
 

 

Magdeburger Sigorta A.Ş. 2015 Faaliyet Raporu – 11 Mart 2016 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Mart 2016 

 
 

Magdeburger Sigorta A.Ş.  
2015 Faaliyet Raporu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Magdeburger Sigorta A.Ş. 2015 Faaliyet Raporu – 11 Mart 2016 2 

İçindekiler 
 

Şirket Tarihi ................................................................................................................................... 3 

Ortaklık Yapısı ............................................................................................................................... 4 

Genel Müdürlük, Bölge ve Şube Müdürlükleri ............................................................................ 4 

Yönetim Kurulu ve Denetçi........................................................................................................... 4 

İnsan Kaynakları ........................................................................................................................... 6 

Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar ................................ 6 

Çalışma Esasları, Ücretler ............................................................................................................ 6 

Sosyal İmkanlar............................................................................................................................. 7 

Şirketin Tabi Olduğu Yasal Düzenlemeler ................................................................................... 7 

Sektörel Konum ............................................................................................................................ 7 

Küresel Bakış........................................................................................................................... 7 

Türkiye’de Sigorta Sektörü ..................................................................................................... 11 

Şirketin Sektördeki Yeri .......................................................................................................... 15 

Şirketin Gelecekten Beklentileri ................................................................................................. 16 

2015’te Dünya Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler ve 2016 Beklentileri* ............................... 16 

Türkiye Ekonomisi* ................................................................................................................ 18 

Sektörün Geleceğiyle İlgili Beklentiler .................................................................................... 19 

Şirket Faaliyetleri ve Önemli Gelişmeler ................................................................................... 20 

Finansal Durum ........................................................................................................................... 21 

Özet Finansal Göstergeler ..................................................................................................... 21 

Kâr Dağıtım Politikası ............................................................................................................ 22 

Beş Yıllık Özet Finansal Veriler .............................................................................................. 22 

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi ...................................................................... 22 

Diğer Hususlar ............................................................................................................................ 24 

Yönetim Kurulu Beyanı ............................................................................................................... 25 

Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü ............................................................................................ 26 

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu ........................................................................ 29 

 
  



 

 

Magdeburger Sigorta A.Ş. 2015 Faaliyet Raporu – 11 Mart 2016 3 

Şirket Tarihi 
 
Magdeburger Sigorta A.Ş., Almanya’nın önde gelen sigorta şirketlerinden biri olan Magdeburger 
Feuerversicherungs AG tarafından Mag Magdeburger Sigorta Şirketi Türkiye Genel Vekilliği adı ile kurulmuş 
ve 11136 sicil numarası ile ticaret siciline tescil edilmiştir.  
 
1989 yılına kadar genel vekillik olarak faaliyetine devam eden şirket, İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi’nin 
27.06.1989 tarihli kararı ile şirketleşmiş ve Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi adını almıştır. 
  
Şirket, 08.08.1989 tarihinden itibaren dört branşta ruhsat alarak yangın, nakliyat, kaza ve makina-montaj 
branşlarında sigortacılık işlemlerine başlamıştır. Hastalık branşı ruhsatı ise 1997 yılında alınmıştır.1995 
yılında yabancı ortak Magdeburger Versicherungs AG unvanını Vereinte Versicherungs AG olarak 
değiştirmiştir. 
 
Allianz Europe Ltd., 1996 yılında Almanya’da merkezi bulunan ve Avrupa’nın birçok ülkesinde iştirakleri ve 
temsilcilikleri bulunan Vereinte Versicherungs AG’yi satın alarak, Magdeburger Sigorta A.Ş.’nin % 100 sahibi 
konumuna gelmiş, hisse devri Ağustos 1997’de gerçekleştirilmiştir. 
 
Koç Allianz’daki pay sahipleri arasında karşılıklı güven ilişkisi ile yıllardır sürmekte olan verimli ortaklık 
ilişkisinin Magdeburger Sigorta A.Ş.’de de devamında yarar gören Koç Allianz Sigorta A.Ş. ve Koç Allianz 
Hayat ve Emeklilik A.Ş. yönetim kurullarının 17.09.1998 tarihli toplantılarında, şirketimizin hisselerinin 
alımına ilişkin olarak alınan karar üzerine resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben 10.11.1998 
tarihinde Allianz Europe Ltd.’e ait hisselerin %80’i Koç Allianz Sigorta A.Ş.’ye, %20’si Koç Allianz Hayat ve 
Emeklilik A.Ş.’ye devredilmiştir. 1998 Yılında şirketin sermayesi 1.100.000 TL nakit arttırılarak, 500.000 
TL’den, 1.600.000 TL’ye çıkartılmıştır. 
 
Şirketimiz kaza, yangın ve doğal afetler, nakliyat, genel zararlar, kara araçları, hava araçları sorumluluk, 
genel sorumluluk, finansal kayıplar ve sağlık dallarında faaliyet göstermektir. Yönetim kurulu, 16.04.1999 
tarihinde 99-3 no ile aldığı karar ile 01.05.1999 tarihinden itibaren prim üretiminde acente kanalının 
kullanılmamasına ve üretimin şirket merkezinden yapılmasına karar vermiştir. 
 
