 milyar TL teminat sağlamıştır

Olağandışı Risk Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen Türk 
Reasürans, 2020 yılında, Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı 
(DDAS) uçtan uca yeniden yapılandırmış, yerli ve yabancı 
reasürörlerin katılımıyla bir reasürans platformu hayata 
geçirmiştir. Hayata geçirilen platform sonucunda, piyasaya 
sağlanan teminat rakamı 1,6 milyar TL’den 6 milyar TL’ye 
yükseltilmiş, teminat sağlanan alıcı sayısı 2019 sonundaki 16 bin 
mertebesinden 2020’de 45 bine ulaşmıştır. 

Türk Reasürans olarak sunmuş olduğumuz reasürans desteğinin 
yanı sıra, DDAS’ın arkasında güçlü bir reasürans paneli 
oluşturmuş ve devlet desteğini işlevsel bir hale getirmiş 
bulunuyoruz. 

Yeni Ekonomik Pakette odak noktada konumlanmış bulunan 
KOBİ’lerin, DDAS ile güvence altına alınan alacaklarının 
bankalarımız nezdinde teminat olarak kabul edilmesini 
sağlayacak ürünümüzü 2021 yılında hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz. Son aşamasına geldiğimiz bu yenilikçi ürünümüz, 
KOBİ segmentine sunduğumuz desteği artırmamızda önemli bir 
rol oynayacaktır. 

Bir diğer önemli hedefimiz, yöneticisi olduğumuz Olağandışı 
Risk Yönetim Merkezi’ni sektörümüzün Ar-Ge merkezine 
dönüştürmektir. Bu kapsamda halen madencilik ve sağlık 
sektörlerine yönelik özel ürünler tasarlama çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. İnancımız odur ki yenilikçi bir yaklaşımla 
tasarlayacağımız her ürün, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir 
büyümesine katkımızı daha da güçlendirecektir. 

Deprem riskine karşı daha güçlüyüz

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de deprem, reasürans sektörü 
açısından en kritik katastrofik risktir. 

Şirketimiz, 2020 yılı Ağustos ayında DASK’ın teknik 
işletmeciliğini üstlenmiştir. İlk aşamada gerçekleştirdiğimiz 
operasyonlar sonucunda, DASK’ın 25 milyar TL olan toplam 
ödeme gücünü 2020 yıl sonu itibarıyla 40 milyar TL’ye yükseltmiş 
bulunuyoruz. Aynı kapsamda sağladığımız bir diğer önemli 
kazanım, DASK’ın reasürans koruma kapasite ve maliyetini TL’ye 
çevirmemiz olmuştur. 

DASK’ın işletmeciliğini devralmamızın hemen ardından en 
büyük sınavımızı İzmir depreminde vermiş bulunuyoruz. 
Deprem anından itibaren 48 saat içerisinde hasar tespitlerine 
ve ödemelerine başlayarak, Mart 2021 sonu itibarıyla DASK 
tarihinin en büyük toplam hasar tazminatı rakamı olan 
315 milyon TL’lik ödemeyi tamamlamış bulunuyoruz. 

Katastrofik risklerin modellenmesi, sektörde risk yönetiminin 
en temel yapıtaşlarından birini oluşturmaktadır. Bu noktadan 
hareketle, 2020’nin sonunda ‘Katastrofik Deprem Modelleme 
Platformu’ projesini başlattık. Platformun üzerinde çalışacağı 
yazılım ve donanımı, ilerleyen süreçte makine öğrenmesi 
ve derin öğrenme yetkinliklerini entegre edebileceğimiz bir 
mimaride şekillendirmeye büyük önem veriyoruz. 2021 sonu 
itibarıyla tamamlamayı hedeflediğimiz bu proje ile sadece 
DASK için değil, çalıştığımız sigorta şirketleri için de deprem 
modellemesi hizmeti sunar hâle geleceğiz. Diğer taraftan 
2021 yılında hayata geçireceğimiz çalışmalarla halen %57 olan 
DASK sigortalılık oranını çok daha yüksek seviyelere çıkarmayı 
hedefliyoruz.

İş yapış şekillerinin ve fiyatlama alışkanlıklarının değişeceği bir 
dönemin arifesindeyiz

2020 yılında deneyimlediğimiz pandemi süreci, alışageldiğimiz 
yaşam ve iş formatlarının kökten değişme sürecine girmesine 
yol açmıştır. Bu basit olgu reasürans sektörü için de geçerlidir. 

Sektörümüzde 2021’in en önemli gündem maddelerinden biri 
pandemi kaynaklı zararlar olacaktır. Pandeminin ekonomiye ve 
sigorta sektörüne etkilerini, önümüzdeki kısa ve orta vadede 
çok daha net olarak teşhis ve analiz imkânı bulacağız. 

Dünyanın lider reasürörleri, pandemi sonucunda büyük 
hasarlarla karşı karşıya kaldıklarını açıklamaktadır. Bu hasarların 
önemli kısmı mal, kaza, sorumluluk ve sağlık branşlarından 
gelmekte olup; reasürörler, 2021 anlaşmalarında kârlılıklarını 
dengeleyebilmek için, teknik kârlılıklarını gözeterek özellikle 
hayat dışı reasürans tarafında fiyat artışlarına gitmektedir.

Karşı karşıya kaldığımız yeni normal, risk tanımlarının 
güncellenmesine de yol açacaktır. Diğer taraftan, siber riskler 
ve iklim krizi kökenli mega riskler de ön sıralarda yer almakta ve 
sektörümüzü yakından ilgilendirmektedir.
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Stratejik hedefimiz doğrultusunda geleceğe odaklıyız

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nden doğan ilk global 
marka olmayı hedefleyen Şirketimiz yurt içinde kapasite 
sağlayan bir kurum olmanın ötesine geçerek, uluslararası 
reasürans piyasalarında rekabet eden global bir oyuncu 
olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde 
“güvence ihraç eden reasürör” kimliğimizi hızla ve büyük 
adımlarla geliştirmeye kararlıyız. 

Sigorta şirketlerimize artan miktarda kapasite desteği verirken, 
kârlılık hedeflerimizi gözetecek; güncel bilgi teknolojilerine 
dayalı çok taraflı işbirliği platformlarının işleticisi olarak 
paydaşlarımız ve Türkiye için daha fazla değer üreteceğiz. 

Ülkemizin kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde 
kullanarak katma değer yaratmak bizim en büyük önceliğimizdir. 

Türk Reasürans’ın stratejik vizyonu, uluslararası reasürans 
dünyasında gücü ve uzmanlığı ile kabul gören global bir 
reasürans şirketi olmaktır. 

Çok yönlülüğü, üst düzeyde adaptasyon yetkinliği olan ve 
kısa zamanda kurumsallaşma anlamında büyük adımlar atan 
Şirketimiz, bunu sağlayacak potansiyele ve kaynaklara fazlasıyla 
sahiptir.

2020 yılı performansının üretilmesinde bize kılavuzluk eden 
Yönetim Kurulumuza şükranlarımı sunar; özverili ve adanmış 
performansları ile Türk Reasürans markasına sürekli değer katan 
değerli çalışanlarımıza katkıları için teşekkür ederim.

Türk Reasürans’ın yeni başarı hikâyelerini paylaşacağımız sağlıklı 
günlerde paydaşlarımız ile bir arada olmayı dileriz.

Selva Eren
Genel Müdür

GÜVENCE
Önümüzdeki dönemde 
“güvence ihraç eden 
reasürör” kimliğimizi hızla ve 
büyük adımlarla geliştirmeye 
kararlıyız.

Türk Reasürans’ın stratejik vizyonu, 
uluslararası reasürans dünyasında gücü ve 

uzmanlığı ile kabul gören global bir 
reasürans şirketi olmaktır.
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YÖNETİM KURULU

Cem Demiroğlu 
Yönetim Kurulu Başkanı

Cem Demiroğlu, 1978 yılında 
Diyarbakır’da doğdu. Beşiktaş Atatürk 
Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 
1996-2000 yılları arasında Boğaziçi 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans 
eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını 
2001 yılında finans alanında University of 
Nebraska’da, doktorasını ise 2008 yılında 
yine aynı alanda University of Florida’da 
yaptı.

Akademik kariyerine 2008 yılında Koç 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak 
başladı, 2014 yılında Doçent, 2018 yılında 
Profesör unvanını aldı. Ziyaretçi öğretim 
görevlisi olarak 2010 yılında Bocconi 
University, 2010-2011 yılları arasında 
da University of Florida’da bulundu. 
Kurumsal finansman, portföy yönetimi, 
bankacılık ve risk sermayesi konusunda 
lisans, yüksek lisans ve doktora 
seviyelerinde dersler veren Prof. Dr. Cem 
Demiroğlu, 2018 yılında 40 yaşın altındaki 
üstün başarılı akademisyenlere verilen 
Bilim Akademisi Ödülü’nü kazanmıştır. 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki 
görevi 2018’de başlayan ve Kasım 
2020’de sona eren Prof. Dr. Cem 
Demiroğlu, 6 Eylül 2019 tarihinden bu 
yana Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapmaktadır.

Ahmet Genç  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Genç, 1960 yılında Ankara’da 
doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümü’nden 1984 yılında mezun 
oldu. 1985-1990 yılları arasında Hazine 
Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel 
Müdürlüğü Bankacılık Dairesi’nde 
uzman yardımcısı ve uzman olarak görev 
yaptı. 1990 yılında, İngiltere’de bir yıl 
süreli sigorta ve reasürans eğitimi aldı. 
Yüksek lisansını 1993-1995 yılları arasında 
Northeastern Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nde tamamladı.

1997 yılında, Hazine Müsteşarlığı Banka 
ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nden 
Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne 
Şube Müdürü olarak geçiş yaptı ve 
1998 yılında Daire Başkanı oldu. 2002 
yılında Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde 
doktorasını tamamladı. Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü’nde 2002-2004 yılları arasında 
Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2007 yılları 
arasında Genel Müdür Vekili, 2007-2015 
yılları arasında Genel Müdür olarak görev 
yapan Ahmet Genç, 2015 yılında Hazine 
Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı.

Son yıllarda sigortacılıkla ilgili olarak 
oluşturulan Sigorta Bilgi Merkezi, 
Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), 
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) gibi 
kurum ve kuruluşlarda kurucu yönetim 
kurulu/komitesi üyesi ya da başkan 
olarak görev yapan Dr. Ahmet Genç, 
6 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk 
Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Mustafa Özder Erdik  
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Erdik (Emeritus 
Profesör, Boğaziçi Üniversitesi; 
Başkan, Türkiye Deprem Vakfı; İlintili 
Profesör Rose School, IUSS, Pavia 
Üniversitesi, İtalya) Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak 
mezun olduktan sonra Master ve Doktora 
çalışmalarını ABD Rice Üniversitesi’nde 
tamamlamıştır.

Deprem Mühendisliği konusunda 
Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve çok 
sayıda uluslararası örgüte danışmanlık 
yapmış olan Prof. Dr. Erdik, 320 teknik 
makale ve 6 adet kitabın yazarı veya ortak 
yazarıdır. 

Almış olduğu uluslararası ödüller 
arasında; TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü, 
NATO Zirvesi Bilim Ödülü, Birleşmiş 
Milletler - Sasakawa Afetlerin Önlenmesi 
Ödülü, SSA-EERI-COSMOS kuruluşları 
tarafından ortak olarak takdim edilmiş 
olan Bruce Bolt Madalyası, EAEE 
tarafından verilmiş Nicholas Ambaraseys 
Ödülü ve 2018 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü 
bulunmaktadır.

Prof. Dr. Erdik’in profesyonel 
uygulamaları ve tecrübesinin kapsadığı 
konular arasında; deprem tehlike 
ve risk belirlemesi, deprem sigorta 
modellemesi, deprem erken uyarı ve acil 
müdahale sistemleri, altyapının depreme 
dayanıklı tasarımı, tarihi eserlerin 
depremden korunması ve yapısal kontrol 
sistemleri yer almaktadır. Prof. Dr. 
Mustafa Erdik, 6 Eylül 2019 tarihinden bu 
yana Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapmaktadır.
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Ahmet Karayazgan 
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Karayazgan, 1966 yılında 
İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Özel 
Moda Lisesi’nde tamamladıktan sonra 
1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu.

Profesyonel kariyerine İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz 
Ticaret ve Sigorta Hukuku Ana Bilim 
Dalında Araştırma görevlisi olarak 
başladı. 1992 yılında, “Özel Hukuk” 
branşında yüksek lisansını ve 2018 yılında 
Hukuk Doktorasını tamamlayan Ahmet 
Karayazgan, 1994‑1996 yılları arasında 
Mobil Oil Türk A.Ş.’den hukuk müşaviri 
olarak çalıştı. 1997‑1999 yılları arasında 
Esso Imperial Oil Ltd. (Toronto, Kanada) 
hukuk departmanında Dava Koordinatörü 
olarak görev aldı. 2001‑2005 yılları 
arasında Koç Allianz Sigorta A.Ş.’de 
Hukuk Baş Müşaviri olarak görev yaptı. 
1992‑1994 ve 2000‑2001 arasında iki 
dönem ve 2006’dan bu yana Ahmet 
Karayazgan, ekibiyle birlikte ulusal ve 
uluslararası şirketler için danışmanlık ve 
avukatlık faaliyetine devam etmektedir.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik 
Şirketleri Birliği Hukuk ve Hukuksal 
Koruma İnceleme ve Araştırma Komitesi 
Üyeliği, Türk Sigorta Hukuku üyeliği ve 
Sigorta Tahkim Komisyonu’nda Sigorta 
Hakemi (pasif) sıfatı bulunmaktadır. Av. 
Dr. Ahmet Karayazgan, 12 Kasım 2019 
tarihinden itibaren Türk Reasürans A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Selva Eren  
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Selva Eren, 1975 yılında İstanbul’da 
doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden 
mezun oldu. 2001‑2003 yılları arasında 
San Diego State University’de yüksek 
lisans yaptı.

2003‑2008 yılları arasında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde kariyerine başladı ve 
girişimci olarak devam etti. 

2009 yılında sigorta sektörüne giriş 
yaptı ve reasürans alanında uzmanlaştı. 
Bu doğrultuda Rönesans Reasürans ve 
Sigorta Brokerlik A.Ş. şirketini kurdu. 
2016‑2018 yılları arasında Uluslararası 
Rekabet ve Teknoloji Birliği’nde yönetim 
kurulu üyesi oldu. 2017 yılında da Temiz 
Enerji Ajansı’nın kurucu ortağı oldu ve 
yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

6 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Hazine 
ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk 
Reasürans A.Ş.’ye genel müdür olarak 
atanan Selva Eren, halen Türk Reasürans 
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdür olarak görev almaktadır. Selva 
Eren aynı zamanda Tarım Sigortaları 
Havuzu Yönetim Kurulu Üyeliğini 
yürütmektedir.
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ÜST YÖNETİM (İCRA KURULU)

Selva Eren 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Selva Eren, 1975 yılında İstanbul’da 
doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden 
mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında 
San Diego State University’de yüksek 
lisans yaptı.

2003-2008 yılları arasında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde kariyerine başladı ve 
girişimci olarak devam etti. 

2009 yılında sigorta sektörüne giriş 
yaptı ve reasürans alanında uzmanlaştı. 
Bu doğrultuda Rönesans Reasürans ve 
Sigorta Brokerlik A.Ş. şirketini kurdu. 
2016-2018 yılları arasında Uluslararası 
Rekabet ve Teknoloji Birliği’nde yönetim 
kurulu üyesi oldu. 2017 yılında da Temiz 
Enerji Ajansı’nın kurucu ortağı oldu ve 
yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

6 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Hazine 
ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk 
Reasürans A.Ş.’ye genel müdür olarak 
atanan Selva Eren, halen Türk Reasürans 
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdür olarak görev almaktadır. Selva 
Eren aynı zamanda Tarım Sigortaları 
Havuzu Yönetim Kurulu Üyeliğini 
yürütmektedir.

Erdal Turgut 
Genel Müdür Yardımcısı

Erdal Turgut 1971 yılında İstanbul’da 
doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1998 
yılında Anadolu Sigorta’da kariyerine 
başlamıştır.

2000 yılına kadar Muhasebe ve Mali 
İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan 
Reasürans Muhasebesi Bölümü’nde 
görev almasının ardından, şirket içi yeni 
yapılanma süreci kapsamında bölümü ile 
birlikte Reasürans Müdürlüğü bünyesine 
geçmiştir. Reasürans muhasebesi başta 
olmak üzere, reasürans anlaşmalarının 
akdedilmesi, operasyonları, yurt içi ve 
yurt dışı reasürans kabulleri alanlarında 
15 yıl süren çalışmalarının ardından Satın 
Alma, Destek ve İnşaat Emlak Bölümü’ne 
müdür olarak atanmıştır.

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri’nin 
yeniden yapılandırılmaları, satın alma 
süreçlerinin merkezileştirilmesi gibi 
operasyonları yöneten Erdal Turgut, 
Anadolu Sigorta’daki 21 yıllık tecrübenin 
ardından 6 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Türk 
Reasürans A.Ş.’de Finansal Raporlama ve 
Muhasebe, Reasürans Muhasebesi, 
Hazine ve Fon Yönetimi, Retrosesyon 
bölümlerinden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev almaktadır. Doğal 
Afet Sigortaları Kurumu’nun 
koordinatörlüğünü de yürüten Erdal 
Turgut, aynı zamanda Kurumun Yönetim 
Kurulu Üyesidir.

H. Erdem Karabostan 
Genel Müdür Yardımcısı

H. Erdem Karabostan 1981 yılında 
Balıkesir’de doğdu. 2004 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden ve yan dal 
olarak da Felsefe Bölümü’nden mezun 
olmuştur.

Kariyerine 2006 yılında Anadolu 
Sigorta’da Müfettiş Yardımcısı olarak 
başlayan Erdem Karabostan, 2010 
yılında müfettişlik görevine getirilmiştir. 
2011 yılında proje yöneticisi olarak 
finansal raporlama, muhasebe, 
risk-güvenlik-uyum ve süreç yönetimi 
alanlarında görev almış ve 2014 yılında 
da müdür yardımcısı olarak atanmıştır. 
Muhasebe, tahsilat ve reasürans 
çözümleri alanlarındaki yöneticilik 
görevlerinden sonra 2018 yılında Proje ve 
Değişim Yönetimi Müdürü, 2019 yılında 
da Sağlık Tazminat Müdürü olarak görev 
yapmıştır.

H. Erdem Karabostan, Eylül 2019 tarihi 
itibarıyla Türk Reasürans A.Ş.’de Proje 
ve Teknoloji Yönetimi, İnsan Kaynakları, 
Veri Analitiği ve Modelleme, Riziko 
Değerleme ve Hasar, Kurumsal Mimari, 
Bütçe ve Performanstan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev 
almaktadır.
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Ebru Kır 
Genel Müdür Yardımcısı 

Ebru Kır, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. 
1997 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 
mezun oldu.

1998 yılında Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 
Finansman Bölümü’nde kariyerine 
başlayan Ebru Kır, sırasıyla 2002 yılında 
TEB Sigorta A.Ş. (Zurich Sigorta A.Ş.) 
Reasürans ve Dış İlişkiler Bölümü’nde 
Uzman, 2006 yılında Fiba Sigorta A.Ş. 
(Sompo Sigorta A.Ş.)  Reasürans ve 
Özel Riskler Bölümü’nde Sorumlu olarak 
görev aldı. 2009-2013 yılları arasında 
Halk Sigorta A.Ş. Reasürans ve Özel 
Riskler Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı, 
2013-2020 yılları arasında Direktör 
olarak görevine devam etti. Bu görevler 
süresince trete reasüransı, ihtiyari 
reasürans ve özel riskler alanlarında 
çalışmalar sağladı.

Ebru Kır, 13.06.2020 tarihi itibarıyla Türk 
Reasürans A.Ş.’de Yurt İçi Trete Kabulleri 
ve İhtiyari Reasürans birimlerinden 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır.

Çağrı Çulha 
Genel Müdür Yardımcısı

Çağrı Çulha 1981 yılında İzmir’de doğdu. 
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü’nden lisans, 2007 yılında 
Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri 
Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Kariyerine 2006 yılında AON Risk 
Yönetimi bölümünde yönetici olarak 
başlayan Çağrı Çulha, 2009-2012 yılları 
arasında sırasıyla İngiltere’de HSBC 
Sigorta Brokerliği’nde daha sonra da 
SSL Sigorta Brokerliği’nde broker olarak 
görev aldı. İngiliz Sigorta Enstitüsü’nde 
sigortacılık diploması alan Çağrı Çulha, 
2012-2017 yılları arasında Willis Towers 
Watson şirketinde müdür yardımcılığı ve 
2017-2019 yılları arasında BMS Group’ta 
bölüm yöneticisi görevlerinde bulundu.

6 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Türk 
Reasürans A.Ş.’de Olağandışı Riskler ve 
İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev almaktadır.
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İÇ SİSTEMLER KAPSAMINDAKİ 
YÖNETİCİLER, MALİ İŞLER VE AKTÜERYA

İsmail Yıldırım
İç Denetim Müdürü

İsmail Yıldırım, 2007 yılında İstanbul Bilgi 
Üniversitesi İşletme ve Ekonomi (ikinci 
anadal) bölümlerinde lisans öğrenimini 
tamamlamış ve bu süre zarfında 
İsviçre’de bulunan Bern Üniversitesi 
bünyesinde değişim programına 
katılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret Yönetimi Bölümü’nde 
tezli yüksek lisansını tamamlamış olup 
iş hayatına 2008 yılında PwC bağımsız 
denetim firmasında denetçi asistanı 
olarak başlamıştır. Sonrasında 10 yıl 
Anadolu Sigorta bünyesinde çalışmış 
olup başta Teftiş Kurulu olmak üzere Risk 
Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü ile 
Hasar Yönetimi Müdürlüklerinde görev 
almış ve aynı şirkette Birim Yöneticisi 
pozisyonuna kadar yükselmiştir. 2019 
yılında Euler Hermes Sigorta bünyesinde 
İç Denetim Yöneticisi olarak kariyerine 
devam etmiş olup CICP sertifikasına 
sahiptir. Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 
Türk Reasürans A.Ş.’de İç Denetim 
Müdürü görevini sürdürmekte olan İsmail 
Yıldırım İngilizce ve Almanca dillerini 
bilmektedir.

Hatice Dilek Oğuz Eker
Finansal Raporlama ve Muhasebe 
Müdürü

Hatice Dilek Oğuz Eker, 2005 yılında 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Matematik Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra da 2008 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Finansal 
Matematik Bölümü’nden yüksek 
lisansı tamamlamıştır. 2007 yılında 
Milli Prodüktivite Merkezi’nde 
kariyerine başladı ve 11 ay süreyle bu 
görevini sürdürdü. Ardından, 2008 
yılında Anadolu Sigorta bünyesinde 
bulunan reasürans bölümünde 
uzman olarak göreve başlamış, 2019 
yılına kadar aynı şirkette reasürans 
operasyonları ve muhasebesinin 
yönetilmesi sorumluluğunu üstlenmiş 
ve yönetmenliğe kadar yükselmiştir. 
Eylül 2019 tarihi itibarıyla Türk Reasürans 
A.Ş.’ye Finansal Raporlama ve Muhasebe 
ile Reasürans Muhasebesi Bölümlerine 
Müdür olarak katılan ve aynı görevi 
sürdürmekte olan Hatice Dilek Oğuz 
Eker, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Orhun Emre Çelik
Sorumlu Aktüer

Lisans eğitimini 1998 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 
tamamladı. 

Mesleki hayatına 1998 yılında Sigorta 
Denetleme Kurulunda Aktüer Yardımcısı 
olarak başladı ve 2002 yılında Aktüer 
olarak atandı.

2003 yılında Kuruldan ayrılarak Demir 
Finansal Grup Holding A.Ş. Teftiş Kurulu 
Başkanlığı görevine başladı. 2003-2004 
yılları arasında Demir Hayat Sigorta A.Ş. 
Ar-Ge ve Reasürans Grup Müdürlüğü, 
2004-2006 döneminde Acıbadem Sağlık 
ve Hayat Sigorta A.Ş. Teknik Grup 
Müdürlüğü, 2006-2009 döneminde ise 
New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Teknik 
Koordinatörlüğü görevlerini icra etti. 
Halen 2009 yılında kurmuş olduğu 
danışmanlık şirketini yönetmektedir. 
Orhun Emre Çelik iyi derecede İngilizce 
bilmektedir.
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Yönetim Kurulu

Genel Müdür

Genel Müdür 
Yardımcısı

Genel Müdür 
Yardımcısı

Genel Müdür 
Yardımcısı Risk Yönetimi ve 

Uyum Bölümü

Kurumsal 
İletişim ve 
Yönetim 

Raporlaması 
Bölümü

İç Denetim
Bölümü

Genel Müdür 
Yardımcısı

DASK 
Direktörlüğü

Trete 
Bölümü

ORYM 
Direktörlüğü

İnsan 
Kaynakları 
ve Yetenek 
Yönetimi 
Bölümü

Finansal 
Raporlama 

ve Muhasebe 
Bölümü

İhtiyari 
Reasürans ve 
Özel Riskler 

Bölümü

Kurumsal 
Mimarı ve 

Performans 
Yönetimi 
Bölümü

Reasürans 
Muhasebesi 

Bölümü

Proje ve 
Teknoloji 
Yönetimi 
Bölümü

Hazine ve 
Fon Yönetimi 

Bölümü

Modelleme 
ve Veri 

Analitiği 
Bölümü

Retrosesyon 
Direktörlüğü

Riziko 
Değerlendirme 

ve Hasar 
Bölümü

Aktüerya 
Bölümü

ORGANİZASYON ŞEMASI
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TÜRK REASÜRANS’TA İNSAN KAYNAKLARI 
UYGULAMALARI

Türk Reasürans, sigorta ve reasürans sektöründe yetkin insan 
kaynağı ile yüksek katma değer yaratmayı ve sürdürülebilir bir 
gelişim alanı sağlamayı hedeflemektedir. Şirket’in bu hedefi 
doğrultusunda insan kaynakları uygulamalarının temelinde, 
liyakat esaslı işe alım, farklı donanım ve yetkinliklere sahip 
nitelikli çalışanların gelişim alanlarını desteklemek ve kariyer 
yollarına katkı sağlama amaçlı güncel insan kaynakları yönetim 
metotlarını uygulamak ve adil süreçler yürüterek çalışan 
haklarının her daim geliştirilmesi yer almaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerektirdiği 
yükümlülükler, Türk Reasürans bünyesinde İnsan Kaynakları ve 
Yetenek Yönetimi Bölümü tarafından yerine getirilmektedir.

Türk Reasürans Çalışan Profili

Türk Reasürans üst yönetim kadrosu 5 kişiden oluşmaktadır. 

2020 yıl sonu itibarıyla Şirket’te direktör, müdür, müdür 
yardımcısı, kıdemli uzman, uzman, uzman yardımcısı ve 
destek hizmetleri personeli olmak üzere toplam 78 çalışan yer 
almaktadır.

%53
2020 yıl sonu itibarıyla Türk 
Reasürans’ta kadın çalışan oranı 
%53’tür.

78
2020 yıl sonu itibarıyla Türk 
Reasürans’ın insan kaynağı 78 kişiden 
oluşmaktadır. 

KATEGORİ BAZLI ÇALIŞAN DAĞILIMI (31 Aralık 2020 itibarıyla)
(kişi)

Yönetici Uzman Diğer

5

11

17

45

Üst Yönetim
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UNVAN DAĞILIMI
(%)

YAŞ ARALIĞI
(%)

Yönetici 30-39Uzman 40-49Diğer 50 ve üzeriÜst Yönetim 22-29

CİNSİYET DAĞILIMI
(%)

ÖĞRENİM DURUMU DAĞILIMI
(%)

KadınErkek Lisans Lise İlkokulYüksek Lisans

%53

%36

%6
%23

%22

%6

%49

%47

%48

%10

%24

%64

%5

%7
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ŞİRKET UYGUNLUK BEYANI

Şirketimizin 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
‘Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu’nun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’ ile 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik’te 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlandığını beyan ederiz.

İstanbul, 21 Nisan 2021

Prof. Dr. Cem Demiroğlu      Zekiye Selva Eren
Yönetim Kurulu Başkanı     Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür

Erdal Turgut      Hatice Dilek Oğuz Eker
Genel Müdür Yardımcısı     Finansal Raporlama ve 
       Muhasebe Müdürü
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Türk Reasürans Anonim Şirketi Genel Kurulu’na,

1) Görüş

Türk Reasürans Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş 
bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu 
hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde 
ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye 
Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar 
kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin 
Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik 
Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten 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.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket’in 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 8 Nisan 2021 tarihli denetçi 
raporlarımızda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Topluluk yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve 7 Ağustos 2007 tarih 26606 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca yıllık 
faaliyet raporunun sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeler ve bunlar 
ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; “Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama 
Mevzuatı”na göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a)  Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b)  Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, 
gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre 
değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin 
yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ 
DENETÇİ GÖRÜŞÜ
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c)  Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, 
konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de 
dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı 
irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı 
ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere ve Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak yürütülmüştür. 
Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim 
Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği 
yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Fatih Polat’tır.

21 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ
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ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

Sayın Ortağımız,

Türk Reasürans’ın 2020 yılı faaliyet raporunu ve mali tablolarını onay ve görüşlerinize sunmadan önce, dünya ve Türkiye ekonomisi 
ile sektörümüzde yaşanan gelişmeler ve Şirketimizin raporlama dönemindeki faaliyetleri ile sonuçları hakkında özet bilgi paylaşmak 
isteriz.

Covid-19 salgını ve hayat döngümüzde neden olduğu değişim, 2020 yılına damga vurmuştur. 

Küresel ekonomi IMF verilerine göre %3,3 küçülürken, dünya ölçeğinde üretim ve ticaret yılın özellikle 2. çeyreğinde durma 
noktasına gelmiştir. 

Türkiye, ihracat ve üretimde kaydedilen artış sayesinde 2020 yılı ilk çeyreğinde %4,5 büyümüştür. Ancak Covid-19 salgınının Mart 
ayından itibaren ülkemizde de görülmesiyle, karantina ve kısıtlama önlemleri uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye ekonomisi ikinci 
çeyrekte görülen daralmayı takiben yılın üçüncü çeyreğinde %6,7’lik büyüme performansı yakalamıştır. Pandeminin kontrolü 
konusunda kazanılan değerli deneyimler, yılın devamının doğru hamlelerle yönetilmesinde rol oynamıştır. Ülkemiz 2020’nin son 
çeyreğinde %5,9 oranında büyümüş; yılının tamamında ise %1,8’lik GSYH büyümesi ile pandemi koşullarında pozitif büyüme 
kaydeden az sayıdaki ülkeden biri olmuştur.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği verilerine göre Türkiye sigorta sektörünün 2020 yılı toplam prim üretimi, 
2019 yılı toplam prim üretimine göre nominal %19,3 artmış ve 82,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Hayat dışı branşların prim üretimi %17,7, 
hayat branşı prim üretimi ise %27 artış göstermiştir. Reel büyüme, sektör için %4,1, hayat branşı için %10,9, hayat dışı branş için ise 
%2,7 olarak gerçekleşmiştir.