Koç Holding A.Ş. ve Allianz SE, Koç Holding A.Ş. ve ilişkili taraflarının, şirketin büyük sermayedarları olan 
Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de sahip oldukları hisselerinin Allianz Grubu’na 
devredilmesiyle ilgili olarak 20.04.2008 tarihinde hisse alımı sözleşmesi imzalamışlardır. Söz konusu devirler 
neticesinde Allianz Grubu hakim ortak konumunda bulunmaktadır. Hazine Müsteşarlığı’nın ve Rekabet 
Kurumu’nun onaylarının ardından hisse devri 21.07.2008 tarihinde gerçekleşmiştir. Söz konusu devirler 
neticesinde Allianz Grubu, hakim ortak olmuş ve 07.10.2008 tarihinde büyük sermayedarlarımızın ünvanları, 
Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak değişmiştir. 
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Ortaklık Yapısı 
 
31.12.2015 itibariyle şirketimizin ortakları, pay tutarları ve sermayedeki oranları aşağıda belirtildiği şekildedir. 
 

ORTAKLAR PAY TUTARI ( TL ) ORANI (%) 

ALLİANZ SİGORTA A.Ş. 1.280,000 %80 
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 320,000 %20  

TOPLAM 1.600,000 %100 
 
Magdeburger Sigorta A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin şirket sermayesinde 
herhangi bir payı bulunmamaktadır. 
 
2015 yılında, sermayenin yüzde 10’u, 20’si, 33’ü veya 50’sini bulacak ya da aşacak şekilde hisse edinimiyle, 
bir ortağa ait hisselerin söz konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuracak 
hisse devri gerçekleşmemiştir. 
 
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz ve şirketin iktisap ettiği kendi payı 
bulunmamaktadır. 
 
2015 yılı içerisinde sermaye artırımı yapılmamıştır. 
 
Genel Müdürlük, Bölge ve Şube Müdürlükleri 
 
Şirketimizin Genel Müdürlük adres, telefon numarası, internet sitesi ve ticaret sicil numarası bilgileri aşağıda 
sunulmaktadır. Şirketimizin şube ya da bölge müdürlüğü bulunmamaktadır. 
 
Genel Müdürlük 
 
Allianz Tower 
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 
34750 Ataşehir İstanbul 
Tel: (216) 556 66 66 
Faks: (216) 556 67 77 
Ticaret sicil numarası: 256105 
İnternet adresi: www.magsigorta.com 
 
Yönetim Kurulu ve Denetçi 
 
Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihindeki Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ait bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 
Ad ve Soyad   Görev            Göreve Başlama Tarihi 
Ahmet Turul   Yönetim Kurulu Başkanı   Nisan 2003 
Solmaz Altın   Yönetim Kurulu Başkan Vekili   Mart 2011 
Ömür Şengün   Üye      Nisan 2006 
Arif Aytekin   Üye      Mart 2010 
Taylan Türkölmez  Üye             Ekim 2014 
Tolga Gürkan   Üye      Mart  2009 
 
2015 yılında Yönetim Kurulu’nda; Ahmet Turul, İç Sistemlerden ve Uyum Programından Sorumlu Üye ile 
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Solmaz Altın, Murahhas Üye; Tolga Gürkan, Teknik Işlerden Sorumlu 
Üye ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. 
 
Denetçi: 
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
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Ahmet Turul - Yönetim Kurulu Başkanı ve İç Sistemlerden Sorumlu Üye 
 
1959 Van doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1980-1988 yılları arasında 
Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmış, 1988-1999 yılları arasında Koç Holding A.Ş.’de 
Mali İşler Koordinatörlüğü, ardından da Koç Tüketici Finansmanı A.Ş.’de mali işlerden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı yapmıştır. 2002’de Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Mali İşler Direktörü 
olan Sn. Turul, 2010 yılından itibaren Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., 2013 yılından 
itibaren de Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Şirketleri’nin Yönetim Kurulu Üyesi, 2014 yılından itibaren ise 
Tüpraş A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu görevleri yanında Türkiye 
Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Disiplin Kurulu Üyeliği, Emeklilik Gözetim Merkezi 
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve TSB’yi temsilen Vergi Konseyi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir. 
 