Pandemi koşullarının etkisi altında yaşanan 2020’de, sigortacılık ve reasürans sektörleri yeni normale yüksek ve hızlı uyum 
göstermiştir. Buna mukabil son yıllarda sektörümüzü etkileyen küresel trendlerin etkisi düşük kârlılık ve yatırım gelirlerindeki 
gerileme eksenlerinde hissedilmeye devam edilmiş ayrıca doğal afet kaynaklı hasarlar bilançolar üzerinde ek baskı oluşturmuştur. 

Reasürans sektörünün yeni katılımcısı Türk Reasürans, zorlu ve motivasyonu yüksek 2020 yılı piyasa koşullarında, başarılı ve hızlı bir 
giriş yaparak gerçekleştirdiği işlemlerle sektörün iddia sahibi bir katılımcısı olduğunu teyit etmiştir. 

2020 yılında yangın, mühendislik ve sorumluluk branşları için ihtiyari risk kabullerine başlayan Şirket, yıl içinde ayrıca dünyanın en iyi 
örneklerinden biri olan Tarım Sigortaları Havuzu’na önemli oranda kapasite sağlamış, Eximbank’ın ihracat kredilerine ilişkin kredi 
alacak sigortalarına reasürans desteği vermiştir. 

İlk tam faaliyet yılında 13 farklı ana branşta olmak üzere toplamda 1,03 milyar TL tutarında brüt primi üretilirken aynı dönemde 
248,1 milyon TL tutarında hasar ödemesi gerçekleşmiş olup, teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirlerinin de etkisiyle 
99,4 milyon TL teknik kârlılık kaydedilmiştir. Dönem sonunda ise vergi sonrası 82,2 milyon TL tutarında net kâr elde edilmiştir. Aktif 
büyüklük 2020 yıl sonu itibarıyla 975,2 milyon TL’ye ulaşırken 460 milyon TL değerindeki özsermaye büyüklüğü sayesinde %17,9 
oranında özsermaye kârlılığı ile 2020 yılı tamamlanmıştır.

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) olarak görevlendirilen Türk Reasürans, Ağustos 2020 itibarıyla DASK’ın Teknik 
İşleticilik görevini de devralmış ve kuruluş amaçlarına uygun olarak havuz faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine, paydaşların 
beklentilerini karşılayacak yapıların oluşturulmasına ve hasar ödeme kapasitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlamıştır. 

2020 yılında Türk Reasürans, Dağıtık Defter Teknolojisi (Distributed Ledger Technology) ile sigorta ve reasürans sektörüne kurumsal 
çözümler üretmeyi ve tarafları buluşturacak bir ekosistem yaratmayı hedefleyen sigorta ve reasürans piyasasındaki lider blokzincir 
girişimi olan B3i Services AG’nin Türkiye’den ilk hissedarı olmuştur.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nden doğan ilk global marka olmayı hedefleyen Türk Reasürans, uluslararası reasürans 
piyasalarında rekabet eden global bir oyuncu olmayı amaçlamaktadır. Şirketimiz, sağlıklı mali yapısı ve yetkin kadrosu ile bu 
hedefine kolaylıkla ulaşacaktır. 

Mesajımıza son verirken, Türk Reasürans’ın 2020 yılı faaliyet raporunu ve mali tablolarını onay ve görüşlerinize sunar; 2020 yılı 
performansında emeği geçen Yönetim Ekibi ve tüm çalışanlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür eder, siz Ortağımıza değerli ve 
sürekli desteği için Yönetim Kurulumuz adına şükranlarımızı sunarız. 

Türk Reasürans Yönetim Kurulu
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YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİME 
İLİŞKİN BİLGİLER

YÖNETİM KURULU HAKKINDA

Türk Reasürans Yönetim Kurulu, 1 Başkan ve 4 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili’nin her bir Yönetim Kurulu üyesine toplantı 
tarihinden en az 15 gün önce gerekli ve yazılı gündemle birlikte, elektronik posta ya da iadeli taahhütlü mektup yoluyla yaptığı çağrı 
üzerine, takvim yılında en az 4 kere ve gerekli olan her halde Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanmaktadır.

2020 yılında Yönetim Kurulumuz tarafından 44 farklı başlıkta karar alınmıştır. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı ile tüm Yönetim 
Kurulu üyeleri katılım göstermiştir. Yönetim Kurulu Toplantı gündemlerini Genel Müdürlükçe sunulan önergeler oluşturmakta, ayrıca 
gerek görülen gündem dışındaki konular da toplantı esnasında görüşülmektedir.

İCRA KURULU HAKKINDA

Türk Reasürans İcra Kurulu, 1 Genel Müdür ve 4 Genel Müdür Yardımcısından oluşmaktadır.

11 Haziran 2020 tarihli ve 2020-06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Ebru Kır’ın, Yurt İçi Trete Kabulleri ve İhtiyari Reasürans’tan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.

DİĞER BİLGİLER

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile 
rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Türk Reasürans A.Ş.’nin, 14 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Organı Üyelerine 
Şirket konusuna giren işleri kendisi veya başkası adına yapmaları, bu nev’i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ya da diğer 
işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri gereğince herhangi bir karar alınmamış olup, 
Yönetim Organı Üyeleri’nin rekabet yasağı kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap 
döneminde, yönetim kurulu başkan ve üyelerine 733.177 TL, üst düzey yöneticilere 3.543.915 TL olarak gerçekleşmiştir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam 
tutarlarına ilişkin bilgiler

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile üst düzey yöneticilere 166.547 TL 
tutarında yolculuk, konaklama, temsil, ayni ve nakdi imkânlar sağlanmıştır.
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2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 
GÜNDEMİ

TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ 

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunarak müzakeresi ve 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi 
Raporunun okunması

3. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu Bilançosu ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4. 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

5. 2020 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu’nun teklif ettiği Kâr Dağıtım tablosunun görüşülmesi ve onaylanması

6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

9. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul onayına sunulması

10. Dilekler ve kapanış
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TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN 
PROJELER

Türk Reasürans’ın kuruluşu ile birlikte proje olarak ele alınan ve 
canlı geçişi tamamlanan projeler aşağıda verilmiştir. 

• Ana Reasürans Uygulaması (ARU) yazılım geliştirme projesi 

• Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) implementasyonu 

• Veri Merkezi Kurulumu

• E-Defter implementasyonu

• Hazine SGS Web Servis Entegrasyonu

• Kurumsal Web Sitesi

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çalışmaların devam ettiği projeler 
ise şunlardır:

• İş Zekası ve Raporlama projesi

• Katastrofik Modelleme projesi

Katastrofik Modelleme Projesi (KMP): 

Türk Reasürans, Ekim 2020’de Katastrofik Modelleme projesini 
başlatmıştır. Yazılım geliştirme ve fonksiyonel test sürecine 
devam edilmektedir. Deprem sonucu ortaya çıkan titreşim 
temelli tehlikeye bağlı olarak sigortalı risklerde yapısal ve mali 
kayıp hesabının yapılması hedeflenmektedir. 3 Faz halinde ele 
alınan projenin 1. Faz Tehlike modülünde yazılım geliştirme ve 
fonksiyonel test sürecine devam edilmektedir. 

İş Zekası ve Raporlama Projesi

2020 Ekim tarihi itibarıyla SAP BW ve BO sistemlerine ilişkin 
uygulama çalışmaları başlatılmıştır. 2021 Mart ayında canlı geçişi 
tamamlanarak ihtiyaç duyulan operasyonel ve finansal raporların 
raporlama araçları kullanılarak oluşturulması sağlanmıştır. Canlı 
geçiş sonrası destek süreci devam etmektedir.

2021 MART
İş Zekası ve Raporlama 
Projesi’nin canlı geçişi 2021 
Mart ayında sağlanmıştır.
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ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE 
YAPTIĞI YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Türk Reasürans, kurulduğu 2019 yılında ana reasürans 
faaliyetlerini yürütülmesine ilişkin temel bir reasürans bilgi 
sistemini kendi bünyesinde geliştirmeye yönelik projesini 
başlatmıştır. Nisan 2020 itibarıyla projenin 1. fazı canlı kullanıma 
alınmıştır. Diğer fazların da hayata geçmesi ile birlikte Mart 
2021 itibarıyla proje başarılı bir biçimde sonuçlandırılmış ve 
tüm mülkiyet hakları Türk Reasürans’a ait uçtan uca reasürans 
faaliyetlerini kapsayan bir yazılım ürünü elde edilmiştir. 
Ürün üzerinde güncel ihtiyaçlar ve fırsatlar doğrultusunda 
geliştirmeler yapılmaya devam edilmektedir.

Ek olarak Şirket, ülkemizin ve sektörümüzün karşı karşıya olduğu 
en büyük katastrofik risk olan depremin modellenmesine ilişkin 
bir Katastrofik Risk Modelleme Platformu geliştirmektedir. 
2021 yıl sonunda canlı kullanıma geçirilmesi planlanan 
söz konusu platformun Türkiye’de yürütülen sigortacılık 
faaliyetlerine önemli bir katkı sağlayacağı ve katastrofik risklerin 
etkin yönetimine ilişkin olgunluğu ve deneyimi arttıracağı 
düşünülmektedir.
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EKONOMİK VE SEKTÖREL ORTAMDAKİ 
GELİŞMELER

KÜRESEL EKONOMİDE GÖRÜNÜM

Covid‑19 pandemisi, küresel büyüme görünümünü belirgin 
şekilde bozmuştur.

2018 ve 2019 yılları dünya ekonomisinin temel dengelerinde 
değişime, ticaret savaşlarına ve küresel büyümede yavaşlamaya, 
aynı zamanda bu olumsuz gelişmelerin etkilerinin giderilmesine 
yönelik mücadeleye sahne olmuştur.

Dünya ekonomisi 2020 yılında yaşanan Covid-19 pandemisini 
kontrol altına almaya yönelik tedbirler nedeniyle durma 
noktasına gelmiştir. Pandemi, hem arz hem de talep tarafında, 
uzun yıllardır eşi görülmemiş bir şoka yol açarken, yılın üçüncü 
çeyreğinde atılan normalleşme adımlarıyla ekonomik faaliyetteki 
toparlanma hız kazanmıştır. 

Aşı geliştirme çalışmaları, beklentileri olumluya çeviren bir 
diğer faktör olmuştur. Ancak, yılın son çeyreğine doğru yeniden 
yükselmeye başlayan vaka sayıları, salgın tam olarak kontrol 
altına alınana kadar, orta vadeli görünüm üzerinde baskı 
oluşturan risklerin yüksek olduğuna işaret etmiştir.

IMF, dünya ekonomisine ilişkin beklentilerini Nisan 2021 tarihli 
Dünya Ekonomik Görünümü (WEO) raporuyla güncellemiştir. 
2020 yılı için Ekim 2020 raporunda daha önce %4,4 daralma 
olarak belirttiği tahminini 1,1 puan düşüren IMF, yılın ikinci 
yarısında küresel ekonomik aktivitede beklenenden daha 
hızlı bir canlanmanın görülmesinden dolayı %3,3 olarak revize 
etmiştir. 

IMF, küresel ekonominin 2021’de %6 büyüyeceğini, 2022’de 
ise bu oranın %4,4’e düşeceğini tahmin etmektedir. IMF 2021 
ve 2022 tahminlerine birkaç büyük ekonomide açıklanan ek 
mali desteklerin ve hız kazanan aşılama çalışmalarının katkı 
sunduğunu belirtmektedir.

Küresel ticaret hacminde ivme kaybı

Covid-19 pandemisi öncesinde küresel ticaretin ana gündem 
maddesi ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları 
olmuştur. 2020 yılı başında, iki ülke Birinci Aşama Ticaret 
Anlaşması’nı imzalamış, taraflar gümrük vergilerinin indirilmesi 
gibi zorlu konuları ertelemiştir. 

Avrupa’da Brexit süreci, yıl sonunda İngiltere ile AB arasında 
ticari ilişkilerin hukuki çerçevesini belirleyen bir anlaşmanın 
yürürlüğe girmesiyle tamamlanmıştır. Ancak, Birleşik Krallık ve 
AB arasındaki ekonomik, sosyal ve regülatif belirsizlikler devam 
etmektedir ve söz konusu durumun önümüzdeki dönemde 
hem Birleşik Krallık hem de Euro Bölgesi’nde küçülmeye yol 
açabileceği düşünülmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün 31 Mart 2021 tarihli 
açıklamasına göre küresel mal ticaret hacmi 2020 yılında 
%5,3 daralmıştır. Örgüt, yaşanacak toparlanmaya paralel 
olarak küresel mal ticaretinin 2021’de %8 büyüyeceğini 
öngörmektedir.

%5,3
Küresel mal ticaret hacmi 2020 
yılında %5,3 daralmıştır.
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Enflasyon, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 2020 yılı 
boyunca düşük seyretmiştir.

Zayıf iç ve dış talep ile baskılanan enflasyon 2020 yılında düşük 
seyrederek hedefe yakın gerçekleşmiştir. Ancak artan emtia 
fiyatlarının ve talepte gerçekleşecek olası canlanmanın 2021 yılı 
için enflasyonist baskıları artırabileceği düşünülmektedir. 

Salgın önlemleri çerçevesinde bütün ülkelerde mali ve parasal 
genişleme olması da bekletilen talebin devreye girmesi ile 
birlikte fiyatları yukarı çekebilecek bir başka unsurdur.

Birçok gelişmekte olan ülke para birimi, 2020 yılında son 
beş yıllık ortalama ile kıyaslandığında, önemli ölçüde değer 
kaybetmiştir. 

ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomiye sunduğu desteği 
artırmıştır.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2008’den sonra ilk kez olağan para 
politikası toplantısını beklemeden faiz indirimine gitmiştir. 
Sınırsız tahvil alımı yapacağını da duyuran Fed ayrıca diğer 
merkez bankalarıyla swap hattı ve repo aracılığıyla küresel ABD 
doları likiditesini artırma yönünde iş birliğine gitmiştir. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2020 yılında para politikasında 
değişiklik yapmamış; politika faizini %0, mevduat faizini -%0,50 
seviyesinde korumuştur. 

2020 yılı genelinde güçlü parasal teşvikler açıklayan ECB, 
yılın son ayında da özel sektör ve kamu borçlanma araçlarının 
satın alınmasını öngören Pandemi Acil Durum Satın Alma 
Programı’nda (PPEP) 500 milyar Euro artışa giderek desteğini 
sürdürmüştür. 

Geleceğe dair

2021 yılında küresel ekonomide 2020 yılının yaratmış olduğu 
baz etkisiyle hızlı bir toparlanma görüleceği; ancak salgın öncesi 
seviyelere dönüşün 2022 yılından önce gerçekleşemeyeceği 
öngörülmektedir. Aşı üretiminin dünya geneline yeter 
seviyeye ulaşarak, aşı uygulamalarının yaygınlaşmasının ve 
başarısının söz konusu toparlanmanın seyrinde etkili olacağı 
değerlendirilmektedir.

2021 yılında gelişmiş ülke merkez bankalarının politikalarının 
ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam etmesi beklenmekte 
olup bu durumun gelişmekte olan ülke ekonomileri için 
finansman kaynağı açısından olumlu bir ortam sağlamakla 
birlikte, ülkelere özgü risklerin sermaye akımlarının yönünde 
belirleyici olacağı düşünülmektedir. 

Buna karşılık uygulanacak kapanma ve kısıtlamaların ekonomik 
faaliyetleri ne ölçüde etkileyeceği, genişleyici politikaların 
ekonomik faaliyetleri ne kadar destekleyebileceği ve emtia 
fiyatlarının hangi yönde ilerleyeceği gibi gündem maddeleri 
2021 yılının ilk yarısına ilişkin ekonomi üzerindeki temel 
belirsizlik unsurları olmayı sürdürecektir.
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÖRÜNÜM

Türkiye ekonomisi, pandemi döneminde küresel eğilimlere 
uyumlu hareket etmiştir.

2020 yılına güçlü bir başlangıç yapan Türkiye ekonomisi, 
pandemi şartlarında küresel eğilimler paralelinde ivme 
kaybetmiş, tüm dünyada olduğu gibi zorlu bir yıl geçirmiştir.

Yılın birinci çeyreğinde %4,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, 
pandemi etkilerinin en çok hissedildiği ikinci çeyrekte %10,3 
oranında sert bir daralma göstermiştir. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 
(GSYH), alınan ekonomik ve fiziki tedbirlerin sonuç vermeye 
başladığı üçüncü çeyrekte keskin bir dönüş sergilemiş ve %6,3 
oranında büyüme kaydetmiştir. Yılın dördüncü çeyreğinde 
gerçekleşen %5,9 oranındaki artışla birlikte yıllık GSYH 
büyümesi bir önceki yıla göre %1,8 olmuştur. 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’yı oluşturan faaliyetlere bakıldığında; 
mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri, hizmetler ve inşaat 
sektörü dışındaki diğer sektörlerin yıllık büyümeye pozitif katkı 
sağladığı görülmektedir.

GSYH büyümesi, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde 
alınan destekleyici tedbirlerin ve salgına karşı getirilen 
kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle beklentilerden güçlü 
bir toparlanma kaydettiğini göstermiştir. Aşı geliştirilmesinde 
küresel ölçekte ulaşılacak başarının ve aşı dağıtım hızının yanı 
sıra yurt içinde salgınla mücadele kapsamında uygulanan 
tedbirlerin, önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitenin 
seyrinde belirleyici olması beklenmektedir.

Güçlenen sıkılaştırıcı politikalar 

2020 yılının ilk yarısında destekleyici bir duruş sergileyen TCMB, 
2020 yılına %12,00 seviyesinde başlayan politika faizini Mayıs 
ayına kadar kademeli olarak %8,25’e indirmiştir. Yılın ikinci 
yarısında politika değişikliğine giderek söz konusu oranı Eylül 
ayında %10,25’e ve Kasım ayında %15’e çıkaran TCMB, Aralık 
ayında da dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi 
için parasal sıkılaştırmayı güçlendirmiş politika faizini %17 
seviyesine getirmiştir. 2021 yılında gerek TCMB’nin sıkılaştırıcı 
para politikasının gerekse küresel likidite koşullarının katkısıyla 
kurlarda istikrarlı bir görünümün oluşacağı düşünülmektedir. 
Söz konusu görünümün, yurt içinde TL tasarruflara yönelimi 
artırarak iç talebin dengelenmesine de katkıda bulunacağı ve 
enflasyonist baskıları hafifletebileceği değerlendirilmektedir.

Yeni Ekonomi Programı

2020 yılı Eylül ayında açıklanan, 2021-2023 yılları Yeni Ekonomi 
Programı’nda enflasyon, başlıca mücadele alanı olarak 
belirlenmiştir. Programın temel hedeflerine göre; cari işlemlerde 
kalıcı olarak denge tesis edilecek, iç ve dış şoklara karşı ülke 
ekonomisini daha dayanıklı hale getirecek politikalar ile finansal 
istikrarı ve güvenliği esas alan yeni bir finansal mimari oluşturma 
çalışmaları sürdürülecektir.

YEP’e göre Türkiye ekonomisinin 2021 yılında %5,8 büyüyeceği, 
enflasyonun 2021 sonunda %8’e ineceği tahmin edilmektedir.

%5,8
YEP’e göre Türkiye 
ekonomisinin 2021 yılında %5,8 
büyüyeceği, enflasyonun 2021 
sonunda %8’e ineceği tahmin 
edilmektedir.
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DÜNYA SİGORTA VE REASÜRANS SEKTÖRLERİ

Covid-19 pandemisi sigorta ve reasürans sektörlerini farklı 
yönlerden etkilerken, küresel sigorta sektörünün 2020 
yılındaki resesyona, yılın başındaki öngörülerin aksine daha 
güçlü direnç gösterdiği; pandemi dolayısıyla uygulanan sıkı 
kısıtlamaların etkisiyle hızlanan dijital dönüşümü fırsata çevirdiği 
gözlemlenmiştir. Nitekim, sigorta şirketleri tarafından dijital 
kanalların etkin kullanımıyla birlikte gelişmiş piyasalardaki 
bireysel ürünlerde, beklenenin üzerinde bir büyüme 
gerçekleşmiştir.

Pandemi şartları sigorta ve reasürans şirketlerinin ödeme gücü 
ve likiditesi üzerinde baskı yaratırken, prim üretiminde ve 
kârlılıklarında azalmaya neden olmuştur.

Hayat branşında Covid-19’a bağlı ölümler nedeniyle tazminat 
talebi artarken, hayat dışında hasar taleplerinin en büyük 
bölümünü, etkinlik iptalleri sonucu oluşan iş kesintileri 
oluşturmaktadır. İş durması kaynaklı olarak ticari kredi 
sigortalarında da önemli hasar talebiyle karşılaşılmaktadır. Buna 
karşılık, pandemi yasakları kapsamında mobilitedeki azalmalar 
ve seyahat kısıtlamaları özellikle oto sigortalarında daha düşük 
hasar frekansına yol açmıştır.

Öngörülenden güçlü geçen ilk yarının ardından, özellikle 
gelişmiş piyasalarda, büyüme tahminlerini yukarı doğru revize 
eden Swiss Re’ye göre, küresel hayat dışı prim büyümesi 
2020’de %1,3 seviyesinde pozitifte kalırken, hayat primi üretimi 
%4,5 oranında daralmıştır.

2021-2022 döneminde, özellikle ticari sigortalarda güçlenen 
ivmenin etkisiyle hayat dışı branşta %3,6’lık bir toparlanma 
öngörülürken; hayat branşının yıllık ortalama %3’lük artışa 
ulaşacağı tahmin edilmektedir.

ABD hala dünyanın en büyük sigorta pazarı konumundadır. 
Buna karşın, büyük ölçüde güçlü sağlık sigortası branşı 
sayesinde, önümüzdeki iki yılda hayat dışı primlerin yıllık 
ortalama %10 artması beklenen Çin, dünyanın en hızlı büyüyen 
sigorta pazarı olmaya devam edecektir. Gelişmekte olan 
pazarların aynı dönemde ortalama %7,6 civarında hayat dışı 
prim artışı sağlaması beklenmektedir. Hayat branşı primlerinin 
ise Çin’de 2021’de %8,5 artarak güçlü bir toparlanma yapacağı 
tahmin edilirken, gelişmekte olan pazarlarda önümüzdeki iki 
yıllık dönemde ortalama %7’lik bir büyüme öngörülmektedir.

Covid-19 sonrası artan risk bilinci, sektördeki toparlanmanın ana 
itici gücü olacaktır. Dijital sigortacılığın hızla benimsenmesi de 
diğer önemli faktör olarak dikkat çekmektedir. Özellikle, oto ve 
konut sigortası gibi bireysel ürünlere dijital kanallardan erişimin 
artması prim üretimlerine olumlu yansıyacaktır.

%3,6
2021-2022 döneminde, özellikle 
ticari sigortalarda güçlenen 
ivmenin etkisiyle hayat dışı 
branşta %3,6’lık bir toparlanma 
öngörülmektedir.
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Pandeminin yanı sıra doğal afetler açısından da oldukça 
zorlu bir yıl olan 2020 yılında, doğal afet kaynaklı küresel 
maddi kayıplar 190 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Sigortalı 
kayıpları ise 81 milyar ABD doları (2019: 54 milyar ABD doları) 
gerçekleşmiştir. Son 10 yıllık ortalamanın 74 milyar ABD doları 
olduğu görülmektedir.

İklim değişikliği ve buna bağlı gerçekleşen aşırı hava olayları, 
sigorta ve reasürans sektörleri açısından önemini artırırken; 2020 
yılı Küresel Risk Raporunda, gerçekleşme olasılığına göre ilk 
5 riskin tamamının çevre ve iklim değişikliği ile ilgili olması da 
dikkatleri bu konuya yöneltmektedir.

2020 yılında, ABD’de yaşanan kasırgaların yanı sıra, Avustralya 
ve Kanada’daki şiddetli dolu fırtınaları, Hindistan ve 
Bangladeş’teki mevsimsel tropik siklonlar, Asya’yı etkileyen 
büyük fırtınalarla birlikte gelen sıra dışı şiddetteki muson 
yağışları, Afrika’da ekinlerin ve bitki örtüsünün yok olmasına 
sebep olan büyük çekirge istilaları, Avrupa’da Ciara Kasırgası ve 
Kuzey Kutup Dairesi’nde rekor kıran sıcaklıklar sebebiyle ortaya 
çıkan maddi hasarlar iklim krizinin boyutunu göstermesi adına 
dikkat çeken afetler olmuştur. 

Önümüzdeki dönemde, gerek olağan dışı hava olayları 
risklerine gerekse de salgın hastalıklara karşı teminatlar içeren 
parametrik ticari ürünlerin geliştirilmesi, önem kazanacak ve 
güçlenen bir trend olacaktır. 

TÜRKİYE SİGORTA SEKTÖRÜNDE GÖRÜNÜM 

Türkiye sigorta sektörünün 2020 yılı toplam prim üretimi, 2019 
yılı toplam prim üretimine göre nominal olarak %19,3 oranında 
artarak 82.576 milyon TL olmuştur. Hayat dışı branşların prim 
üretimi bir önceki yıla göre %17,7 artışla 68.144 milyon TL 
olurken, toplam üretimdeki payı %82,5 olarak gerçekleşmiştir. 
Hayat branşı prim üretimi ise %27 artış göstererek 
14.432 milyon TL’ye ulaşmış, toplam üretimdeki payı %17,5 
oranında gerçekleşmiştir.

Sektör geneli için reel büyüme %4,1 olurken, hayat branşında 
%10,9, hayat dışı branşta ise %2,7 olarak gerçekleşmiştir.

Sigorta sektörü, Covid-19 pandemisinin neden olduğu 
olağandışı şartlarda süreci en etkin biçimde yönetmiş; öncelikle 
çalışanları, müşterileri ve iş ortakları açısından her türlü önlemi 
almak suretiyle iş sürekliliğini sağlamış, mümkün ölçüde dijital 
imkânları kullanarak uzaktan çalışma modelini benimsemiştir. 
Diğer yandan, devletin de desteğiyle Türkiye Sigorta Birliği ve 
sigorta şirketleri, zorunlu sigortalarda primlerin ertelenmesi, ek 
indirimler yapılması, teminat kapsamlarının genişletilmesi gibi 
hızlı önlemlerle sigortalıların yanında yer alırken; kapsam dışında 
olmasına rağmen Covid-19 kaynaklı teşhis ve tedavi giderlerini 
sağlık sigortaları kapsamında değerlendirmiştir.

Hayat dışı branşın itici gücü konumundaki Kara Araçları 
Sorumluluk ve Kara Araçları sigortaları prim üretimi, araç 
satışlarındaki görece düşük seviye ve süregelen tavan fiyat 
uygulaması sonucunda, sırasıyla %9,5 ve %14,2 nominal 
büyümeye rağmen, %4,5 ve %0,4 reel daralma göstermiştir. 
Prim üretiminde önemli payı bulunan Yangın ve Doğal Afetler 
sigortaları, konut satışlarındaki artış, depremlerin artırdığı 
bilinç ve yeni deprem tarifesinin etkisiyle %25,3 nominal, %9,4 
oranında reel büyüme kaydetmiştir. Sağlık sigortalarında 
ise Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık sigortalarına talebin 
artmasının katkısıyla %20,8 oranında nominal, %5,4 seviyesinde 
reel prim artışı gerçekleşmiştir.
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Pandeminin sağlık, ticari hayat ve dijitalleşme üzerindeki etkileri 
ürünlere yönelik taleplerde de izlenmektedir. Hayat dışı branşta, 
artan bilinçlenme ve sektörün bu branşta güven tazelemesinin 
de etkisiyle Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarına ilgi 
artmaktadır. 

Devlet Destekli Kredi Alacak Sigortaları, ekonomik konjonktür 
ve yeniden yapılandırma ile devlet desteğinin işlevselleştirilmesi 
sonucunda, alacak sigortaları içinde öne çıkmaya başlamıştır. 
Dijital kanallara yönelim ve dijital iş modellerinin benimsenmeye 
başlanmasıyla siber riskler artış göstermiş olup, Siber Sigorta 
ürünlerinin de güçlü ivme kazanması öngörülen bir alandır.

Ülkemizde katılım sigortacılığının gelişimi, yürürlüğe giren 
yasal düzenlenmeler ve kamunun desteği ile ivme kazanmayı 
sürdürmüş ve katılım sigortacılığı segmentinin toplam prim 
üretimindeki payı, 2020 yılında %5’e ulaşmıştır.

2020 yılında sektörün gelişimi açısından iki önemli adım 
hayata geçmiştir. Bunlardan ilki, sigortacılık ve özel emeklilik 
sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri 
yürütmek üzere kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)’nun faaliyetine 
başlamasıdır. Kurum, sektörün ihtiyaçlarına yönelik kararların 
daha hızlı alınması ve sektörün potansiyelinin daha etkin ve 
verimli biçimde değerlendirilmesi açısından önemli katkılar 
sağlayacaktır.

Diğer gelişme ise, banka dışı finansal sistemin büyütülmesine 
yönelik adımların önemli parçasını oluşturan, kamu sigorta ve 
emeklilik şirketlerinin Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 
şirketleri bünyesinde birleşmelerinin gerçekleştirilmiş olmasıdır. 
Bu birleşmenin, sektör iş hacminin yanı sıra farklı alanlarda yeni 
ürünlerin geliştirilmesine olumlu yansıması beklenmektedir. 

Gelecek dönemde, kamu ve özel sektör iş birliğinde büyük 
altyapı projelerinin sigortalanması, Tarım Sigorta Havuzu 
TARSİM’in yaygınlığının artması ve sanayi işletmeleri ile 
KOBİ’lerdeki sigortalılık oranının yükseltilmesi inisiyatifleri Yeni 
Ekonomi Programı kapsamında sektörün payının ve ekonomik 
döngüdeki etkinliğinin artmasını sağlayacaktır.