Solmaz Altın - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye 
 
1974 Almanya doğumludur. University of Duisburg (Almanya) ve University of Technology Sydney’de 
Ekonomi ve İşletme bölümleri mezunudur. İş hayatına Citibank’ta başlamış, daha sonra Dresdner Bank, 
PWC ve KPMG Almanya’da çalışmıştır. Türkiye’deki çalışma hayatına 2007 yılında KPMG Türkiye’de Risk 
Direktörü olarak başlayan Sn. Altın, Ocak 2009’dan itibaren Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik 
A.Ş.’de sırasıyla Risk Direktörü, Nisan 2010 tarihinden itibaren de Mali İşler Direktörü olarak görev yapmıştır. 
Sn. Altın, 01.01.2013 tarihi itibarıyla Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İcra Komitesi 
Başkan Vekilliği’ne atanmış olup, 01.07.2013 tarihi itibarıyle de Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra İcra 
Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Bu görevlerine ek olarak, Temmuz 2013’ten bu yana Allianz 
Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmekte de olan Sn. Altın, 01.01.2014 
tarihinde Allianz Uluslararası İcra Komitesi’nin üyesi seçilmiştir. Solmaz Altın, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliğinden ayrılmıştır. 
 
Ömür Şengün –Yönetim Kurulu Üyesi  
 
1951 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik - Fizik Bölümü mezunudur. 
Sigortacılık sektöründe 1984 yılında Sigorta Denetleme Kurulu’nda Aktüer Yardımcısı olarak çalışmaya 
başlamış olup, aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nü bitirmiştir. 1990 yılında Şark Sigorta 
T.A.Ş.’de Aktüer ve Sağlık Departmanı Müdürü olarak göreve başlamış ve 1991’den itibaren Şark Hayat ve 
Sigorta A.Ş.’de çalışmaya devam etmiştir. 1995’te Hayat şirketimizde Teknik Koordinatörlüğe, 1997’de ise 
Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na terfi etmiştir. Ömür Şengün, hayat ve sağlık dışında BES 
faaliyetlerinden de sorumlu olmuştur. Ömür Şengün, 2005-2010 yılları arasında Aktüerler Derneği’nin 
Başkanlığı’nı da yürütmüştür. 2010-2014 yılları arasında ise Aktüerya Sınav Düzenleme Kurulu Başkan 
Yardımcılığı’nı yürütmüş olan Ömür Şengün, aynı yıllarda şirketimizi temsilen Emeklilik Gözetim Merkezi’nde 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yapmıştır. Bir süre hayat dışı bireysel ve kurumsal sigortalardan sorumlu Direktör 
olarak da görev yapan Ömür Şengün, 2010-2012 yılları arasında Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel 
Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup, halen Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik 
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği’ni sürdürmektedir. 
 
Arif Aytekin – Yönetim Kurulu Üyesi 
 
1971 Ankara doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunudur. Sırasıyla 1995-
1997 arası Zeytinoğlu Holding ve Enka Pazarlama'da Satış Temsilcisi, 1997-2000 arası Zeytinoğlu 
Holding’de Satış ve Pazarlama Müdürü, 2000-2005 arası Axa Sigorta'da Acente Satış Müdürü ve 2005-2008 
yılları arasında Satış ve Pazarlama Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 2008 yılı Eylül ayından itibaren Allianz 
Sigorta A.Ş.'de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlamış ve 2010 yılından itibaren Allianz 
Sigorta A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Bu görevleri 
yanında, Allianz Sigorta’yı temsilen Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 
 
Taylan Türkölmez – Yönetim Kurulu Üyesi 
 
1969 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi İdari İlimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nden mezundur. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisans 
yapan Sn. Türkölmez, 1991 yılında Yapı Kredi Emeklilik’te iş hayatına başlamıştır. 2006’da finansal 
yönetimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2009’da aynı kurumda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Taylan Türkölmez, 2013 yılında Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. bünyesine geçmiştir. 2015 yılından bu 
yana Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev yapmaktadır. 



 

 

Magdeburger Sigorta A.Ş. 2015 Faaliyet Raporu – 11 Mart 2016 6 

 
Tolga Gürkan - Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik İşlerden Sorumlu Üye 
 
1972 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olmuş ve Penn State 
Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. 1995-1997 yılları arasında Ford Otosan’da Uzman, 1999-2007 
arasınde Booz Allen Hamilton’da Proje Müdürü olarak çalışan Sn.Gürkan, 2007’de Allianz bünyesine 
katılmış ve Program Yönetimi Direktörü olmuştur. 2010 yılından bu yana Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz 
Hayat ve Emeklilik A.Ş.; 2014 yılından bu yana Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. şirketlerinde Operasyonlar 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 
 
2015 yılı içerisinde 15 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, yönetim kurulu üyelerinin 
toplantılara katılım durumunu gösteren tablo aşağıdadır. 
 

Toplantı 
Numarası 

Toplantı 
Tarihi 

Ahmet 
Turul 

Solmaz 
Altın 

Ömür 
Şengün 

Arif 
Aytekin 

Taylan 
Türkölmez 

Tolga 
Gürkan 

1 02.01.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
2 09.02.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
3 09.02.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
4 10.03.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
5 27.03.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
6 31.03.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
7 31.03.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
8 31.03.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
9 17.04.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
10 30.04.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
11 11.08.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
12 31.08.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
13 30.10.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
14 30.11.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
15 17.12.2015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 
 
İnsan Kaynakları  
 
Şirketimizin insan kaynaklarına ilişkin uygulamaları, hakim ortaklarımız Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat 
ve Emeklilik A.Ş.’nin, ana prensip ve uygulamaları doğrultusunda sürdürülmektedir. Şirket, yönetim kurulu 
tarafından yönetilmektedir.   
 
Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 
 
31.12.2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, 
genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaat 
yoktur. 
 
Çalışma Esasları, Ücretler 
 
Çalışma saatlerimiz haftada 5 gün (Pazartesi-Cuma) 08:00 - 17:00 saatleri arasındadır. Ücretlendirmede, 
mevcut iş değerlendirme ve ücret sistemine göre belirlenmiş kademe yapıları göz önüne alınır. Şirketimizde 
aylık ücretler her ayın son çalışma günü ödenir ve her yıl mart ayında çalışanlar için ücret artışları 
gerçekleştirilir.  
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Sosyal İmkanlar 
 
 Grup Sağlık Sigortası:Çalışanlara limitleri her yıl yenilenen grup sağlık sigortası uygulanmaktadır. 
 Ferdi Kaza Sigortası: Çalışanlarımıza Sağlık Sigortası'na ilave olarak, limitleri her yıl gözden geçirilen 

ferdi kaza sigortası yaptırılmaktadır. 
 Grup Emeklilik Planı: Çalışanlar şirket katkılı olarak Bireysel Emeklilik Sistemine, şirketin grup emeklilik 

planı kapsamında katılmaktadır. 
 Ulaşım: Genel Müdürlük'te çalışan personelimize işe geliş ve gidişleri için taşıma hizmeti verilmektedir.  
 Yemek: Çalışanlarımız yemek kartına yüklenen yemek ücretleri ile Genel Müdürlük yemekhanesinde ya 

da şirket dışında yemek kartının geçerli olduğu her restaurantta yemek yiyebilirler. Akşam mesaiye 
kalanlara yemek fişi verilmektedir. 

 
Şirketin Tabi Olduğu Yasal Düzenlemeler 
 
Esas Sözleşme 
 
Güncel esas sözleşme metni şirketimizin www.magsigorta.com internet sitesinde yer almaktadır. 
 
Şirket genel kurulu izniyle yönetimin yaptığı işlemler ve yasal rekabet faaliyetleri  
 
Şirketimizin genel kurulu tarafından verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin şirketle kendisi 
veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki işlemleri bulunmamaktadır.  
 
Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle oluşan yaptırımlara ilişkin açıklamalar 
 
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket veya yönetim kurulu üyelerimiz hakkında 
uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.  
 
Grup şirketlerinin hakim şirketle ve bağlı şirketlerle ilgili hukuki işlem ve önlemleri 
 
Şirketler topluluğu bünyesindeki hakim ve bağlı şirketlerle yürütülen işlemler olağan ticari faaliyetler olup 
hakim şirketin yönlendirmesiyle ya da yönlendirmesi olmaksızın hakim şirket ya da bağlı şirketlerden biri 
yararına yapılan herhangi bir işlem veya söz konusu çerçevede alınan ya da alınmasından kaçınılan 
herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 
 
Grup şirketlerinin üstteki bende dair edimleri ve zarar denkleştirme durumu 
 
Şirketler topluluğuna dahil olan şirketin yukarıdaki bentte belirtilen işlem ve önlemleri veya kaçınma durumu 
söz konusu olmadığından, bu sebeple herhangi bir zarar oluşmamıştır. 
 
Sektörel Konum 
 
Küresel Bakış 
 
Hayat Dışı Sigortalar 
 
Swiss Re tarafından 2015 yılının Kasım ayında yayınlanan Global Insurance Review 2015 and Outlook 
2016/2017 raporuna göre, dünyada 2015 yılında hayat dışı sigortalarda prim üretimi reel büyüme oranının, 
2014 yılının bir miktar altında kalması ve yüzde 2,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelişmiş ülke 
piyasalarında bu oranın, 2014 yılına göre 0,3 puan azalarak yüzde 1,7 olarak gerçekleşeceği 
öngörülmektedir. Reel prim büyümesinde, Fransa ve İngiltere’de kaydedilen makul seviyedeki artışa rağmen, 
Kuzey Avrupa ülkeleri genelinde marijinal bir yavaşlama gözlemlenmektedir. Güney Avrupa’da İtalya, oto 
sigortalarına yönelik talebin azalması sebebi ile prim gelirinde keskin bir düşüş yaşarken, İspanya ve 
Portekiz’in önceki yıllarda düşen prim üretimlerinin yeniden artışa geçtiği gözlemlenmiştir. ABD, Japonya, 
Kore, İspanya ve Hollanda hayat dışı sigortalarda reel prim büyümesinde ivmelenen büyük ekonomiler 
arasında yer almıştır. 
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2015 yılında hayat dışı sigortalar piyasasında, gelişmekte olan ülkelerde, prim üretimi reel büyüme hızı Latin 
Amerika ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak düşüş göstermiştir. 2014 
yılında yüzde 6,3 olan büyüme oranının, 2015 yılının sonunda yüzde 5,6 olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. Gelişmekte olan Asya ülkelerinde özellikle Çin’de, oto sigortalarına yönelik talebin ciddi 
ölçüde artmasıyla birlikte, yüzde 12 oranında güçlü bir reel büyüme gerçekleşmiştir. Çin dışında gelişmekte 
olan Asya ülkeleri ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yüzde 6, Güney Afrika’da ise yüzde 4,5 
oranında reel prim büyümesi gözlemlenmiştir. 
 