%5
Ülkemizde katılım 
sigortacılığının gelişimi, 
yürürlüğe giren yasal 
düzenlenmeler ve kamunun 
desteği ile ivme kazanmayı 
sürdürmüş ve katılım 
sigortacılığı segmentinin 
toplam prim üretimindeki payı, 
2020 yılında %5’e ulaşmıştır.
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Branş Adı
2020 2019

Toplam Üretim 
(TL)

Pazar Payı 
(%)

Toplam Üretim
(TL)

Pazar Payı 
(%)

Değişim 
(%)

Reel Değişim
(%)

Kaza 2.237.228.258 3,28 2.372.741.294 4,10 -5,71 -17,72

Hastalık Sağlık 10.095.658.299 14,82 8.358.100.508 14,44 20,79 5,40

Kara Araçları 10.737.408.691 15,76 9.406.268.988 16,25 14,15 -0,39

Raylı Araçlar 15.272 0,00 13.280 0,00 15,00 0,35

Hava Araçları 369.664.551 0,54 223.854.250 0,39 65,14 44,10

Su Araçları 621.688.667 0,91 413.511.536 0,71 50,34 31,19

Nakliyat 1.204.301.235 1,77 950.787.872 1,64 26,66 10,53

Yangın ve Doğal Afetler 10.585.802.519 15,53 8.447.104.595 14,59 25,32 9,35

Genel Zararlar 7.962.465.095 11,68 5.876.737.145 10,15 35,49 18,23

Kara Araçları Sorumluluk 20.487.192.290 30,06 18.712.174.135 32,33 9,49 -4,46

Hava Araçları Sorumluluk 298.548.469 0,44 263.898.565 0,46 13,13 -1,28

Su Araçları Sorumluluk 57.810.503 0,08 44.655.983 0,08 29,46 12,96

Genel Sorumluluk 2.189.994.820 3,21 1.712.228.206 2,96 27,90 11,61

Kredi 399.061.225 0,59 304.281.300 0,53 31,15 14,44

Kefalet 123.951.705 0,18 92.177.756 0,16 34,47 17,34

Finansal Kayıplar 547.980.509 0,80 505.294.367 0,87 8,45 -5,37

Hukuksal Koruma 224.970.145 0,33 198.465.014 0,34 13,36 -1,09

Destek 1.928 0,00 158.666 0,00 -98,78 -98,94

Hayat Dışı Toplam 68.143.744.181 82,5 57.882.453.461 83,6 17,7 2,7

Hayat Toplam 14.431.913.855 17,5 11.359.715.131 16,4 27,0 10,9

Genel Toplam 82.575.658.036 100,0 69.242.168.593 100,0 19,3 4,1

Kaynak: Türkiye Sigortalar Birliği tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanan verilere göre hazırlanmıştır 

EKONOMİK VE SEKTÖREL ORTAMDAKİ GELİŞMELER
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Pandemi koşulları altında geçen 2020 yılında sigortacılık ve 
reasürans sektörleri yeni normale yüksek uyum göstermiştir. 
Diğer taraftan, son yıllarda küresel trendlere paralel olarak 
düşük kârlılık ve yatırım gelirlerindeki gerilemeden etkilenen 
reasürans sektörü, pandemi hasarlarının yanı sıra doğal afet 
kaynaklı hasarların bilançolar üzerinde yarattığı ek baskıyı da 
hissetmiştir.

Bu gelişme sonucunda, 2021 yenilemelerinde reasürörlerin 
yaşadıkları mali olumsuzlukları gerek fiyatlarını yukarı yönlü 
revize etmek gerek anlaşma şartlarını gözden geçirmek 
suretiyle gidermeye yöneldikleri izlenmiştir. Bu kapsamda ve 
global uygulamalara paralel olarak tüm branşlarda reasürans 
anlaşmalarına bulaşıcı hastalık ve siber risk istisna maddelerinin 
eklenmekte olduğu gözlenmektedir. 

2020 yılında yaşanan doğal afetler de sektörü etkilemiştir. Elazığ 
ve çevresinde can ve mal kaybına neden olan 24 Ocak Depremi; 
yaz aylarında Karadeniz başta olmak üzere ülkemizin farklı 
bölgelerinde yaşanan ve kayıplara neden olan sel felaketleri ve 
30 Ekim’de meydana gelen İzmir Depremi bu olaylar arasında 
ilk akla gelenlerdir. 

Trete kapasiteleri ve olay limitleri portföylerin yapısı, doğal 
afetlerde gözlenen mega ve bölgesel trendler ve ekonomik 
büyüme beklentileri gibi unsurlar göz önünde bulundurularak 
tesis edilmiştir. Diğer taraftan, küresel ölçekte yaşanan 
gelişmeler, büyük global reasürörlerin bölüşmeli anlaşmalara 
yönelik risk iştahının azalmasına neden olduğu da gözlenmiştir. 

2020 yılında bölüşmeli reasürans anlaşmalarının prim 
dağılımında yangın branşında büyüme yaşanırken, yatırımlardaki 
azalma, inşaat sektöründeki durgunluk ve kaza branşında 
pandeminin etkisiyle sınırlı büyüme gerçekleşmiştir. Bölüşmesiz 
anlaşmalar segmentinde ise her bir şirketin kümülatif ve model 
sonuçlarındaki gelişmeler kadar kur hareketleri ve ekonomik 
trendler de rol oynamıştır.

Türk sigorta ve reasürans sektörleri 2020 yılının yukarıda 
özetlenen bu özel koşullarını ve ekonomideki kısmi daralmayı 
başarıyla yönetmiştir. 

Reasürans sektörünün yeni katılımcısı Türk Reasürans, yeni 
normalin egemen olduğu piyasa koşullarında, iş koluna 
başarılı ve hızlı bir giriş yaparak gerek iç gerek dış piyasada 
gerçekleştirdiği işlemlerle sektörün iddia sahibi bir katılımcısı 
olduğunu teyit etmiştir. 

TÜRKİYE REASÜRANS PİYASASINDA 
GÖRÜNÜM VE TÜRK REASÜRANS’IN 
SEKTÖRDEKİ YERİ

UYUM
Pandemi koşulları altında 
geçen 2020 yılında sigortacılık 
ve reasürans sektörleri 
yeni normale yüksek uyum 
göstermiştir.
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Sigortacılık sektörüne pozitif katkı sunan bir şirket

Güçlü sermayesi, deneyimli kadrosu ve İstanbul Finans 
Merkezi’nden doğan ilk global marka olma hedefiyle 2019 
yılında faaliyetlerine başlayan Türk Reasürans, yurt içine kapasite 
sağlamanın yanı sıra uluslararası reasürans piyasalarında da 
rekabet eden global bir oyuncu olmayı vizyon edinmiştir. 

Türk Reasürans, yangın, mühendislik ve sorumluluk branşları için 
ihtiyari risk kabullerine 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlamıştır. 

2020 yılında Şirket, tüm iş ortaklarına yapıcı, çevik ve açık 
iletişim ilkeleri çerçevesinde hizmet vererek, homojen dağılmış, 
dengeli ve kârlı bir ihtiyari portföyün temellerini atmıştır. “Yerel 
Risk, Global Değer” söylemine uygun olarak gerçekleştirilen 
faaliyetlerle Türk iş dünyasının yurt dışındaki operasyonlarını ve 
ticari menfaatlerini de güvence altına alabilmeyi hedeflemiştir. 

Yurt içinde savunma sanayi olmak üzere enerji üretimi, 
ulaştırma, haberleşme, turizm ve finans gibi ekonomimizin 
lokomotifi sayılabilecek endüstrilere ihtiyari kapasite sağlanmış, 
bu sektörlerin operasyonel sürekliliklerine destek olunmuştur. 

Farklı kıtalardaki çok sayıda ülkede yer alan Türk menfaatlerine 
kapasite sağlanmış, güvence ihracı hedefine katkıda 
bulunulmuştur.

Dünyanın en iyi örneklerinden biri olan Tarım Sigortaları 
Havuzu’na önemli oranda kapasite sağlamış olan Türk 
Reasürans, Eximbank’ın ihracat kredilerine ilişkin kredi alacak 
sigortalarına da reasürans desteği vermiştir.

Trete segmentinde başarılı çalışmalar

Türk Reasürans, 2020 yılında, 18’i sigorta şirketi olmak üzere 21 
müşterisinin 37 farklı tretesinde yer almıştır. Yurt içi şirketlerin 
22 adet bölüşmeli ve 15 adet hasar fazlası sözleşmesine destek 
verilmiştir. 

Yurt içi reasürans piyasasında net yazılan primler bazında 
Türk Reasürans, 2020 yıl sonu itibarıyla %38’lik bir pay almayı 
başarmıştır. Şirket’in ilk tam faaliyet yılında elde ettiği bu 
performans, net döviz çıkışına neden olan yurt dışına prim 
transferinin azaltılmasına katkıda bulunarak ülke ekonomisine 
verilen desteğe işaret etmektedir.

Covid-19 salgınının gölgesinde geçen ve çalışma şartları ile iş 
yapış şekillerinin kökten değiştiği 2020 yılında Türk Reasürans 
dijital dünyaya hızlı bir giriş yaparak değer üretimini pekiştiren 
projelere imza atmıştır. Türk Reasürans, önümüzdeki dönemde 
de temellerini attığı kurumsal kültür çerçevesinde trete ve 
ihtiyari kabuller segmentlerinde hizmetlerini sürdürerek, Türkiye 
ekonomisine katkısını artırmaya odaklanacaktır.

Türk Reasürans, 2020 yılında Olağandışı Riskler Yönetim 
Merkezi (ORYM) olarak görevlendirilmiş olup Devlet Destekli 
Kredi Alacak Sigortasının yeniden tasarlanıp etkin ve piyasa 
ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıya kavuşturulmasında kilit rol 
oynamıştır. Şirket aynı dönemde, Maden Çalışanları Zorunlu 
Ferdi Kaza Sigortasına ilişkin ORYM iş ve işlemleri ile Tıbbi Kötü 
Uygulamaya İlişkin Sorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum 
Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında prim 
ve hasar paylaşımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere de 
görevlendirilmiştir

TÜRK REASÜRANS’TA 2020 YILI 
GERÇEKLEŞMELERİ

37
Türk Reasürans, 2020 yılında, 18’i sigorta şirketi olmak üzere 21 
müşterisinin 37 farklı tretesinde yer almıştır. Yurt içi şirketlerin 
22 adet bölüşmeli ve 15 adet hasar fazlası sözleşmesine destek 
verilmiştir.
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Türk Reasürans, 2020 yılında hayata geçirdiği çalışmalarıyla 
hem rekabeti geliştirmek hem de alternatifler sunmak 
suretiyle, sigorta şirketlerine maliyet yönetimi kanalıyla da katkı 
sunmuştur. 

Katastrofik risklerde kilit rol ‑ DASK’ın Teknik İşleticiliği

Türkiye’nin maruz kaldığı en büyük katastrofik risk, depremdir. 

Ağustos 2020 itibarıyla DASK’ın Teknik İşleticisi olarak 
görevlendirilen Türk Reasürans, deprem riskinin 
yönetimi, transferi ve modellemesinin etkin bir şekilde 
gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gereken tüm 
desteği sağlamaya başlamıştır. 

Teknik İşleticilik rolü, deprem riski konusunda bilinçlendirme 
çalışmalarının sağlanması, söz konusu riskin yönetilebilir olması 
amacıyla gerekli kapasitelerin sağlanarak modellemelerin 
hayata geçirilmesi ve deprem riskine karşı sigortalılık 
oranının arttırılmasını da kapsamaktadır. Teknik İşleticilik 
kapsamında ayrıca gerek teknik altyapı çalışmalarına ve yetkin 
ekiplerin oluşturulmasına gerek DASK’ın kendi ihtiyaçlarının 
karşılanmasına önemli destek sağlanmakta ve görev süresi 
boyunca da çalışmaların sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır.

Türk Reasürans, dünya örnekleri ile kıyaslandığında son derece 
başarılı bir örnek olan DASK modelinde, devir aldığı hizmet 
bayrağını daha ileriye taşımayı hedeflemektedir. Şirket, bu 
kapsamdaki çalışma önceliklerini, havuzun hasar ödeme 
kapasitesinin artırılması ve en önemlisi halen %57 mertebesinde 
olan sigortalılık oranını %100’e ulaştırılarak sigortasız hane 
kalmaması olarak belirlemiştir.

DASK
Türk Reasürans, dünya örnekleri 
ile kıyaslandığında son derece 
başarılı bir örnek olan DASK 
modelinde, devir aldığı hizmet 
bayrağını daha ileriye taşımayı 
hedeflemektedir.



44
TÜRK REASÜRANS
2020 FAALİYET RAPORU

DASK hasar ödeme kapasitesine güçlü katkı

DASK görevlendirmesi kapsamında Türk Reasürans tarafından 
geliştirilen eylem planının ilk fazı, havuzun hasar ödeme 
kapasitesinin artırılması olmuştur. Havuzun hasar ödeme 
kapasitesini belirleyen unsurlar, DASK’ın biriktirdiği ve yatırıma 
yönlendirdiği deprem rezervleri ile uluslararası şirketlerden 
sağlanan reasürans korumasıdır. 

Ülkemizin çok büyük bölümü deprem riskine maruz kalmakla 
birlikte, yapılan tüm bilimsel araştırmalar yaşanabilecek en 
büyük felaketin olası büyük İstanbul, Marmara depreminde 
olabileceğini göstermektedir. Türk Reasürans, en kötü 
senaryoya hazırlıklı olmak adına hesaplamalarını bölgede 
yaşanacak bir deprem üzerinden yapmış; anlaşmalarını, gerek 
DASK’ın mevcut kaynakları gerekse de sağlanacak reasürans 
koruması kombinasyonu ile en optimum seviyede çözüm bulma 
gayreti doğrultusunda şekillendirmiştir. 

Türk Reasürans, DASK’a optimum faydayı sağlayacak 
reasürans programını oluşturarak, 2020 - 2021 dönemi 
reasürans anlaşmalarını başarılı bir şekilde tesis etmiştir. 
Programın tesisinde sağlanan en önemli iki gelişme, reasürans 
programının Türk Lirasına çevrilmesi ve toplam teminat tutarının 
artırılması olmuştur. DASK’ın düzenlediği poliçelerdeki sigorta 
bedellerinin, primin ve hasar ödemelerinin tamamının TL 
cinsinden olması nedeni ile program DASK’ın kuruluşundan 
itibaren ilk kez TL cinsinden tasarlanıp, hayata geçirilmiştir. 

DASK’ın toplam hasar ödeme gücü, yapılan çalışmalar 
neticesinde, içinde yapılandırılmış reasürans çözümleri 
de bulunan hasar fazlası reasürans anlaşması ve fonları ile 
birlikte 25 milyar TL tutardan yaklaşık 40 milyar TL civarına 
çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, DASK’ın poliçelerden kaynaklanan 
yükümlülükleri düzenli olarak takip edilerek, olası bir değişime 
önceden hazırlıklı olunması amaçlanmaktadır. 

TÜRK REASÜRANS’TA 2020 YILI GERÇEKLEŞMELERİ

2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 
ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama 
ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu 
kuruluşudur. 

Kuruluşundan itibaren “Teknik İşleticilik” modeli ile ilk beş 
yıl Milli Reasürans, sonraki dönemlerde de Eureko Sigorta 
tarafından yönetimi gerçekleştirilmiştir. Türk Reasürans’ın 
kurulması ile birlikte, kurumsal hafızanın oluşturulması ve 
muhafazası, benzer havuzlar arasında sinerji yaratılması ve 
en önemlisi de ölçek ekonomisinden faydalanılması amaç 
ve gayesi ile Kurum’un yönetimi Ağustos 2020 itibarıyla 
Türk Reasürans’a tevdi edilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.dask.gov.tr/ 

40 MİLYAR TL
DASK’ın toplam hasar 
ödeme gücü, yapılan 
çalışmalar neticesinde, içinde 
yapılandırılmış reasürans 
çözümleri de bulunan hasar 
fazlası reasürans anlaşması ve 
fonları ile birlikte 25 milyar TL 
tutardan yaklaşık 40 milyar TL 
civarına çıkarılmıştır.
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DASK sigortalılık oranının artırılmasının önemi

DASK’ın geliştirilmesi konusundaki diğer temel hedef 
%100 sigortalılık oranıdır. Bu orana ulaşılmasının, DASK, 
Teknik İşletici, düzenleyici otorite SEDDK ve diğer sigorta 
şirketlerine ilave olarak aracıların ortak gayreti ve işbirliği ile 
en önemlisi vatandaşların sigorta konusunda bilinçlenmesi ile 
sağlanabilecektir. 

Bu doğrultuda, sigortalılara sağlanan ilk kolaylık, 2021 yılında 
uygulanacak poliçe primlerinde bir artışa gidilmemesi olmuştur. 
Türk Reasürans, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun 
görüşleri doğrultusunda, teminatlar enflasyon oranında artsa 
da sigortalıların ödeyeceği primleri aynı seviyede tutmuştur. 
Buna ek olarak, şirketler ve DASK üretiminin çok büyük bir 
bölümünü sağlayan sigorta aracıları için teşvik kampanyaları 
ile vatandaşların bilinçlenmesi için yapılacak bir dizi reklam ve 
tanıtım çalışmaları planlanmış olup, 2021 yılının ilk yarısında 
hayata geçirilecektir. 

Katastrofik Deprem Modelleme Platformu Projesi 

Katastrofik risklerin modellemesi, sektörde risk yönetiminin en 
temel yapıtaşlarından birini oluşturmaktadır. 

Türk Reasürans, 2020’nin sonunda ‘Katastrofik Deprem 
Modelleme Platformu’ projesini başlatmıştır. Şirketin hedefi, 
2021 sonu itibarıyla DASK’ın yanı sıra çalışılan sigorta şirketleri 
için de deprem modellemesi yapabilir hale gelmektir. 

Türk Reasürans bünyesinde, proje çalışmalarını deprem 
modellemesi alanında tecrübeli akademisyenlerin 
teknik kılavuzluğunda yürüten ve çoğunluğu modelleme 
uzmanlarından oluşan bir ekip faaliyet göstermektedir. Şirket, 
ekibin gerek duyduğu kaynakları sağlamakta olup yazılım 
platformunun geliştirme çalışmaları da aktif bir şekilde devam 
etmektedir. Türk Reasürans söz konusu modelin üzerinde 
çalışacağı yazılım ve donanımı, makine öğrenmesi ve derin 
öğrenme yetkinliklerini entegre edebileceği bir mimaride 
şekillendirmektedir. 

%100
Türk Reasürans’ın DASK’ın 
geliştirilmesi konusundaki 
temel hedefi %100 sigortalılık 
oranına ulaşmaktır 
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Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) ve Devlet 
Destekli Alacak Sigortası (DDAS)

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) olarak 
görevlendirilen Türk Reasürans, özellikle Devlet Destekli Alacak 
Sigortası (DDAS) yapısını yenileyerek piyasa ihtiyaçlarına çok 
daha kapsamlı bir şekilde cevap verebilen bir ürün haline 
getirmiştir. 

OECD’ye üye ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ’ler 
ülkedeki toplam işletmelerin büyük bir çoğunluğunu 
oluşturmaktadır. Öyle ki, Türkiye’deki işletmelerin %99,8’ini 
oluşturan KOBİ’lerin bu ürün sayesinde alacakları teminatlarla 
ticaret hacimlerinin genişleyeceği ve Türkiye ekonomisinin 
sürdürülebilir büyümesine büyük katkı sağlanabileceği 
öngörülmektedir. 

TÜRK REASÜRANS’TA 2020 YILI GERÇEKLEŞMELERİ

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 
(DDAS) Sistemi fiilen 1 Ocak 2019 tarihinde, mikro ve küçük 
işletmelerin kapsama alınmasıyla başlamıştır. 

Türk Reasürans, piyasanın hem daha yüksek teminat limiti 
hem de orta büyüklükteki işletmelerin de kapsama alınması 
yönündeki taleplerinin karşılanması ve sistemin yeniden 
yapılandırılarak reasürans yapısının da kurulması amacıyla 
23 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Devlet Destekli Ticari 
Alacak Sigortası Sistemini işletmek üzere Olağandışı Riskler 
Yönetim Merkezi olarak görevlendirilmiştir.

Sistem’in gelişimi için;

· Tüm KOBİ’lerin sistemden yararlanması adına, ciro kriteri 
25 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

· Yerel ve uluslararası piyasalardaki itibari reasürörlerden 
kapasite temin edilerek Sistem’e reasürans koruması 
sağlanmıştır.

· Kapsam genişlemesine paralel olarak artan teminat 
yapısının sağlanması için gerekli olan yazılım ve altyapı 
ihtiyaçları Sigorta Bilgi Merkezi ile birlikte tamamlanmıştır. 

Aynı zamanda veri kaynakları çeşitlendirilerek teminat 
yapısı oluşturulmasında daha kapsamlı veriye ulaşılması 
sağlanmıştır.

· Devlet desteğinin çerçevesinin belirlenmesi amacıyla 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin hazırlanmasında ilgili 
kurumlar ile koordineli çalışmalar yapılmıştır.

· Ürünün satış ve pazarlamasına destek vermek adına 
satış destek ve müşteri ilişkileri yönetimi ekipleri 
oluşturulmuştur.

Bu geliştirmelerin tamamlanması ile birlikte KOBİ’lerin 
hem mevcutta çalıştığı hem de poliçe dönemi içerisinde 
çalışacakları firmaların risk analizleri yapılarak bir anlamda 
doğru müşteri ile çalışmasına yardımcı olunmakta ve bu 
alıcılar sürekli izlenerek risk önleme hizmeti sunulmaktadır. 

Verilen teminat limiti kapsamında vadeli satışını gerçekleştiren 
ancak vadesi geldiğinde alacağını tahsil edemeyen KOBİ’lere 
tüm hukuki masrafları DDAS tarafından karşılanan tahsilat 
hizmeti sunulmaktadır. DDAS, KOBİ’lere nakit akışını 
sağlamlaştırmaları ve finans kurumları nezdinde kredibilitesini 
arttırmaları açısından da büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Türk Reasürans, 23 Mayıs 2020 tarihinden 
itibaren Devlet Destekli Ticari Alacak 
Sigortası Sistemini işletmek üzere 
Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak 
görevlendirilmiştir.
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Türk Reasürans, Haziran 2020 itibarıyla devraldığı ORYM görevi 
doğrultusunda yeniden tasarladığı ve etkinliğini arttırdığı DDAS 
uygulaması ile önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu kapsamda 
brüt yazılan primler bir önceki yıla göre %166 artmış, piyasaya 
yaklaşık 6 milyar TL tutarında teminat sağlanmıştır.

Türk Reasürans, halen ORYM çatısı altında faaliyetleri 
sürdürülen Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası ile Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi 
Kaza Sigortası’nın etkinliğinin artırılması ve poliçe sahiplerinin 
beklentilerini karşılayan bir yapıya dönüştürülmesine yönelik 
çalışmalarını da sürdürmektedir.

Sağlıklı ve doğru kurgulanmış retrosesyon anlaşmaları

Türk Reasürans’ın öncelikli misyonu, sunduğu yurt içi reasürans 
kapasitesini artırmak ve teminat sağlanan riskleri çeşitlendirerek 
reasürans hizmetini daha geniş bir alana yaymaktır. Bu 
bağlamda Şirket, güçlü sermaye yapısına ek olarak özellikle 
doğal afet risklerine ilişkin hasar yükünün korunması amacı ile 
retrosesyon anlaşmaları yapmaktadır. 

Sektör oyuncuları tarafından özellikle yurt dışına bireysel 
yapılan devirler Türk Reasürans bünyesinde tek çatı altında 
toplanmakta, toptancı bir yaklaşım ile retrosesyon anlaşma 
maliyetleri aşağıya çekilirken, sağlanan koruma ile olası finansal 
dalgalanmaların önüne geçilerek sermaye yapısı da korunmakta 
ve güçlendirilmektedir. 

Oluşturulan ve kademeli olarak büyüyen sağlıklı portföy yapısı 
ile Türk Reasürans; sürdürülebilir, dengeli ve optimum teknik 
sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu strateji sayesinde, 
sürekli geliştirilen özsermaye büyüklüğüne paralel olarak 
piyasaya sunulan teminatın artması ve hasar ödeme kabiliyetinin 
güçlenmesi sağlanmaktadır. 

Türk Reasürans, retrosesyon kapasitesinin hesaplanması 
konusunda korumacı bir yaklaşım izlemektedir. Şirket, 
uluslararası kabul görmüş modelleme araçlarına ek olarak 
bünyesinde konumlandırdığı yapı ve yöntemler ile bu alanı 
desteklemekte, ara dönem analizleri ile de yıl boyunca risk 
yükünün tespiti ve alınması gereken aksiyonlara ilişkin çalışmalar 
yapmaktadır.

Kapsam ve içerik olarak zengin anlaşmaların yanı sıra, 
anlaşmaya iştirak eden retrosesyonerlerin farklı bölgelerden 
finansal açıdan güçlü şirketlerden oluşması önem taşımaktadır. 
Retrosesyonerlerin seçiminde uluslararası derecelendirme 
kuruluşları Standart&Poors ve/veya AM BEST’in derecelendirme 
notlarına ek olarak finansal pozisyonlarına ve ödeme 
performanslarına ilişkin değerlendirmeler de yapılmaktadır. 

Ayrıca taahhütlerini doğru ve zamanında yerine getiren ve 
sektörde iyi referansa sahip, reasüransın doğası gereği uzun 
soluklu iş birliği çerçevesinde karşılıklı güven tesisi kurulabilen, 
tecrübe ve bilgi birikimi gibi konularda etkileşim içinde 
bulunulabilecek retrosesyonerler tercih edilmektedir. 

%166
Türk Reasürans, ORYM görevi doğrultusunda yeniden tasarladığı 

ve etkinliğini arttırdığı DDAS kapsamında, brüt yazdığı primi 
bir önceki yıla göre %166 artırmış, piyasaya yaklaşık 6 milyar TL 

tutarında teminat sağlamıştır.
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...TEKNOLOJİYE 
ODAKLIYIZ
Türkiye reasürans piyasasına ve 
paydaşlarımıza değer önerisi güçlü 
ve nitelikli hizmetler sunmak için 
çalışıyoruz. 

FİNANSAL 
DURUM
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MALİ DURUM, KÂRLILIK VE TAZMİNAT 
ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

6 Eylül 2019 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlayan Türk Reasürans, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ana faaliyet konusunu oluşturan 
reasürans iş kabul anlaşmalarını gerçekleştirmeye başlamıştır. Şirket ilk faaliyet yılında 13 ana branşta olmak üzere toplamda 
1,03 milyar TL brüt prim üretimi gerçekleştirerek hem kuruluş amaçlarına uygun olarak 1 milyar TL tutarındaki primin yurt içinde 
kalmasını sağlamış hem Türk reasürans sektöründe hayat dışı branşlarda brüt yazılan primler dikkate alındığında %34,5 pay elde 
etmiş hem de Türkiye’de kurulu reasürans şirketleri tarafından hayat dışı branşlar için sağlanan reasürans kapasitesinin artmasına 
önemli katkıda bulunmuştur.

2020 yılında 1,03 milyar TL tutarındaki üretilen prime karşılık 248,1 milyon TL tutarında hasar ödemesi yapılmış; teknik olmayan 
bölümden aktarılan yatırım gelirlerinin de etkisiyle 99,4 milyon TL tutarında teknik kâr elde edilmiştir. 

Teknik bölüm dengesine etki eden diğer faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve giderlerin de katkısıyla 22,8 milyon TL vergi sonrası 
82,2 milyon TL net dönem kârı gerçekleşmiştir.

Faaliyetlerine başladığı andan itibaren hem aktif büyüklüğü artırmayı hem de aktif kalitesini yüksek tutmayı hedefleyen Türk 
Reasürans’ın, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla toplam aktifleri 975,2 milyon TL’ye ulaşırken aktif büyüklükteki mevduat ve menkul 
kıymetlerden oluşan likit varlıkların payı ise %45,6 olarak gerçekleşmiştir. 

Güçlü sermaye yapısını korumayı ve sürdürülebilir kâr odaklı büyümeyi önceliklendiren Türk Reasürans, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 
özsermaye toplamını bir önceki bilanço dönemi ile karşılaştırıldığında %33,3 oranında artırarak 460 milyon TL’ye yükseltirken %17,9 
oranında özsermaye kârlılığı elde etmiştir.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı 
değerlendirmeleri

Türk Reasürans, mevcut yükümlülükleri ile potansiyel riskleri nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye 
bulundurma noktasında gerekli özeni göstermektedir. Bu kapsamda Şirket, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirmesine İlişkin 
Yönetmelik” esaslarına uygun olarak sermaye yeterliliği hesaplamasını gerçekleştirmektedir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yapılan 
sermaye yeterliliği hesaplaması sonucuna göre, Şirket’in 289.549.645 TL sermaye fazlası bulunmaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere 
ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

14 Ağustos 2020 tarihinde yapılmış 2019 Yılı Olağan Genel Kurul’da alınan tüm kararlar yerine getirilmiş ve belirlenen hedeflere 
ulaşılmıştır.

Türk Reasürans, kuruluş amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulan reasürans teminatı sunarak Türk sigorta sektörünün gelişimini 
desteklemekte ve ilk faaliyet yılında 1 milyar TL prim üretimi hedefine ulaşmıştır.
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BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER 
VE RASYOLAR1

Prim Üretimi ‑TL 2020

Genel Zararlar 847.404.832

Yangın ve Doğal Afetler 130.538.114

Kredi 17.264.952

Genel Sorumluluk 13.503.480

Nakliyat 8.090.501

Su Araçları 7.901.696

Finansal Kayıplar 4.205.420

Kaza 2.339.274

Kara Araçları 345.039

Hava Araçları 150.546

Kara Araçları Sorumluluk 133.549

Hukuksal Koruma 27.884

Kefalet 1.236

Toplam Prim Geliri 1.031.906.523

Ödenen Tazminat ‑TL 2020

Genel Zararlar 240.663.073

Yangın ve Doğal Afetler 6.605.189

Nakliyat 319.166

Su Araçları 293.686

Genel Sorumluluk 131.333

Finansal Kayıplar 75.964

Kaza 12.095

Toplam Ödenen Tazminat 248.100.508

12020 yılının Türk Reasürans’ın ilk tam faaliyet yılı olması sebebiyle tablolar, tek dönem olarak sunulmuştur.
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BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER VE RASYOLAR1

Özet Finansal Sonuçlar ‑TL 2020

Nakit ve Nakit Benzerleri 399.053.530

Menkul Değerler 45.943.846

Toplam Aktifler 975.256.962

Teknik Karşılıklar 485.958.427

Özsermaye Toplamı 459.832.646

Brüt Yazılan Primler 1.031.906.523

Teknik Gelirler 650.788.446

Teknik Bölüm Dengesi 99.364.755

Yatırım Gelirleri 66.307.390

Yatırım Giderleri (68.089.079)

Diğer Gelir ve Giderler 7.476.861

Dönem Kârı 105.059.927

Vergi Gideri (22.850.691)

Dönem Net Kârı 82.209.236

Finansal Analiz Oranları %

Likidite Oranı 90,0

Cari Oran 173,9

Özsermaye Kârlılık Oranı 17,9

Hasar Prim Oranı, Net 57,3

Masraf Oranı, Net 29,7

Birleşik Oran, Net 87,0

Teknik Kârlılık Oranı 15,9

Konservasyon Oranı 96,0

12020 yılının Türk Reasürans’ın ilk tam faaliyet yılı olması sebebiyle tablolar, tek dönem olarak sunulmuştur.
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KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, kâr dağıtım işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sigortacılık mevzuatı hükümleri ile Şirket Esas 
Sözleşmesi’nde yer alan ilgili maddeler çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Kâr dağıtımının belirlenmesinde pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasındaki hassas dengenin korunması 
hedeflenmekte olup; yasal kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların yeterliliği, kârlılık, nakit durum, sermaye gereksinimi 
ile yatırım ve finansman politikaları dikkate alınmaktadır.

Safi kârın bir kısmının veya tamamının gelecek yıla veya yedek akçeye aktarılması, dağıtılacak kârın nakit olarak ödenmesi ya da 
sermayeye eklenmesi ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması konularında karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. 
Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifine istinaden; Genel Kurul takdiri ile karar verilmektedir. Yönetim Kurulu, yıllık olağan 
genel kurul toplantısı öncesi ‘Kâr Dağıtım Tablosu’nu onaylayarak Genel Kurul’a kâr dağıtım önerisini sunmaktadır.

Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatlar ile vergi mevzuatı ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan ve 
bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan net dönem kârı ve dağıtılabilir kâr üzerinden belirlenecek kâr dağıtımı, 
dağıtıma tabi tutulmadan önce varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra aşağıdaki sıra ve ilkelere uygun olarak yapılır:

- Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca net dönem kârının %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine 
ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kanunen zorunlu yedek akçeler ayrılmaksızın kâr payı dağıtımına, kârın 
ertesi yıla aktarılmasına veya ihtiyari yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

- Genel Kurul, net dönem kârının kalan kısmının, tamamen veya kısmen yedek akçe olarak ayrılmasına veya pay sahiplerine 
dağıtılmasına karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Genel Kurul, dağıtılmasına karar verilen kâr payının, Yönetim Kurulu’nun teklif ettiği tarihte dağıtılmasına karar verebileceği gibi 
yasal süreler içerisinde olması şartıyla farklı bir tarihte de dağıtılmasına karar verebilir.

Şirketimizde kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
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KÜRESEL
Türkiye reasürans piyasasına ve 
paydaşlarımıza hizmet sunmanın yanı 
sıra global bir reasürans markası olmak 
ve “güvence ihraç eder” konuma 
ulaşmak için çalışıyoruz.

ŞİRKET 
FAALİYETLERİ VE 
FAALİYETLERE 
İLİŞKİN ÖNEMLİ 
GELİŞMELER
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ANA REASÜRANS UYGULAMASI

HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN 
ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE 
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türk Reasürans’ın en güçlü varlıklarından biri teknolojik alt yapısıdır. Kuruluşta belirlenen hedef doğrultusunda Şirket, ihtiyaç 
duyduğu ana reasürans uygulamasını kendi bünyesinde geliştirmeye odaklanmıştır. 

Türk Reasürans, Ana Reasürans Uygulaması Projesinin 1. fazını 2020 yılı Nisan ayında tamamlayarak canlı kullanıma almıştır. Diğer 
fazların da hayata geçmesi ile birlikte Proje, 2021 yılı Mart ayı itibarıyla başarılı bir biçimde sonuçlandırılmıştır. 

Türk Reasürans başarıyla tamamlanan proje ile yüksek performansa sahip bir ürüne sahip olmuştur.

Uçtan uca reasürans faaliyetlerini kapsayan bir yazılım ürünü olan Ana Reasürans Uygulamasının tüm mülkiyet hakları Türk 
Reasürans’a aittir. Şirket, ürün üzerinde güncel ihtiyaçlar ve yeni gelişim alanlarının sunacağı fırsatlar doğrultusunda geliştirmeler 
yapmaya devam edecektir.

Türk Reasürans, 5018 sayılı Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uyarınca T.C. Sayıştay 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek denetimlere tabidir. Şirket ayrıca, 12 aylık dönemlerde tam kapsamlı bağımsız denetim; 6 
aylık dönemlerde ise sınırlı inceleme faaliyetlerini yerine getirmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve 
Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) görevlendirmiştir.

Türk Reasürans A.Ş., yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik 
işleri ile diğer işlerin 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili diğer kanunlara ve 
mevzuata göre gerçekleştirilmesi amacıyla Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’ni yetkilendirmiştir.
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BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ

Ekim 2016’da global bir sigorta ve reasürans sektörü konsorsiyumu olarak kurulan ve 5 kıtadan önde gelen 21 sigorta şirketinin 
hissedarı olduğu; aynı zamanda 40’tan fazla ilişkili taraf ile iş birliği halinde faaliyet gösteren küresel bir girişim olan B3i, 2018’de 
gerçekleştirilen yapılandırma sonucunda B3i Services AG unvanı altında faaliyet gösteren bağımsız bir şirkete dönüştürülmüştür. 

Risk transferindeki standart, protokol ve ağ altyapı geliştirmelerini, Dağıtık Defter Teknolojisi (Distributed Ledger Technology 
-DLT) ile desteklenen uygulama ve platformlar aracılığıyla gerçekleştirerek sigorta endüstrisindeki etkinliği artırmayı amaçlayan B3i 
Services AG, sigorta ve reasürans piyasasındaki süreçlerin optimize edilmesine ve hem zaman hem de maliyet açısından sigorta ve 
reasürans sektöründeki paydaşların önemli tasarruflar elde edebilmelerine olanak sağlayan kurumsal çözümler üretmektedir.

2020 yılında Türk Reasürans, B3i Services AG ortaklığında Türkiye’den ilk hissedar olmuştur. 

Blokzincir teknolojilerinin ilerleyen dönemlerde dünya sigortacılığında geniş bir kullanım alanı potansiyeli olduğu düşünüldüğünde, 
aktif bir global oyuncu vizyonuyla büyümeye odaklanan Türk Reasürans, sürece katkı sağlamayı hedeflemektedir.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜN 
GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEKTİR.
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 İÇ KONTROL FAALİYETLERİ

İç Kontrol Faaliyetlerinin Kapsam ve Amacı

İç kontrol faaliyetlerinde birinci savunma hattını “Şirketin tüm icrai birimleri” oluşturmaktadır. İşbu icrai birimlerin personeli, kendi 
yetki ve sorumluluk alanlarındaki günlük faaliyetleri ile bütünleşik olarak iç kontrol etkinliğinin idame ettirilmesinden ilk seviyede 
sorumludur. 

İç kontrol faaliyetleri; Şirket varlıklarının korunmasının, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket 
içi politikalar ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesinin, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin 
güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması amacını güderek yürütülen kontrol, 
değerlendirme ve raporlama faaliyetleridir.

İç Kontrol Envanteri ve İç Kontrol Sorumluları 

İç kontrol faaliyetlerinin çerçevesini “İç Kontrol Envanteri” oluştururken mevzuata uyum ve uygunluk kontrolleri, maddi varlıklara 
ilişkin kontroller, limitlere uygunluk incelemeleri, onay ve yetki sistemine ilişkin kontroller, mutabakat kontrolleri, bilgi ve iletişim 
sistemlerine ilişkin kontroller, finansal raporlama sistemlerine yönelik kontroller, iletişim kanallarına ilişkin kontrolleri kapsar. Şirket 
genelindeki operasyonlarda gerçekleştirilmesi beklenen işbu kontroller ile faaliyet ve işlemlerin ilgili mevzuata, şirketin amaç, hedef 
ve ilkeleri ile şirket yönetiminin belirlediği politika ve kurallara, yetkilere, uygulama esaslarına ve talimatlara uyum ve uygunluğunun 
kontrol edilmesi amaçlanır.

İç Kontrol Raporlaması

Her yılın son ayında “Risk Yönetimi ve İç Kontrol Faaliyetleri Raporu” düzenlenerek Genel Müdürlüğe sunulur. Raporda yıl içinde 
gerçekleştirilen risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerine ilişkin bilgi ve sonuçlar yer alır. İhtiyaç olması veya yönetim tarafından talep 
edilmesi durumunda yıl sonu beklenmeksizin dönem içinde ara raporlama yapılabilir.

İç kontrol faaliyetleri sırasında saptanarak iletilen hata, noksanlık ve olumsuzluklar ilgili birimlerce derhal ve titizlikle 
değerlendirilerek, gerekli tamamlayıcı, düzeltici veya giderici tüm önlemler en kısa sürede alınır; sonuç ve gelişmeler ilgili 
makamlarca izlenir.
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İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Türk Reasürans’ta iç denetim faaliyetleri, 21 Haziran 2008 tarih ve 26913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile 
Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” ile Şirketimiz “İç Denetim Yönetmeliği” gereğince ve bu yönetmeliklerde 
belirtilen esaslar dâhilinde İç Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Şirket’te İç Denetim Bölümü, idari açıdan bağımsız olarak örgütlenmiştir.

İç denetim sistemi;

•  Şirket üst yönetimine, Şirketin tüm iş ve işlemlerinin; yürürlükteki kanun, yönetmelik, tebliğ, tarife ve talimatlar, genel şartlar ile 
diğer mevzuata, şirketin iç mevzuatı ile şirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü konusunda güvence 
sağlanması,

•  Elektronik bilgi sisteminin muhasebe kayıtları ile finansal raporların doğruluğu ve güvenilirliği, Şirket içi düzenlemeler 
çerçevesinde Yönetim Kurulu’na yapılan raporlamalar ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan raporlamaların doğruluğu, 
güvenilirliği ve zaman kısıtlamalarına uygunluğu,

•  Operasyonel faaliyetlerin, belirlenmiş olan usullere uygunluğu ile bunlara ilişkin iç kontrol uygulama usullerinin işleyişi iç kontrol 
ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlanması,

•  Eksiklik, hata, hile, usulsüzlüklerin tespiti ve yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi ve şirket kaynaklarının etkin ve verimli olarak 
kullanılmasına yönelik görüş ve önerilerde bulunulması faaliyetlerinden oluşur.

İç denetim faaliyeti dönemsel ve riske dayalı olarak, ana hizmetlerin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan hizmet alımları dâhil 
Şirket’in dışarıdan hizmet satın alımları ve tüm faaliyetleri ile genel müdürlük birimlerini kapsar.

Bu genel düzenlemeler kapsamında hazırlanan ve Yönetim Kurulu’nca onaylanan İç Denetim Planı:

• Riske dayalı değerlendirmeler sonucunda önem ve öncelik sıralamasına da yer verilerek dönem içerisinde denetlenecek alanları,

• Denetimin amacını,

• Denetlenecek her bir alan veya faaliyet ile ilgili özet risk değerlendirmelerini, Kanun ve ilgili diğer mevzuatı,

• Planlanan denetim çalışmasının gerçekleştirileceği zamanı ve denetim dönemini,

• Denetim faaliyetleri için gerekli olan kaynakları ve kaynak kısıtlamalarının olası etkilerini,

• Şirket içinde tüm varlıkların, hesap ve kayıtların, belgelerin, personelin ve şirketin güvenliğini etkileyebilecek diğer tüm unsurların 
yerinde incelenmesini,

• Çeşitli kontrol dokümanları ve araçları üzerinden genel veya özel gözlemleri ve izlemeye dayalı kontrol ya da inceleme 
yapılmasını,

• Şirketin merkez teşkilatındaki birimlerinin sigortacılık mevzuatına, şirket hedef ve politikalarına, şirketçe alınan kararlara uygun 
çalışıp çalışmadığının tespit edilmesini kapsar.

Türk Reasürans’ın Eylül 2019 itibarıyla faaliyetlerine başlamış olması ve özellikle bilgi sistemleri tarafında kritik bir proje döneminin 
hayata geçirilmesi nedeniyle, 2020 yılı özelinde oluşturulan denetim evreninin önem ve öncelik kıstasına göre tanımlanması 
sağlanmıştır. Bu bağlamda, İç Denetim Planı kapsamında 2020 yılında beş adet birim denetimi tamamlanmıştır.
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RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Risk yönetimi faaliyetlerinin temel amacı; Şirket’in aktif kalitesi ile belirli bir getiri karşılığında üstlenmeyi göze aldığı risk düzeyinin, 
sigortacılık ve reasürans faaliyetlerine ilişkin mevzuatın öngördüğü sınırlar ve Şirket’in risk toleransı ile uyumunun sağlanmasıdır. 

Bu amaca yönelik temel strateji; risk yönetimi faaliyetlerinin risk odaklı bir yaklaşımla ve konuyla ilgili mevzuat ile uluslararası 
düzeyde kabul gören ilke, esas ve standartlar çerçevesinde; bağımsız, tarafsız, amaca yönelik, verimli ve etkin bir biçimde ve özenle 
planlanıp yürütülmesi ve yönetilmesidir. Bu doğrultuda, mümkün ve uygun olan gelişmiş araç ve yöntemlerin kullanılması esastır.

Risk yönetimi faaliyetlerinde birinci savunma hattını, riskleri üstlenen ve yöneten “Şirket’in tüm icrai birimleri” oluşturmaktadır. 
İşbu icrai birimlerin personeli kendi yetki ve sorumluluk alanlarındaki günlük faaliyetleri ile bütünleşik olarak risk izleme ve kontrol 
faaliyetlerini de yürütmekten ilk seviyede sorumludur.

Risk yönetimi faaliyetlerinin genel çerçevesinin asgari olarak aşağıdaki hususları içermesi amaçlanmaktadır:

a) Risk yönetimi sisteminin tasarlanması ve uygulanması.

b) Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin uygulanması amacıyla gerekli izleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

c) Bir işleme girilmeden önce risklerin anlaşılmasının ve yeterli değerlendirmenin yapılmasının sağlanması.

d) Sayısallaştırılabilen risklere ilişkin limitlerin belirlenmesi ve risklerin belirlenen limitler dâhilinde kalmasının sağlanması 
amacıyla gerekli izlemenin gerçekleştirilmesi.

Faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek risklerin sınıflandırılması Şirket “Risk Kataloğu” kapsamında tanımlanır. Şirket Risk Kataloğu, 
karşılaşılabilecek tüm risklerin tanımlanması ve sınıflandırılmasında kullanılan temel belge niteliğindedir.

21.06.2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç 
Sistemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında şirketlerce oluşturması gereken risk yönetimi sistemine dair tanım ve yükümlülükler 
bulunmaktadır. Bu bağlamda hazırlanan Risk Kataloğu şirketimizde risklerin öncelikle tanımlanması ve sonrasında izlenmesi, 
kontrolü ve raporlanması gibi faaliyetlerden oluşan risk yönetim sisteminin temel bir unsurunu oluşturmaktadır.

RİSK ADI RİSKİN TANIMI

SİGORTALAMA RİSKİ
Teminat verme/devretme sürecinde sigortacılık ve reasürans tekniğinin etkin olarak 
uygulanamamasından kaynaklanabilecek risktir.

PİYASA (AKTİF‑PASİF) RİSKİ Şirketin varlık ve yükümlülüklerinden kaynaklanabilecek kayıp riskidir.

KREDİ RİSKİ
Şirkete borçlu olan tarafların yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüklerini kısmen ya 
da tamamen yerine getirmemelerinden dolayı şirketi zarara uğratma ihtimalini ifade eder.

OPERASYONEL RİSK
Yetersiz olan veya işlemeyen iç süreçler, insanlar, sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya 
çıkabilecek kayıp riskidir.

İTİBAR RİSKİ

Operasyonel başarısızlıklar, mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması veya muhtelif 
harici etkenler neticesinde şirkete duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi ile ortaya 
çıkabilecek kaybı ifade etmektedir. İtibar riski daha çok diğer risk türlerinde meydana gelen 
gerçekleşmelerin neticesinde ortaya çıkmaktadır.

-  Müşteri memnuniyeti kaynaklı riskler.

-  Mevzuat uyumsuzluklarından kaynaklanabilen uyarı/ceza gibi gerçekleşmelerin neticesinde 
oluşan itibari kayıplar.

-  Sosyal medya gibi muhtelif mecralarda yürütülen reklam faaliyetlerinin Şirketin imajını yanlış 
yansıtması.

-  Başta kamu otoriteleri olmak üzere harici taraflara yapılan raporlamalarda hata olması riski.

-  İnternet sitesi gibi kamuya açık bilgilendirme ve hizmetlerde hatalı ve güncel olmayan bilgilerin 
yer alması.
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Uyum Faaliyetleri

Şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna, ilgili mevzuata ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesinin 
sağlanması amacıyla;

a- Şirket’in, Kanun ve Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen yükümlülüklere uyumunu sağlamak ve mevzuat 
takibini gerçekleştirmek, 

b- Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik tedbirlerin yerine getirilmesi, 

c- Şirket tarafından akdedilen sözleşmelerin incelenmesi, takibi ve mevzuata uygunluğunun kontrolünün sağlanması, 

d- Bağlı ve üyesi olunan kurum ve kuruluşlar ile yargı mercileri tarafından Şirkete gönderilen yazı ve müzekkerelerin gereklerinin 
yerine getirilmesi, işbu yazılara Şirket tarafından beyan sunulması 

faaliyetlerinin yürütülmesidir.

Yürütülen uyum faaliyetlerinin temel amacı, Şirket uyum sürecinin amaca uygun ve etkin bir biçimde yönetilerek kontrol altında 
tutulması ve bu çerçevede Şirket faaliyetlerinin yapı ve işleyiş itibarıyla devamlı surette ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara 
uyumlu olarak yürütülüp yönetilmesinin sağlanmasıdır.

Şirket uyum faaliyetlerinin ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlar çerçevesinde bağımsız, tarafsız, amaca yönelik, verimli ve etkin 
bir biçimde tasarlanıp yürütülmesi ve yönetilmesi amacıyla mümkün ve uygun olan gelişmiş araç ve yöntemler kullanılır.

Uyum Faaliyetlerinin Genel Esasları

Uyum faaliyetleri, Kanun ve Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuata uygun olarak yürütülür ve bu doğrultuda 
yürütülmesinde, aşağıdaki genel esaslar göz önünde bulundurulur:

a- Yürütülen tüm Şirket faaliyetlerinin Şirket’in hedef ve politikalarına ve mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun ve uyumlu 
olarak sürdürmek Bölüm çalışanlarının asli görev ve sorumluluğudur.

b- Şirket faaliyetlerinin mevzuat, düzenleme ve standartlara uyumu; Şirket itibarı ile paralel şekilde doğruluk ve dürüstlük 
değerlerine dayalı olarak Şirket’in dâhili politika, prosedür, düzenleme, kural ve talimatlarının güncel olarak yürütülmesi ve 
yönetilmesi suretiyle yerine getirilir.

Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuat, düzenleme ve standartlara uygunluğunu ve uyumun etkin bir şekilde yönetilmesi için 
gereken önlemlerin alındığını ilgili bölüm tarafından yapılan bildirimler aracılığıyla izler.
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DİĞER BİLGİLER

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında 
bilgiler

2020 yılında Şirket aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli 
yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır.

Şirketin dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler 

Şirket’in sermayesinde %100 pay sahibi olan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilişkili kuruluş olarak tanımlanmış olup, 31 Aralık 2020 
tarihinde sona eren hesap döneminde ilişkili kuruluşla gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Şirket’in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin 
bilgiler

Şirket, Esas Sözleşmesi’nde yer alan ilgili madde hükümlerine uygun olarak 2020 yılında 111.800 TL tutarında bağış yapmıştır.

Şirket’in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı 
değerlendirmeleri

Türk Reasürans, mevcut yükümlülükleri ile potansiyel riskleri nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye 
bulundurma noktasında gerekli özeni göstermektedir. Bu kapsamda Şirket, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirmesine İlişkin 
Yönetmelik” esaslarına uygun olarak sermaye yeterliliği hesaplamasını gerçekleştirmektedir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yapılan 
sermaye yeterliliği hesaplaması sonucuna göre, Şirket’in 289.549.645 TL sermaye fazlası bulunmaktadır.



TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2020 
TARİHİNDE SONA EREN 
HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR 
VE BAĞIMSIZ DENETÇİ 
RAPORU
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BAĞIMSIZ DENETÇİ  RAPORU

Türk Reasürans Anonim Şirketi Genel Kurulu’na

A) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ

1) Görüş

Türk Reasürans Anonim Şirketi’nin (Şirket) 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine 
ait; kâr veya zarar tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve kar dağıtım 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 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren 
hesap dönemine ait finansal performansını, nakit akışlarını ve kar dağıtımını, 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, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye 
Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) 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 Şirketten 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.

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.
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Kilit Denetim Konusu Kilit denetim konusunun denetimde nasıl ele alındığı
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat 
yükümlülüklerinin tahmini

Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle toplam teknik karşılıkları 
485.958.427 TL olup, bu tutar Şirket’in toplam yükümlülüklerinin 
yüzde 94’ünü oluşturmaktadır. Şirket, sigorta sözleşmeleri için 
ileride ödemesi muhtemel muallak hasarlar için net 109.362.434 
TL karşılık ayırmıştır. Bahse konu muallak hasar karşılık tutarı’nın 
içinde muhasebeleşen Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş 
(IBNR) hasarlar karşılığının (25.902.598 TL, net) hesaplamasında 
Şirket Yönetimi, not 2 ve 17’de detaylı olarak açıkladığı aktüeryal 
varsayımlar ve tahminler kullanmıştır. 

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli karşılığı 
tutarının finansal tablolar içerisindeki tutarsal önemi ve karşılık 
hesaplamalarının yapısı gereği önemli aktüeryal yargı ve 
tahminleri içermesi nedeniyle, bu konu kilit denetim konusu 
olarak seçilmiştir.

Not 2 ve 17’de detaylı olarak anlatılan aktüeryal varsayımlara 
ilişkin denetim prosedürlerini denetim ekibimizin bir parçası 
olan aktüer denetçi ile birlikte gerçekleştirdik. Bu prosedürler 
başlıca, Şirket tarafından muallak hasar karşılığı hesaplamasında 
kullanılan tahmin ve yöntemlerin uygun olup olmadığını 
değerlendirme amaçlıdır. Bu kapsamda, Şirket’in gerçekleşmiş 
dosya muallaklarının kayıtlara alınmasına ilişkin denetim 
prosedürlerini gerçekleştirdik; gerçekleşmiş dosya muallaklarını 
örneklem yoluyla test ederek analitik incelemelerde bulunduk; 
sigorta sözleşmesi yükümlülüklerinin doğru bir şekilde 
hesaplanmasında kullanılan verinin eksiksizliğine ilişkin olarak 
denetim prosedürleri gerçekleştirdik; Şirket’in her branş için 
kullanmış olduğu IBNR hesaplama yönteminin hem ilgili branş 
hasar özelliklerine hem de Şirket’in hasar geçmişine uygun olup 
olmadığını değerlendirdik; Şirket tarafından hesaplanan IBNR 
tutarı üzerinde yeniden hesaplama tekniğini uyguladık; Şirket 
aktüeri tarafından yapılan hasar analizlerini inceleyerek hem 
mevzuat hem de Şirket deneyimine uygunluğunu ve tutarlılığını 
sorguladık; konuyla ilgili açıklamaların finansal tabloların bir 
parçası olan dipnot açıklamalarında yeterli olup olmadığını 
değerlendirdik.

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 Şirket Yönetimi, Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde 
süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirketi 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.
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BAĞIMSIZ DENETÇİ  RAPORU

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. 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.

BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi 
kullanmakta ve mesleki 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.)

- 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 tahminlerinin ve 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, açıklamalar 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.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca 
bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu 
olanlara iletmiş bulunmaktayız.
 
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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B) MEVZUATTAN KAYNAKLANAN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN RAPOR 

1)  TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap döneminde defter tutma 
düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 
rastlanmamıştır.

2)  TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları 
yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Fatih Polat’tır.

8 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye
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31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN Ş İRKET BEYANI

TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ ’NİN

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına 
göre 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların 
“Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve Şirketimiz 
muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu beyan ederiz.

İstanbul, 8 Nisan 2021
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TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA  
FİNANSAL DURUM TABLOSU

I- Cari Varlıklar Dipnot 

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2020

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem
31 Aralık 2019

A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 399.053.530 150.508.030

1- Kasa - -
2- Alınan Çekler - -
3- Bankalar 4.2, 14 399.053.530 150.508.030
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - -
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları - -
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - -
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 4.2 45.943.846 -

1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.2, 11 45.943.846 -
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 414.115.407 -

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4.2, 12 414.115.407 -
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 1.104.225 -

1- Finansal Kiralama Alacakları - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar - -
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 4.2, 12 1.104.225 -
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - -
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 95.080.923 273.242

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 90.702.285 -
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - -
3- Gelir Tahakkukları 4.2, 12 3.431.649 -
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 4.2, 12 946.989 273.242
G- Diğer Cari Varlıklar 43.781 5.246

1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - -
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - -
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -
4- İş Avansları 4.2, 12 8.540 5.246
5- Personele Verilen Avanslar 4.2 35.241 -
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - -
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - -
I- Cari Varlıklar Toplamı 955.341.712 150.786.518
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TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA  
FİNANSAL DURUM TABLOSU

II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2020

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem
31 Aralık 2019

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 3.000 -

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.2, 12 3.000 -

4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - -

D- Finansal Varlıklar 4.497.493 -

1- Bağlı Menkul Kıymetler 4.2, 9 4.497.493 -

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 9.829.686 4.351.672

1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - -

2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - -

3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - -

4- Makine ve Teçhizatlar 6 2.440.124 323.063

5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 914.751 315.797

6- Motorlu Taşıtlar 6 - 692.946

7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2.274.481 898.149

8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 6.366.041 2.300.451

9- Birikmiş Amortismanlar 6 (2.165.711) (178.734)

10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - -

F- Maddi Olmayan Varlıklar 5.579.709 1.539.733

1- Haklar 8 6.641.135 986.035

2- Şerefiye - -

3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -

4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - -

5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - -

6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) 8 (1.061.426) (82.488)

7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 - 636.186

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 5.362 -

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - -

2- Gelir Tahakkukları - -

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 4.2, 12 5.362 -

H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar - -

1- Efektif Yabancı Para Hesapları - -

2- Döviz Hesapları - -

3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -

4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -

6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -

7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı - -

8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 19.915.250 5.891.405

Varlıklar Toplamı 975.256.962 156.677.923
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TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA  
FİNANSAL DURUM TABLOSU

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2020

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem
31 Aralık 2019

A- Finansal Borçlar 1.416.567 373.169
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - -
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - -
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - -
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 20 1.416.567 373.169
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19.480.471 -
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 4.2, 19 17.260.727 -
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4.2, 10, 19 2.219.744 -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - -
C- İlişkili Taraflara Borçlar 14.490 -
1- Ortaklara Borçlar - -
2- İştiraklere Borçlar - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar 4.2, 19 14.490 -
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -
D- Diğer Borçlar 4.2, 19 1.182.426 750.091
1- Alınan Depozito ve Teminatlar 4.2, 19 250.000 -
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar - -
3- Diğer Çeşitli Borçlar 4.2, 19 932.426 750.091
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 476.818.358 -
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 367.398.048 -
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 57.876 -
3- Matematik Karşılığı - Net - -
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 4.1, 17 109.362.434 -
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - -
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - -
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 4.2, 19 1.021.463 469.333
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 4.2 546.399 166.246
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.2 417.464 118.201
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 4.2, 19, 35 22.850.691 783.719
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 4.2, 19 (22.803.104) (604.812)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 4.2 10.013 5.979
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 694.973 -
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -
3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 694.973 -
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.222.288 -
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10, 19 1.060.181 -
2- Gider Tahakkukları 23 162.107 -
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 501.851.036 1.592.593
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA  
FİNANSAL DURUM TABLOSU

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2020

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem
31 Aralık 2019

A- Finansal Borçlar 3.964.809 1.868.901

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - -

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - -

4- Çıkarılmış Tahviller - -

5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - -

7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 20 3.964.809 1.868.901

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 9.140.069 -

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net - -

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Matematik Karşılığı - Net - -

4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net - -

5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 9.140.069 -

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 119.007 -

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 119.007 -

2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - -

2- Gider Tahakkukları - -

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 349.395 88.208

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 349.395 88.208

2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 13.573.280 1.957.109
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA  
FİNANSAL DURUM TABLOSU

V- Özsermaye Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2020

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem
31 Aralık 2019

A- Ödenmiş Sermaye 2.13, 15 375.000.000 150.000.000

1- (Nominal) Sermaye 2.13, 15, 37 600.000.000 600.000.000

2- Ödenmemiş Sermaye 15 (225.000.000) (450.000.000)

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 (348.400) -

1- Yasal Yedekler 15 156.411 -

2- Statü Yedekleri - -

3- Olağanüstü Yedekler - -

4- Özel Fonlar (Yedekler) - -

5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 4.2, 15 (504.811) -

6- Diğer Kar Yedekleri - -
D- Geçmiş Yıllar Karları 2.971.810 -

1- Geçmiş Yıllar Karları 2.971.810 -
E- Geçmiş Yıllar Zararları - -

1- Geçmiş Yıllar Zararları - -
F- Dönem Net Karı 82.209.236 3.128.221

1- Dönem Net Karı 82.209.236 3.128.221

2- Dönem Net Zararı - -

3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - -
V- Özsermaye Toplamı 459.832.646 153.128.221
Yükümlülükler Toplamı 975.256.962 156.677.923
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT  AYRINTIL I  GELİR  TABLOSU

I- TEKNİK BÖLÜM Dipnot

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2020

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem(*)

6 Eylül - 31 Aralık 2019

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 650.788.446 -

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 623.625.844 -

1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 991.081.768 -

1.1.1- Brüt Yazılan Primler 17, 24 1.031.906.523 -

1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 10, 17, 24 (40.824.755) -

1.1.3- SGK’ya Aktarılan Primler - -

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş 
Olarak) 29 (367.398.048) -

1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (372.180.314) -

1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10, 17 4.782.266 -

1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı - -

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş 
Olarak) 29 (57.876) -

1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 17 (62.977) -

1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 10, 17 5.101 -

2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 27.157.042 -

3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler - -

3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı - -

4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri 5.560 -

B- Hayat Dışı Teknik Gider (551.423.691) (2.775.959)

1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (357.271.348) -

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 29 (247.908.914) -

1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 17 (248.100.508) -

1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 17 191.594 -

1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş 
Olarak) 29 (109.362.434) -

1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı 17 (111.740.512) -

1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı 10, 17 2.378.078 -

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) 17, 29 (9.140.069) -

4- Faaliyet Giderleri 32 (167.572.802) (2.775.959)

5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) - -

5.1- Matematik Karşılıklar - -

5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı - -

6- Diğer Teknik Giderler (17.439.472) -

6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler 47 (17.439.472) -

6.2- Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı - -

C- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B) 99.364.755 (2.775.959)

(*) Şirket, 6 Eylül 2019 tarihinde tescil edilerek, 12 Eylül 2019 tarihli 9907 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT  AYRINTIL I  GELİR  TABLOSU

I- TEKNİK BÖLÜM Dipnot

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2020

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem(*)

6 Eylül - 31 Aralık 2019

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- Reasüröre 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) - -

4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler - -

4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı - -

5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri - -

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 Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık) - -

3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - -

3.2.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık) (+) - -

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

5- Faaliyet Giderleri (-) - -

6- Yatırım Giderleri (-) - -

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) - -

(*) Şirket 6 Eylül 2019 tarihinde tescil edilerek, 12 Eylül 2019 tarihli 9907 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. 
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TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT  AYRINTIL I  GELİR  TABLOSU

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2020

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem(*)

6 Eylül - 31 Aralık 2019

C- Teknik Bölüm Dengesi-Hayat Dışı (A-B) 99.364.755 (2.775.959)

F- Teknik Bölüm Dengesi-Hayat (D-E) - -

I- Teknik Bölüm Dengesi-Emeklilik (G-H) - -

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 99.364.755 (2.775.959)
K- Yatırım Gelirleri 4.2 66.307.390 6.246.279

1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 4.2 16.959.249 4.032.078

2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 4.2 29.989.039 -

3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 4.2 3.010.825 2.212.493

4- Kambiyo Karları 4.2 5.786.724 1.708

5- İştiraklerden Gelirler - -

6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - -

7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - -

8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 4.2 10.561.553 -

9- Diğer Yatırımlar - -

10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - -

L- Yatırım Giderleri (68.089.079) (301.479)