Hayat dışı sigortacılık sektörü, doğal afet hasarlarının oldukça düşük seyretmesi ve rezervlerin serbest 
bırakılmasına bağlı olarak, fiyat rekabetindeki zorlu koşullara rağmen, 2015 yılında da karlılık düzeyini 
korumaya devam etmiştir. Karlılık düzeyinin ABD’de artış gösterdiği kaydedilirken, Avrupa’da stabil kaldığı 
gözlemlenmiştir.  
 
ABD hayat dışı sigortacılık endüstrisinin birleşik rasyosu 2015 yılının ilk yarısında, 2014 yılının aynı 
dönemine göre 1,2 puan iyileşerek yüzde 97,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sonuçtadoğal afetlerden 
kaynaklanan hasarlardaki düşüş ile birlikte serbet bırakılan rezervlerin etkisi de gözlemlenmektedir. Rezerv 
hareketlerinin etkileri hariç bırakıldığında 2014 ve 2015 yıllarının ilk yarısında kaydedilen birleşik rasyonun 
sırasıyla yüzde 101,9 ve yüzde 101,1 düzeyine geldiği ve iyileşmenin 0,8 puan olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Önceki dönemlerde yapılan orta seviyedeki fiyat artışları sayesinde sorumluluk branşında da 
karlılığın bir miktar güçlendiği gözlemlenmiştir. 
 
Avrupa hayat dışı sigortacılık piyasasının karlılık düzeyi 2015 yılının ilk iki çeyreğinde, 2014 yılının aynı 
dönemi ile benzer seviyede kalmış ve birleşik rasyo yüzde 94 olarak gerçekleşmiştir. Bazı Avrupa ülkelerinde 
karlılık düzeyi durağan olarak seyretmiş, bazılarında ise doğal afetlerden kaynaklanan hasar yükünün görece 
düşük kalmasına ve sağlam teknik sonuçlara bağlı olarak bir miktar güçlenmiştir. Almanya ve İtalya’da, oto 
branşındaki teknik karın önceki dönemlere göre daha düşük seyrettiği gözlemlenmiştir. 2015 yılında vuku 
bulan büyük kış fırtınaları olumsuz etkisini en çok Kuzey Avrupa ülkelerinde göstermiştir. Elon-Felix ve Niklas 
fırtınaları sigorta sektörüne 1 milyon avroyu aşan hasar yükü getirmiştir. Özellikle Elon-Felix fırtınası Kuzey 
Avrupa ve İskandinav ülkelerinde ilk çeyrekte birleşik rasyonun geçtiğimiz yıla göre 6,5 puan daha yüksek 
gerçekleşmesine sebep olmuştur. Bu iki fırtına aynı zamanda Almanya’da yüzde 98’e yükselen birleşik 
rasyoyu da kısmen açıklamaktadır. 
 
Asya Pasifik’in en büyük gelişmiş piyasalarından biri olan Japonya’da hayat dışı sigorta branşlarının toplam 
karlılık seviyesi, zorunlu oto sigortalarındaki yüksek birleşik rasyoya rağmen iyileşme göstermiştir. 
Avusturalya’da ise tam tersine oto-dışı branşlarda özellikle zayıf risk profiline bağlı olarak bozulan karlılık, 
zorunlu oto branşlarında iyileşen teknik sonuçlar ile dengelenmiştir. Kasko ve diğer sorumluluk branşları ise 
görece durağan bir seyir göstermiştir. 
 
Yatırım gelirleri bakımından, hayat dışı sigortacılık sektörünün üzerindeki baskının devam ettiği 
gözlemlenmektedir. Yavaşlayan prim büyümesi ile birlikte düşen getiriler ve zayıflayan operasyonel nakit 
akışları, bu durumu tetikleyen faktörler arasında yer almaktadır. Ekonomik krizin üzerinden sekiz yıl geçmiş 
olmasına rağmen, yükselen piyasa faizlerinin yol açtığı değerleme kayıpları ve buna bağlı düşük getiri 
oranları sebebiyle, sigortacılık sektörünün ana yatırım aracı olan sabit getirili tahvillerdeki zor koşulların 
devam ettiği görülmektedir. Özel sektör tahvillerinde alış-satış fiyatları arasındaki makasın açılmasından 
kaynaklanan kayıplar gerçekleşmiştir. Tüm bu şartlar çerçevesinde portföy getirilerinin dibe doğru yaklaştığı 
gözlemlenmektedir. Piyasa faizlerinin artış eğiliminde olmasına rağmen, hayat dışı sigortacılık sektörünün 
elinde bulundurduğu finansal araçlar sebebiyle yatırım gelirlerinin ancak kademeli bir iyileşme göstereceği 
öngörülmektedir. 
 