1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dâhil 4.2 (451.968) (40.257)

2- Yatırımlar Değer Azalışları - -

3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 4.2 (21.086.781) -

4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (27.157.042) -

5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 4.2 (12.276.843) -

6- Kambiyo Zararları 4.2 (4.013.907) -

7- Amortisman Giderleri 6, 8 (3.090.785) (261.222)

8- Diğer Yatırım Giderleri 4.2 (11.753) -
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider 

ve Zararlar 7.476.861 743.099

1- Karşılıklar Hesabı 47 (813.980) -

2- Reeskont Hesabı - -

3- Özellikli Sigortalar Hesabı - -

4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı - -

6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 21, 35 (275.128) (88.208)

7- Diğer Gelir ve Karlar 47 8.735.522 836.603

8- Diğer Gider ve Zararlar (169.553) (5.296)

9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - -

10- Önceki Yıl Gider ve Zararları - -

N- Dönem Net Karı veya Zararı 82.209.236 3.128.221

1- Dönem Karı ve Zararı 105.059.927 3.911.940

2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19, 35 (22.850.691) (783.719)

3- Dönem Net Kar veya Zararı 82.209.236 3.128.221

4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -
(*) Şirket, 6 Eylül 2019 tarihinde tescil edilerek, 12 Eylül 2019 tarihli 9907 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. 
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TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT  ÖZSERMAYE DEĞİŞ İM TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019 (*)

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM Dipnot Sermaye

İşletmenin 
kendi hisse 

senetleri
Varlıklarda 

değer artışı

Özsermaye 
enflasyon 

düzeltmesi 
farkları

Yabancı para 
çevrim farkları

Yasal  
yedekler

Statü 
yedekleri

Diğer 
yedekler ve 

dağıtılmamış 
karlar

Net  
dönem karı

Geçmiş yıllar 
kar-zararları Toplam

I- Açılış Bakiyesi (6 Eylül 2019) - - - - - - - - - - -
II- Muhasebe Politikasında Değişiklikler - - - - - - - - - - -
III- Yeni Bakiye (I + II) (6 Eylül 2019) - - - - - - - - - - -

A- Sermaye Artırımı 150.000.000 - - - - - - - - - 150.000.000

1- Nakit 15 150.000.000 - - - - - - - - - 150.000.000

2- İç Kaynaklardan - - - - - - - - - - -

B- İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - - - - - - - - - - -

C- Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - - - - - - - - - - -

D- Varlıklarda Değer Artışı - - - - - - - - - - -

E- Yabancı Para Çevrim Farkları - - - - - - - - - - -

F- Diğer Kazanç ve Kayıplar - - - - - - - - - - -

G- Enflasyon Düzeltme Farkları - - - - - - - - - - -

H- Dönem Net Karı - - - - - - - - 3.128.221 - 3.128.221

I- Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - -

J- Yedeklere Transfer - - - - - - - - - - -
IV- Dönem Sonu Bakiyesi - 31 Aralık 2019 (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 15 150.000.000 - - - - - - - 3.128.221 - 153.128.221

Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2020

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM Dipnot Sermaye

İşletmenin 
kendi hisse 

senetleri
Varlıklarda 

değer artışı

Özsermaye 
enflasyon 

düzeltmesi 
farkları

Yabancı para 
çevrim farkları

Yasal  
yedekler

Statü 
yedekleri

Diğer 
yedekler ve 

dağıtılmamış 
karlar

Net  
dönem karı

Geçmiş yıllar 
kar-zararları Toplam

I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2019) 2.13, 15 150.000.000 - - - - - - - 3.128.221 - 153.128.221
II- Muhasebe Politikasında Değişiklikler - - - - - - - - - - -
III- Yeni Bakiye (I + II) (1 Ocak 2020) 2.13, 15 150.000.000 - - - - - - - 3.128.221 - 153.128.221

A - Sermaye Artırımı 225.000.000 - - - - - - - - - 225.000.000

1- Nakit 225.000.000 - - - - - - - - - 225.000.000

2- İç Kaynaklardan - - - - - - - - - - -

B- İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - - - - - - - - - - -

C- Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - - - - - - - - - - -

D- Varlıklarda Değer Artışı 4.2, 15 - - (504.811) - - - - - - - (504.811)

E- Yabancı Para Çevrim Farkları - - - - - - - - - - -

F- Diğer Kazanç ve Kayıplar - - - - - - - - - - -

G- Enflasyon Düzeltme Farkları - - - - - - - - - - -

H- Dönem Net Karı - - - - - - - - 82.209.236 - 82.209.236

I- Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - -

J- Yedeklere Transfer - - - - - 156.411 - - (3.128.221) 2.971.810 -
IV- Dönem Sonu Bakiyesi - 31 Aralık 2020 (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 15 375.000.000 - (504.811) - - 156.411 - - 82.209.236 2.971.810 459.832.646

(*) Şirket, 6 Eylül 2019 tarihinde tescil edilerek, 12 Eylül 2019 tarihli 9907 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. 
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Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019 (*)

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM Dipnot Sermaye

İşletmenin 
kendi hisse 

senetleri
Varlıklarda 

değer artışı

Özsermaye 
enflasyon 

düzeltmesi 
farkları

Yabancı para 
çevrim farkları

Yasal  
yedekler

Statü 
yedekleri

Diğer 
yedekler ve 

dağıtılmamış 
karlar

Net  
dönem karı

Geçmiş yıllar 
kar-zararları Toplam

I- Açılış Bakiyesi (6 Eylül 2019) - - - - - - - - - - -
II- Muhasebe Politikasında Değişiklikler - - - - - - - - - - -
III- Yeni Bakiye (I + II) (6 Eylül 2019) - - - - - - - - - - -

A- Sermaye Artırımı 150.000.000 - - - - - - - - - 150.000.000

1- Nakit 15 150.000.000 - - - - - - - - - 150.000.000

2- İç Kaynaklardan - - - - - - - - - - -

B- İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - - - - - - - - - - -

C- Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - - - - - - - - - - -

D- Varlıklarda Değer Artışı - - - - - - - - - - -

E- Yabancı Para Çevrim Farkları - - - - - - - - - - -

F- Diğer Kazanç ve Kayıplar - - - - - - - - - - -

G- Enflasyon Düzeltme Farkları - - - - - - - - - - -

H- Dönem Net Karı - - - - - - - - 3.128.221 - 3.128.221

I- Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - -

J- Yedeklere Transfer - - - - - - - - - - -
IV- Dönem Sonu Bakiyesi - 31 Aralık 2019 (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 15 150.000.000 - - - - - - - 3.128.221 - 153.128.221

Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2020

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM Dipnot Sermaye

İşletmenin 
kendi hisse 

senetleri
Varlıklarda 

değer artışı

Özsermaye 
enflasyon 

düzeltmesi 
farkları

Yabancı para 
çevrim farkları

Yasal  
yedekler

Statü 
yedekleri

Diğer 
yedekler ve 

dağıtılmamış 
karlar

Net  
dönem karı

Geçmiş yıllar 
kar-zararları Toplam

I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2019) 2.13, 15 150.000.000 - - - - - - - 3.128.221 - 153.128.221
II- Muhasebe Politikasında Değişiklikler - - - - - - - - - - -
III- Yeni Bakiye (I + II) (1 Ocak 2020) 2.13, 15 150.000.000 - - - - - - - 3.128.221 - 153.128.221

A - Sermaye Artırımı 225.000.000 - - - - - - - - - 225.000.000

1- Nakit 225.000.000 - - - - - - - - - 225.000.000

2- İç Kaynaklardan - - - - - - - - - - -

B- İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - - - - - - - - - - -

C- Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - - - - - - - - - - -

D- Varlıklarda Değer Artışı 4.2, 15 - - (504.811) - - - - - - - (504.811)

E- Yabancı Para Çevrim Farkları - - - - - - - - - - -

F- Diğer Kazanç ve Kayıplar - - - - - - - - - - -

G- Enflasyon Düzeltme Farkları - - - - - - - - - - -

H- Dönem Net Karı - - - - - - - - 82.209.236 - 82.209.236

I- Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - -

J- Yedeklere Transfer - - - - - 156.411 - - (3.128.221) 2.971.810 -
IV- Dönem Sonu Bakiyesi - 31 Aralık 2020 (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 15 375.000.000 - (504.811) - - 156.411 - - 82.209.236 2.971.810 459.832.646

(*) Şirket, 6 Eylül 2019 tarihinde tescil edilerek, 12 Eylül 2019 tarihli 9907 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. 
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TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT  NAKİT  AKIŞ  TABLOSU

NAKİT AKIŞ Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2020

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem(*)

6 Eylül - 31 Aralık 2019

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - -

2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1.048.152.499 -

3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - -

4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı - -

5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (810.122.246) -

6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı - -

7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 238.030.253 -

8. Faiz ödemeleri - -

9. Gelir vergisi ödemeleri 19 (22.982.011) (604.812)

10. Diğer nakit girişleri 250.000 -

11. Diğer nakit çıkışları (980.359) -

12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 214.317.883 (604.812)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Maddi varlıkların satışı 968.697 -

2. Maddi varlıkların iktisabı 6, 8 (9.161.337) (3.852.176)

3. Mali varlık iktisabı 9, 11 (3.097.756.403) -

4. Mali varlıkların satışı 11 3.047.847.383 -

5. Alınan faizler 14.913.352 4.032.078

6. Alınan temettüler 136.159 -

7. Diğer nakit girişleri 41.777.325 4.120.898

8. Diğer nakit çıkışları (189.244.819) (5.400.451)

9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (190.519.643) (1.099.651)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT 

AKIMLARI

1. Hisse senedi ihracı - -

2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - -

3. Finansal kiralama borçları ödemeleri - -

4. Ödenen temettüler - -

5. Diğer nakit girişleri 225.000.000 150.000.000

6. Diğer nakit çıkışları - -

7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 225.000.000 150.000.000

D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ - -

E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 248.798.240 148.295.537

F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 148.295.537 -
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 14 397.093.777 148.295.537

(*) Şirket, 6 Eylül 2019 tarihinde tescil edilerek, 12 Eylül 2019 tarihli 9907 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. 
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TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT  KAR DAĞITIM TABLOSU

KAR DAĞITIM Dipnot

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

Cari Dönem
31 Aralık 2020 (*)

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem
31 Aralık 2019

I. DÖNEM KARARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI 105.059.927 3.911.940
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (22.850.691) (783.719)

1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 35 (22.850.691) (783.719)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi - -
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - -

A. NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2) 82.209.236 3.128.221
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - -
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE 4.110.462 156.411
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - -

B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ] 78.098.774 2.971.810
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 - 2.971.810
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 (**) 0,2083 0,0198
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) 20,83 1,98
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 (%) - -

(*) Türk Ticaret Kanunu’nun 408. maddesi uyarınca kar dağıtımı ile yedek akçe aktarımlarının belirlenmesinde tüm yetki Genel Kurul’da olup bu finansal tabloların 
düzenlendiği tarih itibariyle Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmadığından 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doldurulmamıştır.
(**) Ödenmiş sermayeye tekabül eden hisse adedi dikkate alınmıştır.
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

1 Genel Bilgiler

1.1 Ana şirketin adı

Şirket, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 5684 sayılı Kanun uyarınca ‘Türk Reasürans Anonim Şirketi’ unvanıyla 18 Ocak 
2019 tarihinde kurulmuş olup 6 Eylül 2019 tarihi itibariyle tescil edilerek faaliyetlerine başlamıştır.

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Türk Reasürans Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) doğrudan ana ortağı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır.

1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi

Şirket, Türkiye’de 6 Eylül 2019 tarihinde tescil edilmiş olup, “Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Ak Ofis No:8/1, 34768 
Ümraniye, İstanbul” adresinde ve “Anonim Şirket” statüsünde faaliyet göstermektedir.

1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu

Şirket’in fiili faaliyet konusu, Türkiye ve yabancı ülkelerde, sigorta grupları içindeki her türlü dal ve branşa giren sigorta işlemlerinin 
yapılması, bu sigortalarla ilgili bölüşmeli ve/veya bölüşmesiz her türlü reasürans, retrosesyon ve alternatif risk transfer işlemlerinin 
yapılması, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülecek havuz faaliyetlerinin yönetilmesi ile risk paylaşım ve transferlerine 
iştirak etmektir.

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması

Şirket faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (“Sigortacılık 
Kanunu”) ve bu kanuna dayanılarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan diğer yönetmelik ve düzenlemeler 
çerçevesinde yürütmektedir. 

Şirket’in amacı ve başlıca uğraşı konuları Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirtildiği şekliyle aşağıdaki gibidir:

 - Sigortacılık Kanunu ve diğer tüm mevzuatlara uygun olmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında, başka reasürans ve sigorta 
şirketleri ve emeklilik şirketleri veya bunların acentelerinin portföylerini devralmak ve gerektiğinde kendi portföyü de dahil olmak 
üzere devretmek;

 - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülecek havuz faaliyetlerini yönetmek ve risk paylaşımı ile transferlerine iştirak 
etmek;

 - Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malın satın alımı, satılması, 
kiralanması ve kiraya verilmesi veya inşa ettirilmesi dahil diğer yollarla elde etmek ve Şirket malvarlığı olarak tutmak;

 - Türk Ticaret Kanunu ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun şekilde, her türlü tahvil, intifa senedi, kâr ortaklığı belgesi 
ve diğer menkul kıymetler çıkarmak;

 - Yukarıdaki maddelerde sıralanan işlemlerden başka, yararlı ve gerekli görülecek ve yasaların yasaklamadığı faaliyetlerde 
bulunmaktır.

1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı:

Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Üst düzey yönetici 5 4

Yönetici 11 6

Yönetici yardımcısı 17 3

Uzman / Yetkili / Diğer çalışanlar 45 6

Toplam 78 19
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

1 Genel Bilgiler (devamı)

1.6 Üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatler

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, yönetim kurulu başkan ve üyelerine 733.177 TL  
(31 Aralık 2019: 186.720 TL), üst düzey yöneticilere 3.543.915 TL (31 Aralık 2019: 837.473 TL) ücret ve benzeri menfaat 
sağlanmıştır.

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

Şirketlerce hazırlanacak olan finansal tablolarda kullanılan anahtara ilişkin usul ve esaslar, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 sayılı “Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan 
Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” çerçevesinde belirlenmiştir.

Söz konusu genelge uyarınca şirketler, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından önerilen yöntem veya T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’ndan onay alınması şartı ile kendi belirleyecekleri bir yöntem ile teknik bölüm faaliyet giderlerini, sigorta bölümlerine 
dağıtabilirler. Bu çerçevede Şirket, ilgili branşlar için yapıldığı kesin olarak belgelenen ve münhasıran bu branşlara ait olduğu 
konusunda tereddüt olmayan maliyetlerini direkt, diğer faaliyet giderlerini ise her bir alt branş için dönem içerisinde toplam brüt 
yazılan prim miktarının içindeki payı nispetinde dağıtmaktadır.

Hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden 
teknik bölüme aktarılmakta, diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılmaktadır. Teknik bölüme aktarılan 
tutarlar alt branşlara, her bir branş için reasürör payı düşülmüş olarak hesaplanan net nakit akışı tutarlarının toplam net nakit akışı 
tutarına bölünmesiyle bulunan oranlar nispetinde dağıtılmaktadır. Net nakit akışı, net yazılan primlerden net ödenen hasarların 
düşülmesiyle bulunan tutardır.

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

İlişikteki finansal tablolar tek bir şirketi (Türk Reasürans Anonim Şirketi) içermektedir.

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

Şirket’in Ticaret Unvanı : Türk Reasürans Anonim Şirketi

Şirket’in Genel Müdürlüğü’nün Adresi : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Ak Ofis  
No:8/1, 34768 Ümraniye, İstanbul

Şirket’in elektronik site adresi : www.turkreasurans.com.tr

Yukarıda sunulan bilgilerde önceki raporlama döneminden itibaren herhangi bir değişiklik olmamıştır.

1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar

1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal tablolar 8 Nisan 2021 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilanço tarihinden sonraki olaylara ilişkin açıklamalar 46 - Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olaylar notunda detaylı olarak 
açıklanmıştır. 
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

2.1 Hazırlık Esasları

2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler

Şirket, finansal tablolarını, 14 Haziran 2007 tarih ve 26522 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 
gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlara, 18 Ekim 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“SEDDK”) tarafından yayımlanan 
diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere ve bunlar ile düzenlenmiş konular dışında Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ile 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) hükümlerini içeren “Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na 
uygun olarak hazırlamaktadır. SEDDK’nın kurulması ve sigortacılık sektörüne ilişkin düzenleme faaliyetine başlamasından önceki 
sigortacılık mevzuatı ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Hazine ve Maliye Bakanlığı”) tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin 4’üncü maddesinde; sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin 
muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların 
düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğler ile belirleneceği belirtilmiştir.

18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ” ve T.C. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2012 tarihli “Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu” ile finansal 
tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını teminen, şirketlerin hazırlayacakları finansal 
tabloların şekil ve içeriği düzenlenmiştir.

2.1.2 Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları

Diğer muhasebe politikaları

Şirket prim, komisyon ve tazminat tahakkuklarını, sigorta ve reasürans şirketlerince kendisine yapılan bildirimleri esas 
alarak kayıtlarına almakta olup, bu bildirimler söz konusu sedan şirketlerin kendi hesaplarını kapamalarına bağlı olarak 
gecikmeli geldiğinden; yazılan primler, tazminat ve komisyon tahakkukları 3 ay gecikmeli olarak Şirket finansal tablolarında 
muhasebeleştirilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu gelir tablosu kalemleri için finansal tablolarda yer alan tutarlar 1 Ocak-30 Eylül 
2020 tarihinde sona eren dokuz aylık hesap dönemine ait tutarlardan oluşmakta olup, bunlarla direkt bağlantısı olan bilanço 
kalemleri de bu gecikmeden dolayı 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla fiili durumu yansıtmamaktadır. Bununla birlikte, Sigortacılık ve 
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 1 Eylül 2020 tarih ve 97354901-040.03.E.474952 sayılı Şirket’e hitaben 
hazırladığı yazısında, sedan şirketlerin hesap özetlerini reasürans şirketlerine göndermelerinde birtakım gecikmeler yaşanmasının 
mümkün olduğu ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca daha önce yayımlanan düzenlemelerdeki reasürans şirketlerini konu alan 
hususların bu durumun göz önünde bulundurularak belirlendiği belirtilmektedir.

Diğer muhasebe politikalarına ilişkin bilgiler, yukarıda 2.1.1 - Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan 
özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler kısmında ve bu raporun müteakip bölümlerinde her biri kendi başlığı altında açıklanmıştır.

2.1.3 Geçerli olan ve kullanılan para birimi

İlişikteki finansal tablolar, Şirket’in geçerli para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur.

2.1.4 Finansal tablolarda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi

TL olarak verilen finansal bilgiler, en yakın tam TL değerine yuvarlanarak gösterilmiştir.

2.1.5 Finansal tabloların düzenlenmesine kullanılan ölçüm temeli

Finansal tablolar, güvenilir ölçümü mümkün olması durumunda gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen alım-satım amaçlı finansal 
varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve türev finansal araçlar hariç tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1 Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.6 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, ayrıca gelecek 
dönemlere ilişkin ise, gelecek dönemleri kapsayacak şekilde, ileriye yönelik olarak uygulanır.

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve 
önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.

Cari dönemde muhasebe politikalarında yapılan bir değişiklik veya tespit edilmiş bir hata bulunmamaktadır.

Muhasebe tahminlerine ilişkin açıklamalar 3 - Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri notunda verilmiştir.

2.2 Konsolidasyon

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

2.3 Bölüm Raporlaması

Şirket, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle TFRS 8 - “Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında ağırlıklı olarak Türkiye’de ve sadece tek 
bir raporlanabilir bölüm olarak takip edilen hayat dışı sigortacılık alanında faaliyetlerini sürdürmekte olduğundan ve halka açık 
olmadığından bölüm raporlaması yapmamaktadır.

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. Raporlama dönemi itibarıyla, yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler, raporlama 
dönemindeki kurlardan TL’ye çevrilmekte ve çevrim sonucu oluşan çevrim farkları satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun 
değer değişimleri üzerinden oluşan kur farkları hariç, sonucun pozitif veya negatif olmasına göre ilişikteki finansal tablolarda 
kambiyo karları ve kambiyo zararları hesaplarına yansıtılmaktadır.
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

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:

Maddi duran varlıklar Tahmini ekonomik ömür (Yıl) Amortisman oranı (%)

Makine ve teçhizatlar 3 - 10 33,3 - 10,0

Demirbaş ve tesisatlar 5 - 10 20,0 - 10,0

Motorlu taşıtlar 5 20,0

Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 5 20,0

Fin. Kirlm. yoluyla edinilmiş maddi duran varlıklar 3 - 5 33,3 - 10,0

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, karşılık 
ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. 31 Aralık 2020 itibariyle Şirket’in değer düşüklüğüne uğramış 
maddi duran varlığı yoktur (31 Aralık 2019: Yoktur). Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer 
faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler (6 no’lu dipnot).

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar net elden çıkarma hâsılatı ile ilgili maddi duran varlığın 
maliyeti arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve ilgili dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

İdari amaçlı ya da halihazırda kullanımı belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet 
değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır 
hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Şirket’in ilgili muhasebe 
politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi kullanıma 
hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.

Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir.

Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklik 
bulunmamaktadır.

2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Şirket’in, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü yoktur (31 Aralık 2019: Yoktur).

2.7 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz hakları ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan 
duran varlıklar TMS 38 - Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı uyarınca, 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. 
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Şirket’in değer düşüklüğüne uğramış maddi olmayan duran varlığı yoktur (31 Aralık 2019: Yoktur) (8 
no’lu dipnot). 

Kontrolü Şirket’in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile doğrudan ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre 
ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir.

Maddi olmayan duran varlıkların amortisman süreleri 3 ila 15 yıl arasında değişmektedir. 
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2.8 Finansal Varlıklar

Finansal varlıklar; nakit mevcudunu, sözleşmeden doğan ve karşı taraftan nakit veya başka bir finansal varlık edinme veya karşılıklı 
olarak finansal araçları değiştirme hakkını ya da karşı tarafın sermaye aracı işlemlerini ifade eder. 

Finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar, 
satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak dört grupta sınıflandırılabilir.

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, ilişikteki finansal tablolarda alım-satım amaçlı finansal varlıklar 
olarak tanımlanmış olup, alım-satım amaçlı finansal varlıklar ve türev finansal varlıklardan oluşmaktadır. Gerçeğe uygun değer 
farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmekte ve ölçüm sonucu oluşan kazanç ya da 
kayıplar gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Alım-satım amaçlı borçlanma senetlerinin elde tutulması süresince kazanılan faiz gelirleri 
ile elde etme maliyeti ile ilgili menkul değerlerin gerçeğe uygun değerleri arasındaki fark, gelir tablosunda faiz gelirleri içinde 
gösterilmekte olup söz konusu finansal varlıkların vadesinden önce elden çıkarılması sonucunda oluşan kazanç veya kayıplar 
ticari gelir/gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Türev finansal varlıklara ilişkin muhasebe politikaları 2.10 - Türev finansal araçlar 
notunda detaylandırılmıştır.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak 
üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit 
vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 
ilk kayda alımlarını takiben, var ise değer düşüklüğü için ayrılan karşılık tutarı düşülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa 
edilmiş maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Şirket’in vadeye kadar elde tutulan yatırımlar arasında sınıflandırılan 
finansal varlığı bulunmamaktadır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar, kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve alım-satım amaçlılar dışında kalan 
finansal varlıklardan oluşmaktadır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar maliyet bedelleri üzerinden kayıtlara alınmakta olup, müteakip dönemlerde ilgili finansal 
varlıkların gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki 
değişikliklerden kaynaklanan ve ilgili finansal varlıkların etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri ile gerçeğe 
uygun değerleri arasındaki farkları ifade eden gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar özkaynak kalemleri içerisinde “Finansal Varlıkların 
Değerlemesi” hesabında gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların elden çıkarılması durumunda gerçeğe uygun değer 
uygulaması sonucunda özkaynak hesaplarında oluşan değer, gelir tablosuna aktarılmaktadır.

Aktif bir piyasada işlem görmeyen yatırımlar için gerçeğe uygun değer, değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmakta; faiz, 
vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli piyasalarda işlem gören benzer menkul değerlerin piyasa fiyatları baz 
alınarak gerçeğe uygun değer tespiti yapılmaktadır.

Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan hisse senetlerinden aktif bir piyasada (borsada) işlem görenler, söz konusu 
piyasadaki (borsadaki) kayıtlı fiyatları dikkate alınarak gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Aktif bir 
piyasada (borsada) işlem görmeyen hisse senetleri ise elde etme maliyetleri üzerinden izlenmekte, bu varlıklar varsa değer azalış 
karşılıkları düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolarda gösterilmektedir.

Bağlı menkul kıymetler, Şirket’in hissesi %10’un altında olan ve doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve 
ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmadığı ve yatırım amacıyla edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarıdır. Bu kıymetlerin, 
kayıtlı değerleri ile güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleri arasındaki farklar özkaynak kalemleri 
içerisinde “Finansal Varlıkların Değerlenmesi” hesabında muhasebeleştirilmektedir, piyasa rayici olan kıymetler aktifte piyasa 
rayiçleri ile, diğerleri ise kayıtlı değerlerinden varsa değer düşüklüğü sonrası net değeri ile gösterilmektedir.
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2.8 Finansal Varlıklar (devamı)

Kredi ve alacaklar, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borçluya para, 
mal ve hizmet sağlama yoluyla yaratılan türev olmayan finansal varlıklardır. Şirket’in finansal tablolarında kredi ve alacaklar, var 
ise değer düşüklüğü için ayrılan karşılık tutarı düşülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden 
ölçülmektedir.

Menkul değerlerin alım ve satım işlemleri teslim tarihinde muhasebeleştirilmektedir.

Finansal varlıklar, bu varlıklar üzerindeki sözleşmeye bağlı haklardaki kontrol kaybedildiği zaman kayıtlardan çıkarılır. Bu durum bu 
hakların gerçekleşmesi, vadesinin dolması veya teslim edilmesi durumunda oluşur.

2.9 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü

Şirket her raporlama döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada 
tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Bir finansal varlık ya da finansal varlık grubunun, sadece 
ve sadece ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla zarar/kayıp olayının meydana geldiğine ve söz 
konusu zarar olayının ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit 
akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer 
düşüklüğüne uğradığı varsayılır ve değer düşüklüğü zararı oluşur.

Alacaklar, tahsil edilememe riskine karşı özel karşılıkları düşüldükten sonraki net tutarlarıyla gösterilmiştir. Kredi ve alacaklar 
tutarlarının tahsil edilemeyecek olduğunu düzenli incelemeler neticesinde gösteren bir durumun söz konusu olması halinde 
alacaklar için tahsil edilebileceği tutara kadar özel karşılık ayrılmaktadır.

Sermaye araçlarının geri kazanılabilir tutarı o aracın gerçeğe uygun değeridir. Gerçeğe uygun değerleriyle ölçülen borçlanma 
araçlarının geri kazanılabilir tutarı tahmini gelecekteki nakit akımlarının piyasadaki faiz oranları ile bugünkü değere indirgenmiş 
halini ifade eder.

Değer düşüklüğü kayıtlara alındıktan sonra oluşan bir olay eğer değer düşüklüğünün geri çevrilmesini nesnel olarak sağlıyorsa 
değer düşüklüğü geri çevrilir. İtfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal varlıklar ile satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış 
borçlanma senetlerindeki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi gelir tablosundan yapılır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak 
sınıflandırılmış sermaye araçlarından oluşan finansal varlıklardaki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi ise doğrudan özkaynaklardan 
yapılır.

Duran varlıklarda değer düşüklüğü

Şirket, her raporlama döneminde varlıklarının değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair herhangi bir belirtinin bulunup 
bulunmadığını değerlendirmektedir. Böyle bir belirtinin mevcut olması durumunda ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını TMS 36 
- Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazanılabilir tutarın ilgili 
varlığın defter değerinin altında olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır.

Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 47 - Diğer notunda detaylı olarak sunulmuştur.
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2.10 Türev Finansal Araçlar

Şirket türev işlemlerini, TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebe ve Ölçme standardı hükümleri uyarınca alım satım amaçlı işlemler 
olarak sınıflandırmaktadır.

Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmasında gerçeğe uygun değerleri dikkate alınmaktadır.

Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir.

Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmekte ve gerçeğe uygun 
değerin pozitif veya negatif olmasına göre “Gelir Tahakkukları” veya “Diğer finansal borçlar” hesaplarında bilanço içerisinde 
gösterilmektedir. Yapılan ölçüm sonucu ilgili türev finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişimler, gelir 
tablosuna yansıtılmaktadır.

Raporlama dönemi itibarıyla Şirket’in türev finansal araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Yoktur).

2.11 Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)

Finansal varlıklar ve borçlar, Şirket’in netleştirmeye yönelik bir hakka veya yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal aktif ve 
pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya ilgili finansal varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma 
hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net tutarları üzerinden gösterilmektedir.

Gelir ve giderler, sadece Raporlama Standartları’nca izin verildiği sürece veya Şirket’in alım satım işlemleri gibi benzer işlemler 
sonucu oluşan kar ve zararlar için net olarak gösterilmektedir.

2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “nakit ve nakit benzerleri”; Şirket’in serbest kullanımında olan veya bloke olarak 
tutulmayan kasa, alınan çekler, vadesiz banka mevduatları ve diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar ile orijinal vadesi üç aydan kısa 
olan bankalardaki vadeli mevduatlar ile menkul kıymetlere yapılan yatırımlar olarak tanımlanmaktadır.

2.13 Sermaye

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle Şirket nominal sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Adı

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Pay

tutarı (TL)
Pay

oranı (%)
Pay

tutarı (TL)
Pay

oranı (%)

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 600.000.000 100,00 600.000.000 100,00

Toplam sermaye (*) 600.000.000 100,00 600.000.000 100,00
(*) 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 375.000.000 TL tutarındaki pay nakden ödenmiştir (31 Aralık 2019: 150.000.000 TL).

Şirket’in sermayesi, beheri 1 TL değerinde 600.000.000 paya ayrılmış toplam 600.000.000 TL değerindedir. Beheri 1 TL değerinde 
600.000.000 adet paya karşılık gelen 600.000.000 TL, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. 
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼’ü Şirket’in tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalanı ise Yönetim Kurulunun 
alacağı kararlara göre Şirket’in tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Buna göre, 19 Ekim 2020 tarihli ve 2020-31 sayılı 
Yönetim Kurulu kararı ile ödenmemiş sermayenin %50’sine tekabül eden 225.000.000 TL, 3 Kasım 2020 tarihinde ödenmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar yoktur (31 Aralık 2019: Yoktur).

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
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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.

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.

Şirket, sigorta risklerini devralırken reasürör olarak, diğer bir sigortacı (sedan işletme) ile sigorta sözleşmelerinin bir türü olan 
reasürans sözleşmeleri yapmakta, sigorta riskleri devrederken ise retrosedan olarak, diğer bir retrosesyoner (retrosedan işletme) ile 
reasürans sözleşmelerinin bir türü olan retrosesyon sözleşmeleri yaparak sigorta risklerini devretmektir.

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

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 2019: 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 
2019: Yoktur).

2.17 Borçlar

Finansal yükümlülükler; başka bir işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verilmesini gerektirecek işlemler sonucunda oluşan 
yükümlülükleri ifade etmektedir. Şirket’in finansal tablolarında finansal yükümlülükler, etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet 
bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Bir finansal yükümlülük ödendiğinde kayıtlardan çıkarılmaktadır.
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2.18 Vergiler

Kurumlar Vergisi

Kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir (Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 10’ncu madde uyarınca %20
’lik kurumlar vergisi oranı, kurumların 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl 
içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi 
yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ile vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası 
gibi) ve diğer indirimlerin (yatırım teşvikleri gibi) sonucu, bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir 
vergi ödenmemektedir.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar 
paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunlar dışındaki kurumlara yapılan temettü ödemeleri üzerinden %15 oranında stopaj 
uygulanır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulanmasında, ilgili Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı 
sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Geçici vergiler o yıl kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi oranında hesaplanarak ödenir. Yıl içinde ödenen geçici vergiler, o 
yılın yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine mahsup edilebilmektedir.

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 son 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 ya da borçların iktisap tarihinde oluşan mali ya da ticari karı 
etkilemeyen farklar bu hesaplamanın dışında tutulmaktadır.

Hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ile ertelenmiş vergi yükümlülükleri, finansal tablolarda, sadece Şirket’in cari vergi varlıklarını, 
cari vergi yükümlülükleri ile netleştirmek için yasal bir hakkı varsa net olarak gösterilmektedir.

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.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli kurumlar vergisi oranı %20 olduğu için, 2020 sonrası gerçekleşmesi / kapanması beklenen 
geçerli farklar için %20 vergi oranı kullanılmıştır. (31 Aralık 2019: %22-%20).

Transfer fiyatlandırması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı” başlığı altında transfer 
fiyatlandırması konusu işlenmekte olup; 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”i bu konu hakkında uygulamadaki detayları belirlemiştir.

İlgili tebliğe göre, eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde 
yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, ilgili karlar transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde 
dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi 
matrahından indirilemeyecektir.
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2.19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Kıdem tazminatı karşılığı

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve haklı fesih dışındaki sebeplerden Şirket’le ilişkisi kesilen veya hizmet 
yılını dolduran ve emekliliğe hak kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. 
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır. Ancak, ödenecek kıdem tazminatı her bir hizmet yılı için, 31 
Aralık 2020 tarihi itibarıyla, hükümet tarafından belirlenen 7.117,17 TL (31 Aralık 2019: 6.379,86 TL) ile sınırlandırılmıştır. 

KGK tarafından 12 Mart 2013 tarihli 28585 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (“TMS 19”) Hakkında Tebliğ” ile yürürlüğe konulan ve 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan hesap 
dönemlerinde geçerli olan TMS 19’a göre tanımlanmış net fayda borcunun yeniden ölçülmesi ile ortaya çıkan aktüeryal kayıp 
ve kazançlar özkaynaklar altında diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmelidir. Bu çerçevede Şirket, kıdem tazminatı karşılığı 
hesaplamasına ilişkin olarak, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyla ortaya çıkan hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp 
ve kazançlar ise özsermaye içerisindeki “Diğer Kar Yedekleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir.

TMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında aktüeryal metotların kullanılmasını 
gerektirmektedir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kullanılan aktüeryal tahminler aşağıdaki gibidir (31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir 
sene veya daha uzun süre Şirket’te çalışan personel bulunmadığından Türk İş Kanunu’na uygun olarak kıdem tazminatı karşılığı mali 
tablolara yansıtılmamıştır.):

31 Aralık 2020

İskonto oranı %2,09

Beklenen maaş/tavan artış oranı %18,00

Çalışanlara sağlanan diğer faydalar

Şirket, çalışanlarının bir hesap dönemi boyunca sunduğu hizmetler karşılığında ödenmesi beklenen iskonto edilmemiş, çalışanlara 
sağlanan kısa vadeli faydalar için finansal tablolarında TMS 19 kapsamında karşılık ayırmaktadır.

2.20 Karşılıklar

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması 
ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda söz konusu karşılık muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar, 
raporlama dönemi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Şirket yönetimi tarafından yapılan en iyi 
tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek suretiyle iskonto edilir. Tutarın 
yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Şirket’ten kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı 
durumlarda söz konusu yükümlülük “koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.

Koşullu varlıklar geçmiş olaylardan kaynaklanan ve Şirket’in tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin 
mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlıklardır. Şirket koşullu varlıkları finansal 
tablolara yansıtmamaktadır ancak ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen koşullu varlıklarını 
sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Ekonomik faydanın Şirket’e girmesi neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili 
varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına dahil edilmekte, ekonomik fayda girişinin muhtemel 
hale gelmesi durumunda ise söz konusu koşullu varlık finansal tablo dipnotlarında gösterilmektedir.
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2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi

Yazılan primler

Yazılan primler, Şirket’in reasürör sıfatıyla sigorta ve reasürans şirketlerinden devraldığı prim gelirlerinden oluşmaktadır. Yazılan 
brüt primler üzerinden retrosesyoner firmalara devredilen primler kar/zarar hesaplarında “reasüröre devredilen primler” içerisinde 
gösterilmek suretiyle muhasebeleştirilmektedir. Prim gelirlerinin tahakkuku sedan şirketlerin, anlaşmalı devirler (treteler) için üç 
ayda bir ekstre ve ihtiyari devirler için aylık bordro göndermelerinden sonra yapılmaktadır.

Ödenen tazminatlar

Ödenen tazminatlar, Şirket’in sigorta ve reasürans şirketlerinden devraldığı sigorta risklerine istinaden risk gerçekleşmesi 
durumunda reasürör sıfatıyla yapmak durumunda olduğu tazminat ödemelerinden oluşmaktadır. Şirket, gerçekleşen risklere ilişkin 
sigorta şirketlerince kendisine yapılan bildirimler çerçevesinde tazminat ödemelerini gerçekleştirmektedir. Bu bildirimlerin belirli bir 
dönemi olmayıp risk devri yapan şirketlerin inisiyatifinde kalmaktadır.

Alınan ve ödenen komisyonlar

Reasürör sıfatıyla devralınan primlerle ilgili sigorta ve reasürans şirketlerine ödenen komisyon giderleri ile devredilen primler 
karşılığında reasürörlerden alınan komisyon gelirleri sırasıyla ertelenmiş komisyon giderleri ve ertelenmiş komisyon gelirleri 
hesaplarında dikkate alınmak suretiyle tahakkuk esasına faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır.

Faiz gelir ve giderleri

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

Etkin faiz oranı hesaplaması, etkin faizin ayrılmaz bir parçası olan iskonto ve primleri, ödenen ya da alınan ücret ve komisyonları 
ve işlem maliyetlerini kapsamaktadır. İşlem maliyetleri, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar hariç 
olmak üzere finansal bir varlık ya da yükümlülüğün iktisap edilmesi, ihraç edilmesi ya da elden çıkarılması ile direkt ilişkili olan ek 
maliyetlerdir.

Ticari gelir/gider

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

Temettü

Temettü gelirleri, ilgili temettüyü elde etme hakkının ortaya çıkması ile muhasebeleştirilmektedir.
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2.22 Kiralamalar

Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıklar Şirket’in aktifinde varlık, pasifinde ise finansal kiralama işlemlerinden 
borçlar olarak kaydedilmektedir. Bilançoda varlık ve borç olarak yer alan tutarların tespitinde, varlıkların gerçeğe uygun değerleri 
ile kira ödemelerinin bugünkü değerlerinden küçük olanı esas alınarak, kiralamadan doğan finansman maliyetleri, kiralama süresi 
boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde dönemlere yayılmaktadır.

Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların değerinde meydana gelmiş düşüş ve varlıklardan gelecekte beklenen yarar, varlığın 
defter değerinden düşükse, kiralanan varlıklar net gerçekleşebilir değeri ile değerlenmektedir. Finansal kiralama yoluyla alınan 
varlıklara, maddi duran varlıklar için uygulanan esaslara göre amortisman hesaplanmaktadır.

Kullanım hakkı varlıkları

Şirket, kullanım hakkı varlıklarını finansal kiralama sözleşmesinin başladığı tarihte muhasebeleştirmektedir (örneğin, ilgili varlığın 
kullanım için uygun olduğu tarih itibariyle). 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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2.22 Kiralamalar (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 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 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 itibariyle sabit kira ödemelerinde bir değişiklik veya dayanak varlığı satın alma 
opsiyonuna ilişkin yapılan değerlendirmede bir değişiklik olması durumunda, finansal kiralama yükümlülüklerinin değeri yeniden 
ölçülmektedir.

Kiralama sözleşmeleri ile ilgili olarak hesaplanan kullanım hakkı varlığı, “Maddi Varlıklar” hesabında muhasebeleştirilmektedir.

Kiralama yükümlüğü üzerindeki faiz gideri “Yatırım Yönetim Gideri - Faiz Dahil” hesabında, kullanım hakkı varlığının amortisman 
gideri ise “Amortisman ve İtfa Payı Giderleri” hesabı içerisinde muhasebeleştirilmektedir.

Faaliyet kiralamalarına ilişkin sözleşmelerin süreleri ve uygulanan iskonto oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Faaliyet kiralamasına konu varlıklar Sözleşme süresi (Yıl) İskonto oranı - TL (%)

Binalar 5 yıl 11,32

Araçlar 3 yıl 11,54

2.23 Kar Payı Dağıtımı

Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak finansal tablolara yansıtılır.
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2.24 Sigortacılık Teknik Karşılıkları

Kazanılmamış Primler Karşılığı

7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sigorta 
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik 
Karşılıklar Yönetmeliği”) uyarınca, kazanılmamış primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş 
primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap 
dönemlerine sarkan kısmından oluşmaktadır. Bununla birlikte;

 - gün veya 1/24 esasına göre hesaplama yapılması mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde, kazanılmamış primler 
karşılığının 1/8 esasına göre hesaplanmasına,

 - belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat sigortası sözleşmelerinde, son üç ayda tahakkuk etmiş primlerden sonra kalan tutarın 
%50’sinin kazanılmamış primler karşılığı olarak hesaplanmasına imkan verilmektedir.

Bu çerçevede Şirket, kazanılmamış primler karşılığını, bölüşmeli reasürans anlaşmaları için trete ve ihtiyari sözleşmeler kapsamında 
devredilen primler üzerinden 1/24 esasına göre, belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat sözleşmelerinde son 3 ayda tahakkuk 
eden primlerin %50’sini dikkate alarak, İhtiyari iş kabulleri ve bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ise sözleşmenin başlangıç ve 
bitiş tarihlerini göz önünde bulundurmak kaydıyla gün esasına göre hesaplamaktadır. Şirket’in retrosedan sıfatıyla devrettiği primler 
için kazanılmamış primler karşılığı aynı şekilde hesaplanmaktadır.

Kazanılmamış primler karşılığı, matematik karşılık ayrılan sigorta sözleşmeleri hariç diğer sözleşmeler için ayrılmaktadır. Yıllık 
yenilenen sigorta teminatı içeren bir yıldan uzun süreli sigorta sözleşmelerinin yıllık sigorta teminatına karşılık gelen primleri için de 
kazanılmamış primler karşılığı hesaplanmaktadır.

Devam Eden Riskler Karşılığı 

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında, şirketler, kazanılmamış primler karşılığını ayırırken yürürlükte bulunan sigorta 
sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek hasar ve tazminatların ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından 
fazla olma ihtimaline karşı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmak zorundadır. Bu test 
yapılırken, net kazanılmamış primler karşılığının beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerekmektedir. Beklenen net hasar 
prim oranı, gerçekleşmiş hasarların (muallak hasar ve tazminatlar, net + ödenen hasarlar ve tazminatlar, net - devreden muallak 
hasar ve tazminatlar, net) kazanılmış prime (yazılan primler, net + devreden kazanılmamış primler karşılığı, net - kazanılmamış 
primler karşılığı, net) bölünmesi suretiyle bulunur. 

17 Temmuz 2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
ile yukarıda açıklanan net devam eden riskler karşılığının yanı sıra brüt devam eden riskler karşılığı uygulamaya alınmıştır. Her 
bir ana branş için 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 finansal tablolara o branşın kazanılmamış primler 
karşılığına ilave edilerek yansıtılmaktadır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark reasürör payı olarak dikkate alınmaktadır. Bölüşmesiz 
reasürans anlaşmaları için ödenen tutarların ilgili döneme tekabül eden kısmı net prim hesabında devredilen prim olarak kabul 
edilmektedir. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 10 Aralık 2012 tarih ve 2012/15 sayılı genelgesi kapsamında devam eden riskler karşılığı 
hesaplaması ana branşlar bazında yapılmaktadır.
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2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.24 Sigortacılık Teknik Karşılıkları (devamı)

Devam Eden Riskler Karşılığı (devamı)

Şirket’in faaliyetlerine yeni başlaması sebebiyle DERK hesabı “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve 
Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) te belirtildiği üzere bir yıllık net H/P oranı (muallak tazminatlar 
(net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak tazminatlar (net)) / (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamış primler 
karşılığı (net) - kazanılmamış primler karşılığı (net)) üzerinden değil, Yönetmeliğin 6. Maddesi’nin 6. Fıkrası uyarınca net H/P oranı 
(muallak tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net)) / ((yazılan primler (net) - kazanılmamış primler karşılığı (net)) üzerinden alt 
branş bazında katastrofik hasar fazlası reasürans primlerini dikkate almayacak şekilde hesaplanmaktadır. Net H/P oranının %95’ten 
fazla olması halinde, %95’i aşan oranın net KPK ile çarpılmasıyla net DERK, brüt KPK tutarıyla çarpılmasıyla da brüt DERK tutarına 
ulaşılmaktadır.

İlgili test sonucu raporlama dönemi itibarıyla Şirket’in, 57.876 TL tutarında devam eden riskler karşılığı bulunmaktadır (31 Aralık 
2019: Yoktur).

Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı 

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’nin “Muallak Tazminat Karşılığı” başlıklı 7’nci maddesine göre şirketler, 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 (“IBNR”) için muallak 
tazminat karşılığı ayırmak zorundadır.

28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
uyarınca, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığının hesaplanması sırasında; hesaplanmış veya tahmin 
edilmiş eksper, bilirkişi, danışman, dava ve haberleşme giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalarının tekemmülü için gerekli 
tüm gider payları dikkate alınmış ve ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemiştir.

Yönetmeliğe göre yeni faaliyete başlanan branşlara ilişkin hesaplamalarda, faaliyete başlandığı tarihten itibaren beş yıl boyunca 
şirket aktüeri tarafından yapılan hesaplamalara göre gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminat karşılığı ile muallak 
tazminat karşılığı yeterlilik farkı hesaplanır. Ayrıca, hasar dosya adedi olarak yetersiz olduğuna karar verildiği için aktüer tarafından 
büyük hasar ayıklaması yapılan branşlarda da, ayıklanan büyük hasarlar için yeterlilik farkı hesaplanacaktır. Muallak tazminat karşılığı 
yeterlilik farkının hesaplanmasına, bu farkın hesaplanacağı tablonun Bakanlığa gönderilmesine ve hesaplanan farkın muallak 
tazminat karşılığına ilave edilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Muallak tazminat karşılığı reasürör payının hesabında, yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarının şartları dikkate alınır.

Hayat branşı hariç olmak üzere, tahakkuk etmiş ve hesaben tesbit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile içeriği ve uygulama esasları 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven yöntemleri kullanılarak bulunan tutar arasındaki 
fark gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelidir. Reasürans şirketlerinin özel şartları dikkate alınarak, bu şirketlerin 
kullanacakları aktüeryal zincirleme merdiven yönteminin içeriği ve hesaplama aralığı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
farklılaştırılabilecektir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan “Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge 
(2014/16)” ile 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge” 9 ve 10’uncu maddeleri hariç yürürlükten 
kaldırılmıştır. AZMM hesaplama yönteminin açıklandığı söz konusu genelgeye göre sigorta ve reasürans şirketleri “Standart 
Zincir, Hasar/Prim, Cape Cod, Frekans/Şiddet, Münich Zinciri ve Bornhuetter-Ferguson” olmak üzere altı farklı yöntem ile AZMM 
hesaplaması yapmaktadır.
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2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.24 Sigortacılık Teknik Karşılıkları (devamı)

Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı (devamı)

Şirket bir reasürans şirketi olduğundan sigorta şirketlerinden temin ettiği verilerin analizi sonucunda, her bir branş bazında olmak 
üzere; çalışmada kullanacağı verilerin seçimini, düzeltme işlemlerini, önerilen metotlar arasından uygun metodun ve gelişim 
faktörlerinin seçimini, aktüeryal yöntemler kullanarak kendisi yapabilmektedir. Yapılan seçimlerin nedenleri ve sonuçları, Aktüerler 
Yönetmeliği Madde 11 Bend 5 uyarınca, kapsamı 6 Kasım 2008 tarihli “Hayat Dışı Sigortalar Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge”de 
belirlenmiş olan aktüerya raporunun ilgili bölümünde aktüer tarafından ayrıntılı değerlendirilmektedir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla brüt ve retrosesyona düşen gerçekleşmemiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılıkları hesaplamasında, 
Genel Zararlar ana branşındaki Tarım alt branşları hariç olmak üzere diğer branşlarda hasar verisinin yeterli olgunluğa ulaşmaması 
sebebiyle alt branş bazlı sektör hasar prim oranları dikkate alınarak ulaşılan nihai hasar tutarlarından 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 
gerçekleşmiş hasarlar düşülerek alt branş bazlı IBNR tutarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte, Genel Zararlar ana branşındaki Tarım 
alt branşlarında, Tarsim tarafından 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bildirilen IBNR tutarları mali tablolara yansıtılmıştır. Retrosesyona 
düşen IBNR hesaplamasında ise alt branş bazında kazanılmış primdeki retrosesyon/brüt oranı kullanılmıştır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket, yukarıda açıklanan yönteme göre hesapladığı brüt 26.162.560 TL (31 Aralık 2019: Yoktur), net 
25.902.598 TL IBNR tutarını finansal tablolara yansıtmıştır (31 Aralık 2019: Yoktur).

T.C. 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” ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15 Eylül 2017 
tarihli 2017/7 sayılı “Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 
Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” çerçevesinde sigortacılık mevzuatına göre hesaplanan ve ayrılan 
muallak tazminat karşılığının oluşturacağı net nakit akışlarının iskonto edebilmesi Genel Sorumluluk ve Kara Araçları Sorumluluk 
branşları için zorunlu, diğer branşlar için mümkün kılınmıştır. Şirket, Nakliyat ve Su Araçları haricindeki tüm branşlarda iskonto 
işlemi için 29/01/2021 tarihinde yüklenen Tablo 57-AZMM dosyasındaki sektör nakit akış oranlarını dikkate alarak iskonto oranını 
hesaplamıştır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket, muallak tazminat karşılığının oluşturacağı nakit akışlarını 8.763.939 TL net iskonto etmiştir.

Dengeleme Karşılığı 

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ile birlikte şirketlerin takip eden hesap dönemlerinde 
meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem 
teminatları için dengeleme karşılığı ayırması gerekmektedir. İlk defa 2008 yılında uygulanmaya başlanan bu karşılık, her bir yıla 
tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12’si oranında hesaplanmaktadır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz 
reasürans anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak telakki edilir. Karşılık ayrılmasına son beş finansal yılda yazılan net 
primlerin en yüksek tutarının %150’sine ulaşılıncaya kadar devam edilir. Hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet 
eden miktarlar ile sözleşmede belirtilen muafiyet limitinin altında kalan miktarlar dengeleme karşılıklarından indirilemez. Verilen 
teminat nedeniyle ödenen tazminatlar varsa birinci yıl ayrılan karşılıklardan başlamak üzere ilk giren ilk çıkar yöntemine göre 
dengeleme karşılıklarından düşülür.
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2.24 Sigortacılık Teknik Karşılıkları (devamı)

Dengeleme Karşılığı (devamı)

28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
ile dengeleme karşılığı hesaplamasında birden fazla branşı kapsayan bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için devredilen prim 
tutarının deprem ve kredi branşlarına isabet eden kısmı, şirket tarafından başka bir hesaplama yöntemi öngörülmemişse, bu 
branşların toplam prim tutarı içerisindeki ağırlıkları dikkate alınarak belirlenmesi öngörülmüştür. Bölüşmesiz esasta kabul edilen 
işlerden sağlanan prim içindeki deprem ve kredi primi payı, bölüşmeli esasta kabul edilen işlerdeki deprem ve kredi prim payı 
nispetinde hesaplanmaktadır. Karşılık ayrılmasındaki beşinci yılın geçmesini müteakiben prim üretimi rakamına bağlı olarak karşılık 
rakamının bir önceki yılki bilançoda yer alan karşılık tutarına göre daha düşük çıkması durumunda aradaki fark özsermaye altında 
diğer kar yedekleri içerisinde gösterilmektedir. 

Özsermayeye aktarılan bu tutar yedek olarak tutulabileceği gibi sermaye aktarımına konu olabilir veya tazminat ödemelerinde 
kullanılabilir.

Dengeleme karşılıkları, ilişikteki finansal tablolarda uzun vadeli yükümlülükler içerisinde “Diğer Teknik Karşılıklar” hesabında 
gösterilmiştir. Raporlama dönemi itibarıyla, 9.140.069 TL (31 Aralık 2019: Yoktur) tutarında dengeleme karşılığı ayrılmıştır.

2.25 İlişkili taraflar

Finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından 
kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul 
edilmiştir.

2.26 Hisse başına kazanç

Hisse başına kazanç, Şirket’in dönem net karının, dönemin ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır. 
Türkiye’de firmalar mevcut sermayedarların payı oranında dağıtmak suretiyle geçmiş yıllar karlarından sermaye artışı (“Bedelsiz 
Hisseler”) yapabilirler. Hisse başına kazanç hesaplamasında bedelsiz hisseler ihraç edilmiş hisseler olarak değerlendirilmektedir.

2.27 Raporlama döneminden sonraki olaylar

Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla finansal pozisyonu hakkında ilave bilgi sağlayan raporlama dönemi sonrası olaylar 
(raporlama döneminden sonra ortaya çıkan ve düzeltme kaydı gerektiren olaylar) finansal tablolara yansıtılır. Raporlama 
döneminden sonra ortaya çıkan ve düzeltme kaydı gerektirmeyen önemli olaylar ise dipnotlarda belirtilir.
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2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.28 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları 
aşağıda özetlenen 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki 
yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

i) 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

İşletmenin tanımlanması (TFRS 3 Değişiklikleri)

KGK Mayıs 2019’da TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’ standardında yer alan işletme tanımına ilişkin değişiklikler yayımlamıştır. Bu 
değişikliğin amacı, işletme tanımına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesinde şirketlere yardımcı olmaktadır.

Değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

 - İşletme için minimum gereksinimlerin netleştirilmesi; 

 - Piyasa katılımcılarının eksik unsurları tamamlaması konusundaki değerlendirmenin ortadan kaldırılması;

 - İşletmelerin edinilen bir sürecin önemli olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olacak uygulama rehberi eklenmesi;

 - İşletme ve çıktı tanımlarının sınırlandırılması; ve 

 - İsteğe bağlı olarak uygulanacak bir gerçeğe uygun değer testinin (yoğunluk testi) getirilmesi.

Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. 

Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

Gösterge Faiz Oranı Reformu (TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 Değişiklikleri)

1 Ocak 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere TFRS 9 ve TMS 39’da gösterge 
faiz oranı reformu ile ilgili olarak riskten korunma muhasebesinin devam ettirilmesini temin etmek amacıyla bazı kolaylaştırıcı 
uygulamalar sağlanmıştır. Bu kolaylaştırıcı uygulamalar genel olarak korunan nakit akışlarının veya korunulan riskin dayandığı veya 
korunma aracına ilişkin nakit akışlarının dayandığı gösterge faiz oranının, gösterge faiz oranı reformu sonucunda değişmediğinin 
varsayılmasını içermektedir.

TFRS 9 ve TMS 39’da yapılan değişikliğe ilişkin uygulanan istisnaların, TFRS 7’deki düzenleme uyarınca finansal tablolarda 
açıklanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.28 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

i) 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar (devamı)

Önemliliğin Tanımı (TMS 1 ve TMS 8 Değişiklikleri)

Haziran 2019’da KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” ve “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 
Değişiklikler ve Hatalar” standartlarında değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerin amacı, “önemlilik” tanımını standartlar arasında 
uyumlu hale getirmek ve tanımın belirli kısımlarını açıklığa kavuşturmaktır. Yeni tanıma göre, bilginin saklanması, hatalı olması 
veya verilmemesi durumunda finansal tabloların birincil kullanıcıların bu tablolara dayanarak verdikleri kararları etkileyebileceği 
varsayılabilirse, bilgi önemlidir. Değişiklikler, bilginin önemliliğinin niteliğine, büyüklüğüne veya her ikisine bağlı olacağını 
açıklamaktadır. Şirketler bilginin tek başına veya başka bilgiler ile birlikte kullanıldığında finansal tablolar üzerinde ki etkisinin 
önemliliği değerlendirmek ile yükümlüdür.

Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar (TFRS 16 Değişiklikleri)

5 Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara tanınan kira imtiyazlarının, 
kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeleri konusunda muafiyet tanınması amacıyla değişiklik yapmıştır. 
Söz konusu muafiyetten yararlanan kiracıların, kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir değişikliği, Standardın söz 
konusu değişikliğin kiralamada yapılan bir değişiklik olmaması durumunda geçerli olan hükümleri uyarınca muhasebeleştirmesi 
gerekmektedir. 

Uygulama, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı 
karşılandığında uygulanabilecektir:

 - Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden olması ve revize edilen bedelin, 
değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde aynı olması veya bu bedelden daha düşük olması,

 - Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya öncesinde dolan 
ödemeleri etkilemesi ve

 - Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması.

Kiracılar, yapılan bu değişikliği 1 Haziran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulayacaklardır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir.

Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.28 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

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

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları - Değişiklik

KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, Aralık 2017’de TFRS 10 
ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin 
vermektedir. Şirket söz konusu değişikliklerin etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra değerlendirecektir.

TFRS 17 - Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

KGK Şubat 2019’da, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni bir 
muhasebe standardı olan TFRS 17’yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel 
bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model 
getirmektedir. Gelecekteki nakit akış tahminlerinde ve risk düzeltmesinde meydana gelen bazı değişiklikler de hizmetlerin 
sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirilmektedir. İşletmeler, iskonto oranlarındaki değişikliklerin etkilerini kar veya zarar ya da 
diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirmeyi tercih edebilirler. Standart, katılım özelliklerine sahip sigorta sözleşmelerinin ölçüm ve 
sunumu için özel yönlendirme içermektedir. TFRS 17, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde yürürlüğe 
girecek olup bu tarihte veya öncesinde TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılatı uygulayan işletmeler 
için erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir.

Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması (TMS 1 Değişiklikleri)

12 Mart 2020’de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinde veya 
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu değişiklikler yükümlülüklerin uzun ve kısa 
vade sınıflandırılmasına ilişkin kriterlere açıklamalar getirmektedir. Yapılan değişiklikler TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe 
Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” e göre geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

TFRS 3’deki değişiklikler - Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik

KGK, Temmuz 2020’de TFRS İşletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklik, TFRS 3’ün gerekliliklerini 
önemli şekilde değiştirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna (1989 Çerçeve) yapılan atfı Mart 2018’de yayımlanan 
güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atıfla değiştirmek niyetiyle yapılmıştır. Bununla birlikte, iktisap tarihinde kayda 
alma kriterlerini karşılamayan koşullu varlıkları tanımlamak için TFRS 3’e yeni bir paragraf eklemiştir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Eğer işletme, aynı zamanda veya daha erken bir 
tarihte, TFRS standartlarında Kavramsal Çerçeve (Mart 2018)’ye atıfta bulunan değişikliklerin tümüne ait değişiklikleri uygular ise 
erken uygulamaya izin verilmektedir.

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.28 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı)

TMS 16’daki değişiklikler - Kullanım amacına uygun hale getirme

KGK, Temmuz 2020’de, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklikle birlikte, şirketlerin bir 
maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin satışından elde ettikleri gelirlerin, maddi duran varlık 
kaleminin maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Şirketler bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zararda 
muhasebeleştirecektir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Değişiklikler 
geriye dönük olarak, yalnızca işletmenin değişikliği ilk uyguladığı hesap dönemi ile karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin 
başlangıcında veya sonrasında kullanıma sunulan maddi duran varlık kalemleri için uygulanabilir. İlk defa TFRS uygulayacaklar için 
muafiyet tanınmamıştır.

Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

TMS 37’deki değişiklikler - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri

KGK, Temmuz 2020’de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. TMS 37’de 
yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak olan değişiklik, bir sözleşmenin ekonomik 
açıdan “dezavantajlı” mı yoksa “zarar eden” mi olup olmadığının değerlendirilirken dikkate alınacak maliyetlerin belirlenmesi 
için yapılmıştır ve ‘direkt ilgili maliyetlerin’ dahil edilmesi yaklaşımının uygulanmasını içermektedir. Değişiklikler, değişikliklerin 
ilk kez uygulanacağı yıllık raporlama döneminin başında (ilk uygulama tarihi) işletmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği 
sözleşmeler için geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Gösterge Faiz Oranı Reformu - 2. Aşama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler

Aralık 2020’de KGK, gösterge faiz oranının (IBOR) alternatif referans faiz oranı ile değiştirilmesinin Finansal raporlamaya olan 
etkilerini gidermek adına geçici muafiyetleri ortaya koyan Gösterge Faiz Oranı Reformu - Faz 2- TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 
4 ve TFRS 16 Değişikliklerini yayınlamıştır. İşletmeler bu değişiklikleri 1 Ocak 2021’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemlerinde uygulayacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler aşağıdaki konuları kapsamaktadır: 

IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki değişiklikler için kolaylaştırıcı 
uygulama

Değişiklikler, sözleşmeye bağlı değişikliklerin veya reformun doğrudan gerektirdiği nakit akışlarındaki değişikliklerin, piyasa faiz 
oranındaki bir harekete eşdeğer değişken faiz oranındaki değişiklikler olarak değerlendirilmesi için kolaylaştırıcı bir uygulama içerir. 
Bu kolaylaştırıcı uygulama kapsamında finansal araçlar için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı reformu sonucunda değişmesi 
halinde söz konusu durumun bir finansal tablo dışı bırakma ya da sözleşme değişikliği olarak kabul edilmemesi; bunun yerine nakit 
akışlarının finansal aracın orijinal faiz oranları kullanılarak belirlenmeye devam edilmesi öngörülmektedir. 