2014 yılında hayat dışı sigortacılık sektörü yatırım gelirlerinin net kazanılan prime oranı yüzde 11,4 olarak 
gerçekleşirken , 2015 yılında bu oranın 0,5 puan düşerek yüzde 10,9 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.. 
2015 yılında, sektörün özsermaye karlılığının 2013 ve 2014’te kaydedilen yüzde 9 düzeyinden, yüzde 7 
seviyesine düşeceği öngörülmektedir. 
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2016 ve 2017 yıllarına ilişkin küresel ekonomik beklentilerin daha olumlu olması ile birlikte hayat dışı 
sigortalara yönelik talebin de artacağı öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin, yüzde 8-9 civarında 
gerçekleşeceği tahmin edilen reel prim büyümesi ile bu olumlu tablodaki esas oyuncular olmaları 
beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise reel büyümenin, makro ekonomik şartlardaki sınırlı iyileşme ve fiyat 
seviyesindeki yumuşama beklentileri çerçevesinde, yavaş seyrine devam edeceği tahmin edilmektedir. 2015 
yılında küresel bazda yüzde 2,5 olarak  öngörülen hayat dışı sigortacılık sektörü reel prim büyümesinin, 2016 
yılında yüzde 3, 2017 yılında ise yüzde 3,2 seviyesine çıkması beklenmektedir. 
 
Tablo 1: Hayat Dışı Sigortalarda Prim Üretiminde Reel Büyüme Oranları 2013 – 2017 T 
 
 2013 2014 2015 B 2016 T 2017 T 

ABD %3,2 %3,0 %3,8 %1,8 %1,3 
Kanada %2,7 %1,9 %2,7 %0,8 %2,3 
Japonya %7,7 %0,3 %2,5 %2,8 %1,0 
Avusturalya %5,7 %1,3 -%0,1 %0,7 %2,1 
İngiltere -%1,8 %1,9 %2,3 %1,3 %2,2 
Almanya %2,5 %2,9 %2,6 %1,7 %0,6 
Fransa %0,1 %0,3 %0,7 %1,0 %1,4 
İtalya -%6,1 -%3,0 -%3,0 -%1,8 %1,5 
Gelişmiş Piyasalar %2,1 %2,0 %1,7 %1,8 %1,7 
Gelişmekte Olan Piyasalar %8,0 %6,3 %5,6 %7,9 %8,7 
Dünya %3,2 %2,8 %2,5 %3,0 %3,2 
 
Hayat dışı reasürans 
 
Hayat dışı reasürans sektörünün, beklenenin oldukça altında seyreden doğal afet hasarları sebebi ile 2015 
yılının ilk üç çeyreğinde teknik sonuçlar itibariyle, güçlü bir tablo çizdiği gözlemlenmekte ve yılı yüzde 90 
seviyesinde bir birleşik rasyo ile kapatacağı öngörülmektedir. Ancak sonuçlar doğal afet hasarları 
bakımından ortalama bir yıla göre ayarlandığında ve serbest bırakılan rezervlerin etkileri göz ardı edildiğinde, 
birleşik rasyo yüzde 100 seviyesine çıkmaktadır. Bu da fiyatlamada yaşanan zor durumu gözler önüne 
sermektedir. Son iki yılda, özellikle ABD piyasasında düşen fiyatlarla birlikte hayat dışı reasürans sektörünün 
karlılığında daralmalar gözlemlenmiştir. Mal sigortalarında artık dibe yaklaşan doğal afet hasarlarına yönelik 
reasürans fiyatlarındaki düşüşün yavaşlaması veya durması beklenmektedir. Kaza ve sorumluluk 
branşlarında ise fiyat seviyesi piyasalar ve branşlar arasında farklılık göstermektedir. 
 
2016 ve 2017 yıllarında hayat dışı reasürans sektörünün reel prim büyümesinde zayıflama öngörülmektedir. 
Gelişmiş ülke piyasalarının bu durumdan, yavaşlama eğilimine giren fiyat düşüşü seviyesinde etkilenmesi 
beklenmektedir. Çin dışında kalan gelişmekte olan ülkelerde, başta Latin Amerika olmak üzere, makro-
ekonomik gelişmelere bağlı olarak reel prim büyümesinin artacağı tahmin edilmektedir. Çin’de ise yeni 
sermaye yeterliliği rejiminin yürürlüğe alınması ile birlikte reasüransa olan talebin azalması beklenmektedir. 
 