Kolaylaştırıcı uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme) standardından 
muafiyet sağlayarak TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardını uygulayan şirketler ve IBOR Reformu kaynaklı kiralama değişikleri için 
TFRS 16 Kiralamalar standardı uygulaması için zorunludur.
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.28 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı)

Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar

 - Değişiklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi kurgusu ve dokümantasyonundaki 
revizyonların, riskten korunma ilişkisini sonlandırılmadan yapılmasına izin vermektedir.

 - Nakit akış riskinden korunma fonundaki birikmiş tutarın alternatif referans faiz oranına dayandığı varsayılır.

 - Şirketler, alternatif faiz oranı geçiş sürecinde, TMS 39 uyarınca geriye dönük etkinlik testlerinin değerlendirmesini yaparken, her 
bir riskten korunma ilişkisi nezdinde birikmiş gerçeğe uygun değer değişimlerini sıfırlama yoluna gidebilir.

 - Değişiklikler, gruplama yaklaşımına konu olarak belirlenmiş kalemlerin (örneğin makro riskten korunma stratejisinin parçası 
olanlar) IBOR reformunun gerektirdiği revizeler nedeniyle değiştirilmesine ilişkin muafiyet sağlamaktadır. İlgili muafiyet, riskten 
korunma stratejisinin korunmasına ve sonlandırılmadan devam etmesine olanak sağlamaktadır.

 - Alternatif referans faiz oranı geçişinde, riskten korunma ilişkisi birden fazla revize edilebilir. IBOR reformu kaynaklı riskten 
korunma ilişkisinde yapılan tüm revizeler için faz 2 muafiyetleri uygulanır.

Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması

Değişiklikler, şirketlere, riskten korunma ilişkisinde alternatif referans faiz oranının bir risk bileşeni olarak belirlendiği durumlarda, 
risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması gerekliliği kriterini sağlayacağına dair geçici muafiyet getirmektedir.

İlave Açıklamalar

Değişiklikler TFRS 7 Finansal Araçlara ilişkin Açıklamalar standardı kapsamında; işletmenin alternatif referans faiz oranlarına geçiş 
süreci ve geçişten kaynaklanan riskleri nasıl yönettiği, henüz geçiş gerçekleşmese de IBOR geçişinden etkilenecek finansal araçlar 
hakkında nicel bilgiler ve IBOR reformu risk yönetimi stratejisinde herhangi bir değişikliğe yol açmış ise, bu değişikliğin açıklanması 
gibi ek dipnot yükümlülükleri gerektirmektedir

Bu değişiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük olmakla birlikte, şirketlerin geçmiş 
dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir.

Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.28 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı)

Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi

KGK tarafından, Temmuz 2020’de “TFRS standartlarına ilişkin Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi”, aşağıda belirtilen 
değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır:

 - TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması - İlk Uygulayan olarak İştirak: Değişiklik, bir bağlı 
ortaklığın, ana ortaklık tarafından raporlanan tutarları kullanarak birikmiş yabancı para çevrim farklarını ölçmesine izin vermektedir. 
Değişiklik ayrıca, iştirak veya iş ortaklığına da uygulanır.

 - TFRS 9 Finansal Araçlar - Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için ‘%10 testinde dikkate alınan ücretler: 
Değişiklik, bir işletmenin yeni veya değiştirilmiş finansal yükümlülük şartlarının, orijinal finansal yükümlülük şartlarından önemli 
ölçüde farklı olup olmadığını değerlendirirken dikkate aldığı ücretleri açıklığa kavuşturmaktadır. Bu ücretler, tarafların birbirleri 
adına ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yalnızca borçlu ile borç veren arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir.

 - TMS 41 Tarımsal Faaliyetler - Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan değişiklik ile, TMS 41 paragraf 
22’deki, şirketlerin TMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde vergilemeler için yapılan nakit 
akışlarının dikkate alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıştır.

Yapılan iyileştirmelerin tamamı, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya 
izin verilmektedir.

Söz konusu değişikliklerin / iyileştirmelerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

3 Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri 

Bu bölümde verilen notlar, 4.1 - Sigorta riskinin yönetimi ve 4.2 - Finansal riskinin yönetimi’ne ilişkin verilen açıklamalara ilave 
olarak sağlanmıştır.

Finansal tabloların hazırlanması, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını, gelir ve giderleri ve muhasebe ilkelerinin uygulanmasını 
etkileyecek bazı tahmin ve yorumların yapılmasını gerektirmektedir. Fiili sonuçlar cari tahminlerden farklı olabilir.

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki 
güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara 
alınır.

Özellikle, ilişikteki finansal tablolarda sunulan tutarlar üzerinde en fazla etkisi olan, önemli tahminlerdeki belirsizliklere ve kritik olan 
yorumlara ait bilgiler aşağıdaki notlarda açıklanmıştır:

Not 4.1 - Sigorta riskinin yönetimi

Not 4.2 - Finansal riskin yönetimi

Not 10 - Reasürans varlıkları ve yükümlülükleri

Not 11 - Finansal varlıklar

Not 12 - Kredi ve alacaklar

Not 17 - Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları

Not 21 - Ertelenmiş vergiler 

Not 23 - Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları

Not 34 - Finansal maliyetler
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

3 Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri (devamı)

Covid 19 virüsü salgınının Şirket faaliyetlerine olan etkisinin değerlendirilmesi

Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayatın her alanını ciddi ölçüde etkilemiştir. Salgın, oluşturduğu sağlık 
tehdidinin yanı sıra etkisi küresel ölçekte hissedilen finansal dalgalanmalara neden olmuştur. Virüs salgınının ekonomiler üzerindeki 
olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla ülkeler ardı ardına ekonomik tedbirler açıklamışlardır. Ülkemizde de virüsün Mart 2020 
itibarıyla görülmeye başlaması ile beraber sosyal hayatta ve ekonomi alanında pek çok tedbir alınmıştır. Sosyal hayatı salgına göre 
düzenleyen tedbirlerin yanı sıra ekonomi alanında faiz indirimine gidilerek salgından olumsuz etkilenmesi muhtemel olan sektörlere 
destek paketleri açıklanmıştır. 

31 Aralık 2020 itibarıyla pandemi sürecinin Şirketimizin on iki aylık finansal performansını olumsuz yönde etkilemediği 
görülmektedir Yatırım gelirlerimizi incelediğimizde ise menkul kıymet portföyümüzün dengeli bir dağılım içermesi, pandemi 
sürecinde varlıklarımızın yüksek strese maruz kalmasını engelleyen bir diğer önemli faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu 
verilerin yanı sıra finansal göstergelerimiz bir bütün olarak ele alındığında faaliyetlerimizin ve karlılık düzeyimizin sürdürülebilir 
bir yapıya sahip olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan, operasyonel faaliyetlerimizin aksamaması amacıyla, personelimizin 
uzaktan çalışabilmeleri için gereken tedbirler alınmakta ve uygulamalarımız pandemi sürecindeki gelişmelere paralel olarak 
şekillendirilmektedir. Bu süreçte operasyon ve bilgi teknolojileri alanlarında uzaktan çalışma kaynaklı aksama söz konusu olmamıştır.

4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi

4.1 Sigorta riskinin yönetimi

Sigorta (Reasürans) sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin azaltılmasına ilişkin politikalar

Reasürans ve retrosesyon riski, sigorta şirketlerinin üstlendikleri sorumluluğun bir kısmını ya da tamamını devralma ve yine bu 
sorumluluğun bir kısmını ya da tamamını retrosesyon yoluyla retrosesyonerlere devretme faaliyetlerini ticari kazanca dönüştürme 
sürecinde, reasürans tekniğinin doğru ve etkin olarak uygulanmamasından kaynaklanabilecek risktir.

Faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek tüm riskler, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ve risklerin 
tanımlanmasında, sınıflandırılmasında, risklere ilişkin ölçüm yöntemlerinin ve limitlerin belirlenmesinde kullanılan temel belgeler 
olan “Şirket Risk Kabul Kriterleri” çerçevesinde yönetilmektedir.

“Risk Kabul Kriterleri”nin temel amacı, risk ölçme, değerlendirme ve kontrol usullerinin saptanması ve nihai olarak Şirket’in aktif 
kalitesi ile belirli bir getiri karşılığında üstlendiği risk düzeyinin; diğer bir ifade ile kaybetmeyi göze aldığı tutarın (risk toleransı), 
sigortacılık mevzuatının öngördüğü sınırlar içinde olmasının sağlanmasıdır. Nihai amacın gerçekleştirilmesi; reasürans faaliyetinden 
kaynaklanan risklerin ya da sedan ve reasürör şirketlerin seçimi sürecinde, risklere ya da sedan / reasürör şirketlere ilişkin tam ve 
doğru bilgi edinme yoluyla, riskin kalitesinin önemle gözetilmesi, risk portföyü hasar frekansı ile hasar şiddetlerinin etkin olarak 
izlenmesi, treteler, ihtiyari reasürans ve koasürans anlaşmaları gibi riskin devrine ilişkin araçlar ile risk limitleri gibi risk yönetimi 
araçlarının etkin biçimde kullanılması yolları ile sağlanmaktadır.

Sayısal yöntemlerle ölçülen söz konusu riskin kontrol altında tutulabilmesi için Şirketin Reasürans Kabul Limitleri ve Azami Saklama 
Payı Limitleri asgari olarak yılda bir kez güncellenerek, Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Reasürans riskinin ölçülmesinde, Şirket’in aldığı reasürans korumalarına ilişkin limitlerin ve saklama payı tutarlarının, “Risk 
Limitlerine İlişkin Uygulama Esasları” nda belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenip belirlenmediği incelenir ve elde edilen 
sonuçlar değerlendirilerek düzenli olarak Yönetim Kuruluna raporlanır. Maruz kalınan riskin etki ve olasılık düzeyinin yüksek 
bulunması halinde yapılması gereken işlemlere ilişkin eylem planı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.1 Sigorta riskinin yönetimi (devamı)

Sigorta riskine karşı duyarlılık

Sigorta riskleri genel olarak, deprem ve sair katastrofik riskler dışında, normal bir faaliyet döneminde telafi edilemeyecek 
büyüklükte zararlara yol açabilecek nitelik taşımamaktadır. Bu itibarla, sigorta riski açısından yüksek derecede duyarlılık deprem ve 
sair katastrofik riskler için söz konusudur.

Deprem ve sair katastrofik risklerden kaynaklanabilecek sorumlulukların, alınan retrosesyon korumalarının üzerinde gerçekleşmesi 
ve Şirket’in üzerinde kalan sorumluluk miktarının belirlenen risk tolerans oranını aşması durumu, Şirket’in birincil derecedeki 
sigortacılık riski olarak öne çıkmakta ve ihtiyatlı bir yaklaşımla yönetilmektedir. Hasar fazlası anlaşmalarının teminat tutarı, 
uluslararası kabul görmüş deprem modellemeleri vasıtasıyla modelleme sonucunda öngörülen en kötü senaryo göz önünde 
bulundurularak belirlenmektedir.

Sigorta risk yoğunlaşmaları

Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla branşlar bazında sigorta riski yoğunlaşması brüt ve net (reasürans sonrası) olarak aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir (31 Aralık 2019: Yoktur):

Toplam hasar yükümlülüğü
31 Aralık 2020

Toplam brüt hasar
yükümlülüğü

Toplam hasar 
yükümlülüğü  
reasürör payı

Toplam net  
 hasar yükümlülüğü

Genel Zararlar 61.264.762 (286.233) 60.978.529

Yangın ve Doğal Afetler 25.812.347 (1.597.787) 24.214.560

Genel Sorumluluk 7.708.817 (277.527) 7.431.290

Nakliyat 5.122.551 - 5.122.551

Kredi 4.754.799 (43.826) 4.710.973

Su Araçları 3.833.372 - 3.833.372

Finansal Kayıplar 2.266.060 (166.964) 2.099.096

Kaza 410.757 (5.741) 405.016

Kara Araçları 318.426 - 318.426

Kara Araçları Sorumluluk 144.209 - 144.209

Hava Araçları 103.910 - 103.910

Kefalet 466 - 466

Hukuksal Koruma 36 - 36

Toplam 111.740.512 (2.378.078) 109.362.434
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.1 Sigorta riskinin yönetimi (devamı)

Branşlar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı

 31 Aralık 2020

Yangın ve Doğal Afetler 47.632.437.119

Genel Zararlar 23.913.363.653

Finansal Kayıplar 2.602.254.868

Genel Sorumluluk 1.149.000.955

Kaza 457.028.804

Kara Araçları Sorumluluk 337.876.312

Su Araçları 250.878.302

Nakliyat 117.962.849

Kara Araçları 48.372.271

Hava Araçları 23.576.258

Kredi 25.496.470

Hukuksal Koruma 12.513

Kefalet -

Toplam(*) 76.558.260.374
(*) Reasürör payı düşülmüş net tutarlardır.

Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her değişikliğin etkisini ayrı olarak göstererek sigorta varlık ve borçlarının 
ölçümünde kullanılan varsayımlardaki değişikliklerin etkileri

Cari dönemde, sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanılan varsayımlarda, önemli herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Giriş ve genel açıklamalar

Bu not, aşağıda belirtilenlerin her biri için Şirket’in maruz kaldığı riskleri, Şirket’in bu doğrultuda risklerini yönetmek ve ölçmek için 
uyguladığı politika ve prosedürlerini ve amaçlarını ve sermaye yönetimi ile ilgili bilgileri göstermektedir. Şirket finansal araçların 
kullanımından kaynaklanan aşağıdaki risklere maruz kalmaktadır:

 - Kredi riski

 - Likidite riski

 - Piyasa riski

Risk yönetim yapısının tesis edilmesi ve gözetimindeki tüm sorumluluk Yönetim Kurulu’ndadır. Yönetim Kurulu risk yönetim 
sisteminin etkinliğini Şirket’in iç denetim bölümü aracılığıyla izlemektedir.

Şirket’in risk yönetim politikaları; Şirket’in karşılaştığı riskleri tanımlamak ve analiz etmek, risk limitlerini ve kontrolleri belirlemek, 
riskleri ve belirlenen limitlere uyumu izlemek için tesis edilmiştir. Risk yönetim politikaları ve sistemleri, piyasa koşullarındaki ve 
sunulan ürün ve hizmetlerdeki değişikleri yansıtacak şekilde düzenli bir şekilde gözden geçirilmektedir. Şirket, eğitim ve yönetim 
standartları ve prosedürleri ile bütün çalışanlarının kendi görev ve sorumluluklarını anladığı, disipline edilmiş ve yapıcı bir kontrol 
çevresi geliştirmeyi amaçlamaktadır.
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4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2 Sigorta riskinin yönetimi (devamı)

Kredi riski

Kredi Riski, Şirket ile iş ilişkisi içinde olan karşı tarafların (piyasaya menkul kıymet süren taraflar, sigorta şirketleri, reasürans 
şirketleri ve diğer borçlu taraflar) yapılan sözleşme gereklerine uymayarak, yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında 
yerine getirememelerinden dolayı Şirket’in finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini ilişkide bulunduğu tarafların 
güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir. Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı başlıca bilanço kalemleri aşağıdaki gibidir:

 - Bankalar

 - Satılmaya hazır finansal varlıklar

 - Alım satım amaçlı finansal varlıklar

 - Sigorta şirketlerinden prim alacakları

 - Brokerlardan reasürans faaliyeti nedeniyle prim alacakları

 - Retrosesyonerlerden komisyon ile ilgili alacaklar

 - Sigorta yükümlülüklerinden kaynaklanan reasürans payları

 - Gelecek aylara ait giderler

 - Diğer alacaklar

Kredi Riskinin ölçülmesinde sayısal ve sayısal olmayan yöntemler bir arada kullanılır. Karşı taraf olarak nitelendirilen şirketlerin 
finansal pozisyonlarına ve ödeme performanslarına ilişkin değerlendirmelere ilâve olarak Retrosesyonerler itibarıyla uluslararası 
derecelendirme kuruluşlarının söz konusu şirketler için tespit ettikleri derecelendirme notları esas alınır.

Elde edilen sonuçlar Risk Komitesi tarafından değerlendirilir ve düzenli olarak Yönetim Kurulu’na raporlanır. Maruz kalınan riskin etki 
ve olasılık düzeyinin yüksek bulunması halinde yapılması gereken işlemlere ilişkin eylem planı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kredi riskine maruz varlıkların defter değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Nakit ve nakit benzeri varlıklar (Not 14) 399.053.530 150.508.030

Finansal varlıklar (Not 11) (Not 9) (*) 38.365.339 -

Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12) 414.115.407 -

Diğer çeşitli alacaklar (Not 12) 1.104.225 -

Gelir tahakkukları (Not 12) 3.431.649 -

Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 10), (Not 17) 2.378.078 -

Gelecek aylara ait giderler (Not 12) 946.989 273.242

Diğer cari varlıklar (Not 12) 43.781 5.246

Diğer cari olmayan varlıklar (Not 12) 8.362 -

Toplam 859.447.360 150.786.518
(*) 12.076.000 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir (31 Aralık 2019: Yoktur).
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4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2 Sigorta riskinin yönetimi (devamı)

Kredi riski (devamı)

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden alacakların yaşlandırması ve ayrılan karşılıklar aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Brüt tutar Ayrılan karşılık Brüt tutar Ayrılan karşılık

Vadesi gelmemiş alacaklar 407.855.770 - - -

Vadesi 0 - 30 gün gecikmiş alacaklar 1.742.989 - - -

Vadesi 31 - 60 gün gecikmiş alacaklar 1.030.157 - - -

Vadesi 61 - 90 gün gecikmiş alacaklar 1.013.028 - - -

Vadesi 90 gün üzeri gecikmiş alacaklar 2.473.463 - - -

Toplam 414.115.407 - - -

Şirket’in, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sigortacılık faaliyetlerinden ve esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacak karşılığı 
bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Yoktur).

Likidite riski

Likidite riski, Şirketin nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve 
nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması nedeniyle maruz kalabileceği zarar ihtimalidir.

Ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir.

Likidite riskinin ölçülmesinde sayısal yöntemler kullanılmaktadır. Şirketin likidite açığı olup olmadığı, bilançoda yer alan aktif ve 
pasif kalemlerin vade analizi yapılarak tespit edilmektedir. Ayrıca Şirket’in yabancı kaynaklarındaki olası bir azalmaya karşılık nakde 
çevrilmesi gerekecek varlıkların ne ölçüde likit olduğu aşağıdaki temel oranlar kullanılarak takip edilmektedir:

 - Likit aktifler / Aktif toplamı

 - Likidite oranı

 - Cari oran

 - Prim ve reasürans alacakları / Aktif toplamı

Maruz kalınan riskin etki ve olasılık düzeyinin yüksek bulunması halinde yapılması gereken işlemlere ilişkin eylem planı Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenir.
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4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2 Sigorta riskinin yönetimi (devamı)

Likidite riski (devamı)

Likidite riskinin yönetimi

Likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, ortaya çıkabilecek 
likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir.

Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları:

31 Aralık 2020 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Vadesiz

Nakit ve nakit benzeri varlıklar 399.053.530 244.530.129 142.174.633 4.100.479 - - 8.248.289

Finansal varlıklar 50.441.339 1.746.314 1.684.889 1.434.567 9.320.853 19.681.223 16.573.493

Esas faaliyetlerden alacaklar 414.115.407 58.163.248 351.578.014 2.336.102 2.038.043 - -

Diğer alacaklar ve cari varlıklar 4.582.655 1.148.006 3.431.649 - - 3.000 -

Toplam parasal varlıklar 868.192.931 305.587.697 498.869.185 7.871.148 11.358.896 19.684.223 24.821.782

Finansal ve diğer finansal 
borçlar 5.381.376 111.417 230.461 349.581 725.108 3.964.809 -

Esas faaliyetlerden borçlar 19.480.471 2.146.592 14.436.341 677.794 2.219.744 - -

Sigortacılık teknik karşılıkları (*) 109.362.434 - - - - - 109.362.434

Ödenecek vergi ve benzeri 
diğer yükümlülükler ile 
karşılıkları 1.021.463 973.876 47.587 - - - -

Diğer borçlar 1.196.916 946.916 250.000 - - - -

Diğer risklere ilişkin karşılıklar 
ve gider tahakkukları 976.087 501.020 162.107 - - - 312.960

Toplam parasal yükümlülükler 137.418.747 4.679.821 15.126.496 1.027.375 2.944.852 3.964.809 109.675.394
(*) Sigortacılık teknik karşılıklarında muallak tazminat karşılığı, net gösterilmiştir.
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2 Sigorta riskinin yönetimi (devamı)

Likidite riski (devamı)

Likidite riskinin yönetimi (devamı)

31 Aralık 2019 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Vadesiz

Nakit ve nakit benzeri varlıklar 150.508.030 129.805.450 20.700.981 - - - 1.599
Diğer alacaklar ve cari varlıklar 278.488 39.401 102.466 68.311 68.311 - -

Toplam parasal varlıklar 150.786.518 129.844.851 20.803.447 68.311 68.311 - 1.599

Finansal borçlar 2.242.070 29.257 60.613 92.305 190.994 1.868.901 -
Ödenecek vergi ve benzeri 
diğer yükümlülükler ile 
karşılıkları 469.333 469.333 - - - - -
Diğer borçlar 750.091 750.091 - - - - -

Toplam parasal yükümlülükler 3.461.494 1.248.681 60.613 92.305 190.994 1.868.901 -

Piyasa riski

Piyasa riski, Şirket’in finansal pozisyonunda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat 
değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi pozisyon riski nedeniyle zarar etme ihtimalidir. 
Piyasa riski yönetiminin amacı, risk karlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir parametrelerde kontrol 
edilebilmesidir.

Kur riski

Şirket dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. 

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

Şirket’in maruz kaldığı kur riskine ilişkin detaylar ilişikteki tabloda verilmiştir (31 Aralık 2019: Yoktur):

31 Aralık 2020 ABD Doları Avro Diğerleri Toplam

Esas faaliyetlerden alacaklar 11.492.017 4.091.997 3.289 15.587.303
Nakit ve nakit benzeri varlıklar 6.092.565 1.977.686 127.281 8.197.532
Toplam yabancı para varlıklar 17.584.582 6.069.683 130.570 23.784.835

Esas faaliyetlerden borçlar - 11.298.426 - 11.298.426
Sigortacılık teknik karşılıkları (*) - - - -
Toplam yabancı para yükümlülükler - 11.298.426 - 11.298.426

Bilanço pozisyonu 17.584.582 (5.228.743) 130.570 12.486.409
(*) 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu 
Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sigortacılık teknik karşılıkları içerisinde yer alan muallak hasar 
sesyon tutarları TCMB döviz satış kurlarından TL’ye çevrilmektedir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, dövizli muallak hasar bulunmamaktadır.

Yukarıdaki tablonun değerlendirilebilmesi amacıyla ilgili yabancı para tutarlarının TL karşılıkları gösterilmiştir.
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2 Sigorta riskinin yönetimi (devamı)

Piyasa riski (devamı)

Maruz kalınan kur riski

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:

Dönem sonu Ortalama
ABD Doları Avro ABD Doları Avro

31 Aralık 2020 7,3405 9,0079 7,0034 8,0140

31 Aralık 2019 5,9402 6,6506 5,6712 6,3481

TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşılık yüzde 20 değer kaybı dolayısıyla 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemlerinde 
gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) oluşacak değişim aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu analiz tüm diğer değişkenlerin, özellikle 
faiz oranlarının, sabit kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır. TL’nin ilgili para birimlerine karşı yüzde 20 değer kazanması durumunda etki 
aynı tutarda fakat ters yönde olacaktır.

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Gelir tablosu Özkaynak Gelir tablosu Özkaynak

ABD Doları (3.516.916) (3.516.916) - -

Avro 1.045.749 1.045.749 - -

Diğer (26.114) (26.114) - -

Toplam, net (2.497.281) (2.497.281) - -
(*) Özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabancı para birimlerine karşı 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla %20’lik değer kaybından dolayı oluşacak gelir tablosu etkisini de içermektedir.

Maruz kalınan faiz oranı riski

Alım-satım amaçlı olmayan portföylerin maruz kaldığı temel risk, piyasa faiz oranlarındaki değişim sonucu, gelecek nakit 
akımlarında oluşacak dalgalanma ve finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki azalma sonucu oluşacak zarardır. Faiz oranı 
riskinin yönetimi faiz oranı aralığının izlenmesi ve yeniden fiyatlandırma bantları için önceden onaylanmış limitlerin belirlenmesi ile 
yapılmaktadır. 

Raporlama dönemi itibarıyla, Şirket’in faiz getirili ve faiz götürülü finansal varlık ve yükümlülüklerinin faiz profili aşağıdaki tabloda 
detaylandırılmıştır:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Sabit faizli finansal varlıklar / (yükümlülükler):

Bankalar mevduatı (Not 14) 390.805.241 150.506.431

Satılmaya hazır F.V. - Devlet tahvilleri -TL (Not 11) 7.315.760 -

Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör borçlanma senetleri -TL (Not 11) 6.928.930 -

Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör tahvilleri -TL (Not 11) 1.909.773 -

Değişken faizli finansal varlıklar:

Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör tahvilleri -TL (Not 11) 17.212.762 -

Satılmaya hazır finansal varlıklar - özel sektör borçlanma senetleri -TL (Not 11) 500.621 -
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2 Sigorta riskinin yönetimi (devamı)

Piyasa riski (devamı)

Gerçeğe uygun değer gösterimi

Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, elde bulunan piyasa verileri kullanılarak ve eğer mümkünse uygun değerleme 
yöntemleri kullanılarak belirlenmektedir. 

Şirket, elinde bulundurduğu menkul kıymetlerini alım-satım amaçlı finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve vadeye 
kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırmaktadır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal 
varlıklar ilişikteki finansal tablolarda borsalarda oluşan fiyatlar veya brokerler tarafından açıklanan fiyatlar kullanılmak suretiyle 
gerçeğe uygun değerleri üzerinden gösterilmişlerdir.

Şirket yönetimi diğer finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerinden önemli ölçüde farklı 
olmadığını tahmin etmektedir.

Gerçeğe uygun değer ile ölçüme ilişkin sınıflandırma

TFRS 7 - Finansal Araçlar: Açıklama standardı finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülerek gösterilen finansal 
araçların gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan verilerin önemini yansıtan bir sıra dahilinde sınıflandırılarak 
gösterilmesini gerektirmektedir. Bu sınıflandırma esas olarak söz konusu verilerin gözlemlenebilir nitelikte olup olmamasına 
dayanmaktadır. Gözlemlenebilir nitelikteki veriler, bağımsız kaynaklardan edinilen piyasa verilerinin kullanılması; gözlemlenebilir 
nitelikte olmayan veriler ise Şirket’in piyasa tahmin ve varsayımlarının kullanılması anlamına gelmektedir. Bu şekilde bir ayırım, 
genel olarak aşağıdaki sınıflamaları ortaya çıkarmaktadır.

1’inci Seviye: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;

2’nci Seviye: 1 inci seviyede yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) 
ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;

3’üncü Seviye: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte 
olmayan veriler).

Sınıflandırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin kullanılmasını gerektirmektedir.
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2 Sigorta riskinin yönetimi (devamı)

Piyasa riski (devamı)

Gerçeğe uygun değer ile ölçüme ilişkin sınıflandırma (devamı)

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan TFRS 13 - Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü standardı uyarınca finansal varlıklara ilave 
olarak tüm gerçeğe uygun değer ile ölçülen varlıkların da gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan verilerin önemini 
yansıtan bir sıra dahilinde sınıflandırılarak gösterilmesini gerektirmektedir.

Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer sınıflandırması 
aşağıdaki gibidir (31 Aralık 2019: Yoktur):

 
31 Aralık 2020

1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye Toplam

  
Finansal varlıklar:

Satılmaya hazır finansal varlıklar (Not 11) 45.943.846 - - 45.943.846

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar (Not 11) - - - -

Bağlı menkul kıymetler (Not 9) - 4.497.493 - 4.497.493

     
Toplam 45.943.846 4.497.493 - 50.441.339

Hisse senetlerinin gerçeğe uygun değer duyarlılığı

Hisse senedi fiyat riski, hisse senedi endeks seviyelerinin ve ilgili hisse senedinin değerinin değişmesi sonucunda hisse senetlerinin 
piyasa değerlerinin düşmesi riskidir.

Şirket’in satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırdığı BİST’de işlem gören ve piyasa değerleri ile ölçülen hisse senetlerinin, 
endekste yaşanması muhtemel %10’luk değer kaybı sonucunda gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerin (tüm diğer değişkenler 
sabit olmak kaydıyla) Şirket’in kar/zararı üzerindeki etkisi (vergi etkisi hariç) aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Gelir tablosu Özkaynak Gelir tablosu Özkaynak

Satılmaya hazır finansal varlıklar - (1.207.600) - -

Toplam, net - (1.207.600) - -
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2 Sigorta riskinin yönetimi (devamı)

Finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar:
1 Ocak -

31 Aralık 2020
6 Eylül -

31 Aralık 2019

Banka mevduatlarından elde edilen faiz gelirleri 16.873.105 6.244.571

Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış borçlanma senetlerinden elde 
edilen gelirler 3.487.205 -

Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış hisse senetlerinden elde edilen 
gelirler 29.387.963 -

Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış yatırım fonlarından elde edilen 
gelirler 210.840 -

Türev ürünlerden elde edilen gelirler 10.561.553 -

Kambiyo karları 5.786.724 1.708
Yatırım gelirleri 66.307.390 6.246.279

Kambiyo zararları (4.013.907) -

Menkul kıymet satış zararları (21.086.781) -

Türev ürünler sonucunda oluşan zararlar (12.276.843) -

Yatırım yönetim giderleri-faiz dahil (451.968) (40.257)

Diğer yatırım giderleri (11.753) -
Yatırım giderleri (37.841.252) (40.257)

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar, net 28.466.138 6.206.022

Özsermayede muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar: 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen 
değişiklikler (Not 15) (504.811) -

Özsermayede muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar toplamı, net (504.811) -

Sermaye yönetimi

Şirket’in başlıca sermaye yönetim politikaları aşağıda belirtilmiştir:

 - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sermaye yeterliliği şartlarına uymak,

 - Şirket’in devamlılığı ilkesi çerçevesinde faaliyetlerinin devamını sağlamak

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve 
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket tarafından yapılan hesaplamalarda gerekli özsermaye tutarı 179.423.250 TL (31 Aralık 2019: 
2.430.564 TL) olarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yönetmelik uyarınca hesaplanan sermaye yeterliliği sonucuna 
göre Şirket’in 289.549.465 TL (31 Aralık 2019: 150.697.657 TL) sermaye fazlası bulunmaktadır.
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

5 Bölüm Bilgileri

Bir bölüm, Şirket’in ürün veya hizmet üretimiyle (faaliyet bölümleri) ilişkili ayrılabilen bir parçası ya da ürün ve hizmetlerin üretildiği 
risk ve faydaların diğer bölümlerden ayırt edilebildiği ekonomik çevredir (coğrafi bölüm).

Şirket, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tek bir raporlanabilir bölümde (hayat dışı sigortacılık) faaliyetlerini sürdürmekte olup halka açık 
olmadığı için bölüm raporlaması yapmamaktadır.

Şirket’in faaliyet gösterdiği ana coğrafi alan Türkiye olduğu için coğrafi bölümlere göre raporlama sunulmamıştır.

6 Maddi Duran Varlıklar

1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemi arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2020 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2020

Maliyet:

Makine ve teçhizatlar 323.063 2.167.137 (50.076) 2.440.124

Demirbaş ve tesisatlar 315.797 598.954 - 914.751

Motorlu taşıtlar 692.946 - (692.946) -

Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 898.149 1.376.332 - 2.274.481

Faaliyet kiralaması (Binalar) 2.300.451 2.465.212 - 4.765.663

Faaliyet kiralaması (Araçlar) - 1.600.378 - 1.600.378
4.530.406 8.208.013 (743.022) 11.995.397

Birikmiş amortisman:

Makine ve teçhizatlar (16.810) (428.217) 9.379 (435.648)

Demirbaş ve tesisatlar (11.726) (103.494) - (115.220)

Motorlu taşıtlar (34.647) (80.844) 115.491 -

Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) (38.869) (366.031) - (404.900)

Faaliyet kiralaması (Binalar) (76.682) (846.584) - (923.266)

Faaliyet kiralaması (Araçlar) - (286.677) - (286.677)
(178.734) (2.111.847) 124.870 (2.165.711)

Net defter değeri 4.351.672 9.829.686
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

6 Maddi Duran Varlıklar (devamı)

6 Eylül - 31 Aralık 2019 dönemi arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

6 Eylül 2019 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2019

Maliyet:

Makine ve teçhizatlar - 323.063 - 323.063

Demirbaş ve tesisatlar - 315.797 - 315.797

Motorlu taşıtlar - 692.946 - 692.946

Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) - 898.149 - 898.149

Faaliyet kiralaması (Binalar) - 2.300.451 - 2.300.451
- 4.530.406 - 4.530.406

Birikmiş amortisman:

Makine ve teçhizatlar - (16.810) - (16.810)

Demirbaş ve tesisatlar - (11.726) - (11.726)

Motorlu taşıtlar - (34.647) - (34.647)

Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) - (38.869) - (38.869)

Faaliyet kiralaması (Binalar) - (76.682) - (76.682)
- (178.734) - (178.734)

Net defter değeri - 4.351.672

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in maddi duran varlıklarının üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: 
Yoktur).

7 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Yoktur).

8 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemi arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2020 Girişler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2020

Maliyet:

Haklar 986.035 5.018.914 636.186 - 6.641.135

Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar 636.186 - (636.186) - -
1.622.221 5.018.914 - - 6.641.135

Birikmiş tükenme payları:

Maddi olmayan varlıklar (82.488) (978.938) - - (1.061.426)
(82.488) (978.938) - - (1.061.426)

Net defter değeri 1.539.733    5.579.709
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FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

8 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı)

6 Eylül - 31 Aralık 2019 dönemi arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

6 Eylül 2019 Girişler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2019

Maliyet:

Haklar - 986.035 - - 986.035

Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar - 636.186 - - 636.186
- 1.622.221 - 1.622.221

Birikmiş tükenme payları:

Maddi olmayan varlıklar - (82.488) - - (82.488)
- (82.488) - - (82.488)

Net defter değeri - 1.539.733

9 İştiraklerdeki Yatırımlar

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Kayıtlı değer

TL
İştirak oranı

%
Kayıtlı değer

TL
İştirak oranı

%

B3i Services AG 4.497.493 0,89 - -

Bağlı menkul kıymetler (Not 4.2) 4.497.493 0,89 - -

10 Reasürans Varlıkları ve Yükümlülükleri

Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla, retrosedan işletme sıfatıyla yapmış olduğu mevcut reasürans 
anlaşmaları gereği reasürans varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir:

Reasürans varlıkları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 12) 3.145.730 -

Kazanılmamış primler karşılığındaki reasürör payı (Not 17) 4.782.266 -

Devam eden riskler karşılığındaki reasürör payı (Not 17) 5.101 -

Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 4.2), (Not 17) 2.378.078 -

Diğer teknik karşılıklarda reasürans payı (Not 17) 2.457.310 -

  
Toplam 12.768.485 -

Reasürans varlıkları ile ilgili muhasebeleştirilen değer düşüklüğü bulunmamaktadır.

Reasürans borçları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Reasürans şirketlerine yazılan primlerle ilgili ödenecek borçlar 3.660.125 -

Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 19) 1.060.181 -

Reasürans şirketlerinden alınan depolar (Not 19) 2.219.744 -

Toplam 6.940.050 -
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

10 Reasürans Varlıkları ve Yükümlülükleri (devamı)

Şirket’in retrosesyon sözleşmeleri gereği gelir tablosunda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

1 Ocak -
31 Aralık 2020

Dönem içerisinde reasüröre devredilen primler (Not 17) (40.824.755)

Dönem başı kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17) -

Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17) 4.782.266

Kazanılmış primlerde reasürör payı (Not 17) (36.042.489)

Dönem içerisinde ödenen hasarlarda reasürör payı (Not 17) 191.594

Dönem başı muallak tazminat karşılığında reasürör payı (Not 17) -

Dönem sonu muallak tazminat karşılığında reasürörör payı (Not 17) 2.378.078

Hasarlardaki reasürör payı (Not 17) 2.569.672

Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 32) 2.183.774

Dönem başı ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 19) -

Dönem sonu ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 19) (1.060.181)

Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri (Not 32) 1.123.593

Devam eden riskler karşılığında değişim, reasürör payı (Not 17) 5.101

Dengeleme karşılığında değişim, reasürör payı (Not 17) 2.457.310

Toplam, net (29.886.813)

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren raporlama dönemi içerisinde Şirket, ana faaliyet konusunu oluşturan reasürans işlemlerine 
ilişkin herhangi bir iş kabulü ve retrosesyon işlemi gerçekleştirmemiş olup 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla reasürans varlıkları ve 
yükümlülükleri bulunmamaktadır.

11 Finansal Varlıklar

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in finansal varlık portföyü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Satılmaya hazır finansal varlıklar 45.943.846 -

Toplam 45.943.846 -
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11 Finansal Varlıklar (devamı)

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir (31 Aralık 2019: Yoktur):

31 Aralık 2020
Nominal  

değeri
Maliyet 
bedeli

Gerçeğe  
uygun değeri

Kayıtlı  
değeri

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri - TL 7.500.000 7.102.098 7.315.760 7.315.760

Özel sektör tahvilleri - TL 18.780.000 18.627.233 19.122.535 19.122.535

Özel sektör bonoları - TL 7.500.000 7.358.195 7.429.551 7.429.551
Toplam 33.087.526 33.867.846 33.867.846

Diğer sabit getirili olmayan finansal 
varlıklar:

Hisse senetleri 12.324.000 12.076.000 12.076.000
Toplam 12.324.000 12.076.000 12.076.000

Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 
(Not 4.2) 45.411.526 45.943.846 45.943.846

Şirket’in yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in alım satım amaçlı finansal varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Yoktur):

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak sınıflanmış menkul kıymeti yoktur (31 
Aralık 2019: Yoktur).

Şirket’in ilişkili kuruluşları tarafından çıkarılmış finansal varlıkları bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı 
temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır.

Şirket’in finansal varlık portföyleri içerisinde vadesi geçmiş ancak henüz değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlık 
bulunmamaktadır.

Finansal varlıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020
Satılmaya hazır Alım-satım amaçlı Toplam

Dönem başındaki değer - - -

Dönem içindeki alımlar 2.647.878.483 445.380.427 3.093.258.910

Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (2.602.466.956) (445.380.427) (3.047.847.383)

Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim 532.319 - 532.319

Dönem sonundaki değer 45.943.846 - 45.943.846
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12 Kredi ve Alacaklar

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 4.2) 414.115.407 -

Diğer alacaklar (Not 4.2) (*) 1.104.225 -

Gelir tahakkukları (Not 4.2) (**) 3.431.649 -

Gelecek aylara ait giderler (Not 4.2) (***) 946.989 273.242

Diğer cari varlıklar (Not 4.2) 43.781 5.246

Diğer cari olmayan varlıklar (Not 4.2) 8.362 -

Toplam 419.650.413 278.488

Kısa vadeli alacaklar 419.642.051 278.488

Uzun vadeli alacaklar 8.362 -

Toplam 419.650.413 278.488
(*) Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun Teknik İşleticiliği kapsamında tahakkuk eden alacaklardan oluşmaktadır  
(Not 47).
(**) Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin Teknik İşleticiliği kapsamında raporlama dönemine ait katlanılan maliyetlerin yansıtmalarına ilişkin tahakkuklardan oluşmaktadır.
(***) Gelecek aylara ait giderler, personel özel sağlık sigortası ile personel yemek yardımlarından oluşmaktadır. 

Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Sigorta şirketinden alacaklar 401.196.236 -

Broker ve aracılardan alacaklar 9.773.441 -

Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 10) 3.145.730 -
Toplam reasürans faaliyetlerinden alacaklar, net 414.115.407 -

Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar - -

Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar - -

Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı - -

 
Esas faaliyetlerden alacaklar 414.115.407 -

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatlar bulunmamaktadır  
(31 Aralık 2019: Yoktur).

Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları

a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): Esas faaliyetlerden ve diğer alacaklardan kaynaklanan kanuni ve idari takipte 
alacak bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Yoktur). 

b) Prim alacak karşılıkları (vadesi gelmiş): Bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır).

İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi 45 - İlişkili taraflarla işlemler notunda detaylı olarak 
verilmiştir.

Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve 
TL’ye dönüştürme kurları 4.2 - Finansal riskin yönetimi notunda verilmiştir.
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13 Türev Finansal Araçlar

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in türev finansal aracı bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Yoktur).

14 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı

Bankalar 399.053.530 150.508.030 150.508.030 -

Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri 
varlıklar 399.053.530 150.508.030 150.508.030 -

Bankalar mevduatı reeskontu (1.959.753) (2.212.493) (2.212.493) -

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit 
benzerlerinin mevcudu 397.093.777 148.295.537 148.295.537 -

Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Yabancı para bankalar mevduatı

- vadeli - -

- vadesiz 8.197.532 -

TL bankalar mevduatı

- vadeli 390.805.241 150.506.431

- vadesiz 50.757 1.599

Bankalar 399.053.530 150.508.030

Vadeli mevduatlara uygulanan faiz oranları %15,10-%19,00 (31 Aralık 2019: %10,25-%13,00) aralığındadır.
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15 Özsermaye

Ödenmiş sermaye

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Pay

tutarı (TL)
Pay

oranı (%)
Pay

tutarı (TL)
Pay

oranı (%)

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 600.000.000 100,00 600.000.000 100,00

Sermaye 600.000.000 100,00 600.000.000 100,00

Ödenmemiş sermaye (-) 225.000.000 37,50 450.000.000 75,00

Ödenmiş sermaye (*) 375.000.000 62,50 150.000.000 25,00
(*) 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 375.000.000 TL tutarındaki pay nakden ödenmiştir (31 Aralık 2019: 150.000.000 TL).

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in sermayesi, beheri 1 TL değerinde 600.000.000 paya ayrılmış toplam 600.000.000 TL 
değerindedir. Beheri 1 TL değerinde 600.000.000 adet paya karşılık gelen 600.000.000 TL, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼’ü Şirket’in tescilinden önce 
ödenmiş olup, geri kalanı ise Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara göre Şirket’in tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. 
Buna göre, 19 Ekim 2020 tarihli ve 2020-31 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ödenmemiş sermayenin %50’sine tekabül eden 
225.000.000 TL, 3 Kasım 2020 tarihinde ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz 
bulunmamaktadır.

Yasal yedekler

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal 
yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal 
yedek akçeler, şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm kar payı dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek 
akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların 
karşılanmasında kullanılabilirler. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Şirket’in yasal yedekleri 156.411 TL’dir (Şirket’in 6 Eylül 2019 
tarihinde faaliyetlerine başlaması sebebiyle 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yedek akçe ayrılmamıştır).

Finansal varlıkların değerlemesi

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan sermayede payı temsil edilen 
menkul kıymetler ile borçlanma senetlerinden kaynaklanan gerçeğe uygun değer değişimlerin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Satılmaya hazır FV Toplam Satılmaya hazır FV Toplam

Dönem başındaki değerleme farkları - - - -

Dönem içinde gerçeğe uygun değer değişimi (518.752) (518.752) - -

Ertelenmiş vergi etkisi 13.941 13.941 - -

    
Dönem sonundaki değerleme farkları (504.811) (504.811) - -
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16 Diğer Karşılıklar ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla diğer yedeklere ilişkin detaylı bilgiler 15 - Özsermaye notunda verilmiştir.

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in, isteğe bağlı katılım özelliği bulunan sözleşmesi bulunmamaktadır.

17 Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları

Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doğacak olan hasar ödemelerine ilişkin nihai 
yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili yükümlülüklerin tahmin edilmesi, doğası itibarıyla çok sayıda belirsizliğin 
değerlendirilmesini içerir. Şirket, söz konusu sigortacılık teknik karşılıkları ile ilgili hesaplamaları 2 - Önemli muhasebe politikalarının 
özeti notunda daha detaylı açıklandığı üzere Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapmakta ve finansal tablolarına 
yansıtmaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla, teknik karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Brüt kazanılmamış primler karşılığı 372.180.314 -

Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 10) (4.782.266) -
Kazanılmamış primler karşılığı, net 367.398.048 -

Devam eden riskler karşılığı 62.977 -

Devam eden riskler karşılında reasürör payı (Not 10) (5.101) -
Devam eden riskler karşılığı, net 57.876 -

Brüt muallak tazminat karşılığı 111.740.512 -

Muallak tazminat karşılında reasürör payı (Not 4.2), (Not 10) (2.378.078) -
Muallak tazminat karşılığı, net 109.362.434 -

Diğer teknik karşılıklar 11.597.379 -

Diğer teknik karşılıklarda reasürans payı (Not 10) (2.457.310) -
Diğer teknik karşılıklar, net 9.140.069 -
 
Toplam teknik karşılıklar, net 485.958.427 -

Kısa vadeli 476.818.358 -

Orta ve uzun vadeli 9.140.069 -

Toplam teknik karşılıklar, net 485.958.427 -

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Kazanılmamış primler karşılığı
31 Aralık 2020

Brüt Reasürör payı Net

Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı - - -

Dönem içerisinde yazılan primler 1.031.906.523 (40.824.755) 991.081.768

Dönem içerisinde kazanılan primler (659.726.209) 36.042.489 (623.683.720)

Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı 372.180.314 (4.782.266) 367.398.048
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17 Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları (devamı)

Devam eden riskler karşılığı
31 Aralık 2020

Brüt Reasürör payı Net

Dönem başı devam eden riskler karşılığı - - -

Dönem içinde karşılıktaki değişim 62.977 (5.101) 57.876

    
Dönem sonu devam eden riskler karşılığı 62.977 (5.101) 57.876

Muallak tazminat karşılığı
31 Aralık 2020

Brüt Reasürör payı Net

Dönem başı muallak tazminat karşılığı - - -

Dönem içerisinde bildirimi yapılan hasarlar ve dönem başı 
muallak tazminat karşılığına ilişkin tahminlerdeki değişiklikler 359.841.020 (2.569.672) 357.271.348

Dönem içinde ödenen hasarlar (248.100.508) 191.594 (247.908.914)

   
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı 111.740.512 (2.378.078) 109.362.434

Diğer teknik karşılıklar
31 Aralık 2020

Brüt Reasürör payı Net

Dönem başı diğer teknik karşılıklar - - -

Dönem içinde diğer teknik karşılıklardaki değişim 11.597.379 (2.457.310) 9.140.069

    
Dönem sonu diğer teknik karşılıklar 11.597.379 (2.457.310) 9.140.069

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren raporlama dönemi içerisinde Şirket, ana faaliyet konusunu oluşturan reasürans işlemlerine 
ilişkin herhangi bir iş kabulü gerçekleştirmemesi sebebiyle 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in reasürans işlerinden kaynaklanan 
sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları bulunmamaktadır.

Şirket’in hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla hayat ve hayat dışı dallara göre 
tesis edilmiş teminat tutarları

Şirket’in reasürans firması olmasından dolayı teminat tesis etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Dallar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı

Şirket tarafından hayat dışı sigortalara, dallar itibarıyla verilen sigorta teminatlarına ilişkin olarak herhangi bir kayıt tutulmamaktadır.

Şirket’in hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve matematik karşılıkları

Bulunmamaktadır.

Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak dağılımları

Bulunmamaktadır.

Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi 
ve grup olarak dağılımları

Bulunmamaktadır.
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

17 Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları (devamı)

Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları

Bulunmamaktadır.

Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal 
olarak dağılımları

Bulunmamaktadır.

Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım 
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı

Bulunmamaktadır.

Ertelenmiş üretim komisyonları

Poliçe üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyonlarının ertesi dönemlere sarkan kısmı “Ertelenmiş üretim giderleri” hesabı 
içerisinde aktifleştirilmektedir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, cari varlıklar içinde gösterilen 90.702.285 TL’nin (31 Aralık 2019: 
Yoktur) tamamı ertelenmiş üretim giderleri olup; 81.016.220 TL (31 Aralık 2019: Yoktur) tutarındaki kısmı ertelenmiş üretim 
komisyonlarından, 9.686.065 TL tutarındaki kısmı ise diğer teknik gider ertelemelerinden oluşmaktadır. 

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin ertelenmiş üretim komisyonlarının hareketi aşağıdaki gibidir (31 Aralık 
2019: Yoktur):

31 Aralık 2020

Dönem başındaki ertelenmiş üretim komisyonları -
Dönem içinde tahakkuk eden komisyonlar (Not 32) 226.549.553
Dönem içinde giderleşen komisyonlar (Not 32) (145.533.333)

 
Dönem sonu ertelenmiş üretim komisyonları 81.016.220
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

18 Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri

Bulunmamaktadır.

19 Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Diğer finansal borçlar (Not 20) 5.381.376 2.242.070

Reasürans faaliyetlerinden borçlar 17.260.727 -

Reasürans şirketlerinden alınan depolar (Not 10) 2.219.744 -

Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 10) 1.060.181 -

Ödenecek vergi ve yükümlülükler 1.021.463 469.333

Diğer çeşitli borçlar 1.196.916 750.091

Toplam 28.140.407 3.461.494

Kısa vadeli borçlar 24.175.598 1.592.593

Uzun vadeli borçlar 3.964.809 1.868.901

 
Toplam 28.140.407 3.461.494

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Diğer çeşitli borçlar, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılacak olan ödemeler ile alınan 
teminatlardan oluşmaktadır.

Hesaplanan kurumlar vergisi ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönem içinde peşin ödenen vergiler 22.803.104 604.812

Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı (22.850.691) (783.719)

Cari dönem vergi varlığı/ yükümlülüğü (net) (47.587) (178.907)

Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı

Yoktur.
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

20 Finansal Borçlar

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Faaliyet kiralamalarından borçlar (Not 34) (*) 5.381.376 2.242.070

Kısa vadeli 1.416.567 373.169

Orta ve uzun vadeli 3.964.809 1.868.901

Toplam 5.381.376 2.242.070
(*) 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Şirket’in faaliyet kiralamaları 34 - Finansal maliyetler notunda verilmiştir.

21 Ertelenmiş Vergiler

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Ertelenmiş 

vergi varlığı/
(yükümlülüğü)

Ertelenmiş 
vergi varlığı/

(yükümlülüğü)

Dengeleme karşılığı 302.263 -

Gider tahakkukları 132.625 -

Finansal varlıklar değerleme farkları 49.600 -

TFRS 16 düzeltme farkları 45.096 3.660

Kullanılmayan izin karşılıkları 38.791 -

Kıdem tazminatı karşılığı 23.801 -

Devam eden riskler karşılığı 11.575 -

Vadeli mevduat 7.397 4.503

Amortisman TMS düzeltme farkları (274.213) (96.371)

Gelir tahakkukları (686.330) -

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net (349.395) (88.208)

Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararı bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Yoktur).

Ertelenmiş vergi varlığı hareket tablosu:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

1 Ocak itibarıyla (88.208) -

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (Not 35) (275.128) (88.208)

Özkaynak altında gösterilen ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (Not 15) 13.941 -

Ertelenmiş vergi pasifi (349.395) (88.208)

22 Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri

Bulunmamaktadır.
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

23 Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla diğer yükümlülükleri ve masraf karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir (31 Aralık 2019: Yoktur):

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Fatura karşılıkları 501.020 -

Hasar fazlası anlaşmaları kapsamında ikame muallak karşılığı 162.107 -

Kıdem tazminatı karşılığı 119.007 -

İzin karşılığı 193.953 -

   
Toplam 976.087 -

Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönem başı kıdem tazminatı karşılığı - -

Dönem içinde ayrılan karşılık (Not 47) 119.007 -

Dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı 119.007 -

İzin karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönem başı izin karşılığı - -

Dönem içinde ayrılan karşılık 193.953 -

Dönem sonu izin karşılığı 193.953 -
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FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

24 Net Sigorta Prim Geliri

Yazılan primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 
1 Ocak - 31 Aralık 2020

Brüt Reasürans payı Net

Genel Zararlar 847.404.832 (9.098.542) 838.306.290

Yangın ve Doğal Afetler 130.538.114 (22.616.558) 107.921.556

Kredi 17.264.952 (5.436.609) 11.828.343

Genel Sorumluluk 13.503.480 (2.471.405) 11.032.075

Nakliyat 8.090.501 (406.805) 7.683.696

Su Araçları 7.901.696 (406.805) 7.494.891

Finansal Kayıplar 4.205.420 (304.181) 3.901.239

Kaza 2.339.274 (23.685) 2.315.589

Kara Araçları 345.039 (60.165) 284.874

Hava Araçları 150.546 - 150.546

Kara Araçları Sorumluluk 133.549 - 133.549

Hukuksal Koruma 27.884 - 27.884

Kefalet 1.236 - 1.236

 
Toplam prim geliri 1.031.906.523 (40.824.755) 991.081.768

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren raporlama dönemi içerisinde Şirket, ana faaliyet konusunu oluşturan reasürans işlemlerine ilişkin 
herhangi bir iş kabulü gerçekleştirmemesi sebebiyle sigorta prim geliri elde etmemiştir.

25 Aidat (Ücret) Gelirleri

Bulunmamaktadır.

26 Yatırım Gelirleri

4.2 - Finansal Riskin Yönetimi notunda gösterilmiştir.

27 Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri

4.2 - Finansal Riskin Yönetimi notunda gösterilmiştir.

28 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarar Yansıtılan Aktifler

4.2 - Finansal Riskin Yönetimi notunda gösterilmiştir.
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31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

29 Sigorta Hak ve Talepleri

 
1 Ocak -

31 Aralık 2020
6 Eylül -

31 Aralık 2019

Ödenen hasarlar, reasürör payı düşülmüş olarak 247.908.914 -

Kazanılmamış primler karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak 367.398.048 -

Devam eden riskler karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak 57.876 -

Muallak tazminatlar karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak 109.362.434 -

Dengeleme karşılığındaki değişim 9.140.069 -

 
Toplam 733.867.341 -

30 Yatırım Anlaşması Hakları

Bulunmamaktadır.

31 Zaruri Diğer Giderler

Giderlerin Şirket içindeki niteliklerine veya işlevlerine dayanan gruplama aşağıda 32 - Gider Çeşitleri notunda verilmiştir.

32 Gider Çeşitleri

 
1 Ocak -

31 Aralık 2020
6 Eylül -

31 Aralık 2019

Komisyon giderleri (Not 17) 145.533.333 -

Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 17) 226.549.553 -

Ertelenmiş üretim komisyonlarındaki değişim (Not 17) (81.016.220) -

Çalışanlara sağlanan fayda giderleri (Not 33) 15.802.273 2.224.783

Yönetim giderleri 4.995.920 497.446

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 2.364.869 53.729

Reasürans işlemlerinden komisyon gelirleri (Not 10) (1.123.593) -

Dönem içerisinde reasürörlerden alınan komisyonlar (2.183.774) -

Ertelenmiş komisyon gelirlerindeki değişim 1.060.181 -

Toplam 167.572.802 2.775.958
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33 Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri 

1 Ocak -
31 Aralık 2020

6 Eylül -
31 Aralık 2019

Maaş ve ücretler 13.260.231 1.977.023

Sosyal güvenlik primleri işveren payı 1.574.849 166.407

Personel sosyal yardım giderleri 967.193 81.353

Toplam (Not 32) 15.802.273 2.224.783

34 Finansal Maliyetler 

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sona eren dönemde Şirket’in TFRS 16 Kiralama İşlemleri standardına konu ettiği kiralamalardan 
doğan 451.968 TL (31 Aralık 2019: 40.257 TL) tutarındaki faiz giderini “Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil”; 1.113.261 
TL (31 Aralık 2019: 76.682 TL) tutarındaki amortisman giderini ise “Amortisman ve İtfa Payı Giderleri” hesapları altında 
muhasebeleştirmiştir.

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle Şirket’in faaliyet kiralamalarına ilişkin iskontolanmış geri ödeme planları 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Faaliyet kiralaması 
geri ödemeler -TL

Faaliyet kiralaması 
geri ödemeler -TL

1 yıla kadar 1.416.567 373.169

1 - 2 yıl arası 1.576.235 416.112

2 - 3 yıl arası 1.406.549 463.216

3 - 4 yıl arası 982.025 515.652

4 - 5 yıl arası - 473.921

Toplam (*) 5.381.376 2.242.070
(*) Raporlama tarihi itibarıyla 1.416.567 TL (31 Aralık 2019: 373.169 TL) tutarındaki kısmı kısa vadeli, 3.964.809 TL (31 Aralık 2019: 1.868.901 TL) tutarındaki kısmı ise uzun 
vadeli olarak muhasebeleştirilmiştir.
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35 Gelir Vergileri

Finansal tablolarda gösterilen gelir vergisi giderlerini oluşturan kalemler aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -
31 Aralık 2020

6 Eylül - 
31 Aralık 2019

Kurumlar vergisi karşılık gideri:

Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı (22.850.691) (783.719)

Ertelenmiş vergi geliri:

İndirilebilir/vergilendirilebilir geçici farkların oluşmasından kaynaklanan vergi (275.128) (88.208)

Toplam vergi geliri / (gideri) (23.125.819) (871.927)

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin, Şirket’in finansal tablolarında oluşan vergi öncesi 
faaliyet karı üzerinden yasal vergi oranı ile hesaplanan gelir vergisi karşılığı ile Şirket’in etkin vergi oranı ile hesaplanan fiili gelir 
vergisi karşılığı arasındaki mutabakatı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Vergi öncesi olağan kar / (zarar)
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

105.335.055 Vergi oranı (%) 4.000.148 Vergi oranı (%)

Yasal vergi oranına göre gelir vergisi karşılığı 23.173.712 22,00 (880.033) (22,00)

Vergi istisnasına tabi gelirler (975.752) (0,93) 106.008 2,65

Kanunen kabul edilmeyen giderler 950.035 0,90 (97.902) (2,45)

Bağış ve yardımlar (22.176) (0,02) - -

Gelir tablosuna yansıyan toplam vergi 
gideri / (geliri) 23.125.819 21,95 (871.927) (21,80)

36 Net Kur Değişim Gelirleri

4.2 - Finansal Riskin Yönetimi notunda gösterilmiştir.

37 Hisse Başına Kazanç

Hisse başına kazanç Şirket’in dönem net karının, dönemin ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır.

1 Ocak -
31 Aralık 2020

6 Eylül -
31 Aralık 2019

Hesap dönemi itibarıyla kar / (zarar) 82.209.236 3.128.221

Ağırlık ortalama hisse senedi sayısı 600.000.000 600.000.000

Hisse başına kazanç / (zarar) (TL) 0,137 0,005

38 Hisse Başı Kar Payı

Bulunmamaktadır.
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39 Faaliyetlerden Yaratılan Nakit

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları ilişikteki nakit akış tablolarında gösterilmiştir.

40 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil

Bulunmamaktadır.

41 Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri

Bulunmamaktadır.

42 Riskler

Bulunmamaktadır.

43 Taahhütler

Şirket’in faaliyetleri gereği hayat dışı sigorta branşlarda reasürör sıfatıyla sedan şirketlere koruma sağlamakta, yaptığı reasürans 
anlaşmaları yoluyla sigorta riskini teminat altına almaktadır.

Şirket’in faaliyetleri gereği hayat dışı sigorta branşlarında vermiş olduğu teminatların detayı 17 - Sigorta Yükümlülükleri ve 
Reasürans Varlıkları notunda gösterilmiştir.

44 İşletme Birleşmeleri

Bulunmamaktadır.

45 İlişkili Taraflarla İşlemeler

Şirket’in ödenmiş ve taahhüt edilen sermaye sermayesinde %100 pay sahibi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu finansal tablolar 
açısından ilişkili kuruluş olarak tanımlanmıştır.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: 
Yoktur).

46 Raporlama Döneminden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar

Bulunmamaktadır.

47 Diğer

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

Yukarıdaki notlarda her notun kendi içerisinde gösterilmiştir.

“Diğer alacaklar” ile “Diğer kısa veya uzun vadeli borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini 
aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları

Bulunmamaktadır.

Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar

Bulunmamaktadır.

Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

Bulunmamaktadır.
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(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2020 TARİHİ  İT İBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLARA İL İŞKİN DİPNOTLAR

47 Diğer (devamı)

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunda bulunan Diğer teknik giderler kalemi hakkında bilgi

Gelir tablosunda diğer teknik giderler kalemi altında bulunan 17.349.472 TL, reasürans iş kabulleri sebebiyle ortaya çıkan teknik 
giderler ve bu giderlerin ertelemelerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2019: Yoktur).

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunda bulunan Diğer gelir ve karlar kalemine ilişkin bilgi

Diğer gelir ve karlar
1 Ocak - 

31 Aralık 2020

Teknik işleticilik gelirleri (*) 8.369.742

Sabit kıymet satış karları 350.545

Diğer gelir ve karlar 15.235

  
Diğer gelir ve karlar hesabı 8.735.522

(*) 4 Kasım 2019 tarihli ve 71065509-030.02-E.463394 sayılı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen DASK Teknik İşletici Seçimi 
konulu görevlendirme yazısında ifade edildiği üzere T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı Makamının 31 Ekim 2019 tarih ve 454523 sayılı Onayı ile Şirket, 8 Ağustos 
2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun teknik işleticisi olarak belirlenmiştir. 

23 Mayıs 2020 tarihli ve 71065509-010.99(20) sayılı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen Devlet Destekli Alacak Sigortası 
Sistemine Hk. konulu görevlendirme yazısına istinaden Şirket, 23 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak atanmıştır.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 1 Eylül 2020 tarihli ve 18 numaralı kararına istinaden; Şirket, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 
kapsamında Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasına ilişkin Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi iş ve işlemlerini ve 2010/1 sayılı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin 
Sorunlu Mali Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında prim ve hasar paylaşımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek 
üzere görevlendirilmiştir.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin karşılık giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Karşılık giderleri
1 Ocak - 

31 Aralık 2020

İzin karşılık giderleri (Not 23) 193.953

Kıdem tazminatı karşılık gideri (Not 23) 119.007

Fatura karşılıkları (Not 23) 501.020

 
Karşılıklar hesabı 813.980
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