Doğal afetlerden kaynaklanan hasarların geçmiş seviyelerine geri dönmesi halinde 2016 ve 2017 yıllarında, 
hayat dışı reasürans piyasasının karlılık  bakımından da olumsuz etkileneceği öngörülmektedir. Faiz 
oranlarının yükselmesi ile birikte yatırım gelirlerinde gerçekleşecek artışın, reasürans piyasasına 
yansımasının genele göre daha geç ve yavaş bir şekilde olması beklenmektedir. Böylece 2016 ve 2017 
yıllarında, özsermaye bazındaki karlılığın mevcuttaki düşük seviyesinde kalarak yüzde 6 civarında 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 
 
Tablo 2: Hayat Dışı Reasürans Prim Üretiminde Reel Büyüme Oranları 2013 – 2017 T 
 
 2013 2014 2015 B 2016 T 2017 T 

Gelişmiş Piyasalar %1,1 -%2,7 %0,8 %0,7 %1,7 
Gelişmekte Olan Piyasalar %8,8 %0,4 %1,6 -%4,0 %6,3 
Dünya %3,0 -%1,9 %1,0 -%0,5 %2,9 
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Hayat sigortaları 
 
2015 yılında dünyada, hayat sigortalarında prim üretimi reel büyüme oranı yüzde 3,3 düzeyinde 
gerçekleşmiş ve bilançolarda genel olarak güçlenme kaydedilmiştir. 
 
Gelişmiş ülke piyasalarında, 2014 yılında yüzde 4,2 oranında gerçekleşen reel prim büyümesinin 2015 
yılında hızlı bir yavaşlama ile yüzde 1,9 seviyesine düşeceği öngörülmektedir. Enerji fiyatlarındaki düşüş ile 
oluşan ılımlı enflasyon ortamı, büyümede telafuz edilen bu yavaşlamanın çok daha derin olmasının önüne 
geçmiştir. Kıta Avrupası’ndaki bazı ülkelerde prim büyümesi ivme kaybetmiş, bazılarında ise mevcuttaki 
negatif seyrine devam etmiştir. Kanada ve Japonya piyasalarında da prim büyümesinin yavaşladığı 
gözlemlenmiştir. Avusturalya’da 2014 yılında ulaşılan güçlü büyüme eğilimi tersine dönmüştür. Bu zafiyetin 
nedeni genel olarak yatırıma bağlı olan ürünlerdeki dalgalanmalar ile sakatlık ve gelir kaybı ürünlerindeki 
kötü performans olarak açıklanmaktadır. ABD ve İngiltere piyasalarında ise bir süredir devam eden küçülme 
eğilimi sona ererek yönünü, büyümeye çevirmiştir. 
 
Gelişmekte olan ülke piyasalarında 2014 yılında yüzde 7,4 olarak gerçekleşen hayat sigortacılığı reel prim 
büyümesinin, 2015 yılında artarak yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Reel prim 
büyümesinde en güçlü ülkeler yüzde 13,2’lik  büyüme oranı ile gelişmekte olan Asya ülkeleri olmuştur. Çin 
piyasında büyüme oranı yüzde 12 seviyesine ulaşmıştır. Hindistan’da ise 5 yıldır devam eden düşüş ve 
durağanlık, yapılan yönetmelik değişiklikleri ile birlikte tersine dönmüş ve büyüme oranı yüzde 7,7 olarak 
gerçekleşmiştir. Latin Amerika’da büyüme yüzde 8 seviyesine çıkarak güç kazanırken, Orta ve Doğu 
Avrupa’da, Rusya’da görülen ekonomik resesyon ve yüksek enflasyon ortamının etkisi ile primler reel olarak 
yüzde 1,7 oranında küçülmüştür. 
 
Hayat sigortacılığı sektörünün 2015 yılını genel olarak güçlenen bilonçolar ile kapanması beklenmektedir. 
Özellikle, yılın ilk iki çeyreği boyunca artış gösteren varlıklar, operasyonel ve finansal karlılığın bir yansıması 
olarak görülmektedir. Bu olumlu tabloda şirketlerin ürünlerindeki risk faktörünü en aza indirme çabalarının 
yanında, güçlenen piyasaların da önemli payı olmuştur. Herşeye rağmen faizlerin düşük kalmaya devam 
edeceği ekonomik koşullarda, karlılık seviyesinin de düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir. 
 
Küresel ekonomide büyümenin sınırlı kalması, faiz oranlarının mevcuttaki düşük seviyelerinde devam etmesi 
ve yönetmeliklerin değişmesine yönelik beklentiler, hayat  sigortacılığı sektörünün yakın gelecekteki riskleri 
arasında yer almaktadır. Yine de gelişmiş ülke piyasalarında reel prim büyümesinin 2016 ve 2017 yılları için 
2015 yılına göre artış kaydederek yüzde 2,5 oranına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülke 
piyasalarında ise 2016 ve 2017 yıllarında reel büyüme oranının yüzde 10,7 olarak gerçekleşeceği 
öngörülmektedir. Dünya genelinde hayat sigortacılığı sektörünün prim üretimi reel büyüme oranına ilişkin 
2016 ve 2017 yıllarındaki tahminler, sırası ile yüzde 4 ve yüzde 4,2’dir. Bu olumlu tahminler üzerindeki temel 
etkenler arasında sektörün dijital teknolojilere yaptığı yatırımlar ile müşteri merkezci girişim ve yaklaşımları 
yer almaktadır.  
 
Tablo 3: Hayat Sigortacılığı Prim Üretiminde Reel Büyüme Oranları 2013 – 2017 T 
 
 2013 2014 2015 B 2016 T 2017 T 

ABD -%7,7 -%1,7 %1,3 %1,0 %2,3 
Kanada %3,0 %7,6 %3,4 %3,5 %3,8 
İngiltere -%5,9 -%10,4 %3,3 %3,5 %3,2 
Japonya -%6,8 %7,1 %2,7 %3,0 %3,7 
Avusturalya %9,8 %26,5 -%5,8 %4,1 %2,1 
Fransa %3,6 %8,4 %4,2 %2,6 %2,5 
Almanya %2,5 %2,7 %3,1 %0,9 %0,9 
İtalya %20,6 %29,5 %2,8 %2,2 %2,3 
İspanya -%4,3 -%2,5 -%11,6 %0,3 %0,6 
Hollanda -%5,9 -%5,2 -%10,0 %2,2 %1,7 
Gelişmiş Piyasalar -%2,5 -%4,2 %1,9 %2,4 %2,6 
Gelişmekte Olan Piyasalar %4,0 %7,4 %10,6 %10,7 %10,7 
Dünya -%1,5 %4,7 %3,3 %4,0 %4,2 
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Doğal afetler 
 
Munich Re tarafından hazırlanan rapora göre doğal afet zararları, 2015 yılında da bir önceki yıla göre daha 
düşük seviyede gerçekleşmiştir. Doğal afet hasarlarının sigorta sektörüne olan maliyeti 2014 yılında 31 
milyar Amerikan dolarıyken, 2015 yılında 27 milyar Amerikan doları olarak gerçekleşmiştir. İklime bağlı doğal 
afetler arasında en çok zarara neden olan El Nino kasırgası, Kuzey Atlantik üzerindeki etkisini azaltırken, bir 
çok ülke bu gelişmeye bağlı olarak meydana gelen şiddetli sel ve ısı dalgalarına maruz kalmıştır. 2015 
yılında meydana gelen en ölümcül doğal afet olan Nepal depremi (Nisan 2015) 9.000 kişinin hayatını 
kaybetmesine sebep olmuştur.  Toplamda 4,8 milyar Amerikan doları zarara yol açan Nepal depreminin, 
sigorta sektörüne getirdiği kayıp ise 210 milyon Amerikan doları olarak kaydedilmiştir. Sigorta hasarı 
bakımından en büyük kayıba sebep olan doğal afet Kanada’da meydana gelen kış fırtınalarıdır. Afetin sigorta 
sektörüne maliyeti yaklaşık 2,1 milyar Amerikan doları olarak geçekleşmiştir. Avrupa’da ise İskandinav 
ülkelerini ve Kuzey Avrupa’yı etkisi altına alan Niklas kış fırtınası, 1 milyar Amerikan doları civarında sigorta 
hasarı getirmiştir.  
 
Türkiye’de Sigorta Sektörü 
 
Türkiye’de sigorta sektörü, halen büyümekte olan pazarlardan biridir. Kişi başına düşen prim üretiminin ve 
hayat dışı prim üretiminin GSYİH’daki payının AB ülkelerindeki emsallerine göre düşük oluşu, sektörde 
önemli bir potansiyel olduğuna işaret etmektedir. Ancak ekonominin dalgalı seyri ve toplumun sigorta 
bilincinin yavaş gelişmekte olması sebebiyle, bu potansiyelin kısa vadede açığa çıkmayacağı 
öngörülmektedir. 
 
2013 ve 2014 yıllarında elde edilen karlılık ile sektörde oluşan olumlu hava, geçtiğimiz yıllarda kredi 
kuruluşlarının, raporlarında Türkiye sigorta sektörünün geleceğine ilişkin gerek büyüme gerek ise karlılık 
açısından oldukça pozitif değerlendirmelere yer vermesini sağlamıştır.Ancak, 2015 yılında kötü giden teknik 
sonuçlar bir takım endişeleri de beraberinde getirmiş ve değerlendirmelerin yönünün bir miktar değişmesine 
yol açmıştır. Örneğin, Standard & Poor’s Ratings Services’ın “Turkish Property/Casualty Insurance Sector 
Carries Moderate Industry And Country Risk” isimli raporunda, Türkiye sigorta sektörünün hayat dışı 
branşlarda, 2015 yılı sonunda yaklaşık yüzde 10 oranında gerçekleşen reel prim üretimi büyümesinin, 2016 
yılında hız kaybederek yüzde 3 seviyesine düşeceği öngörülmüştür. 
 
2014 yılında, temel olarak oto branşlarındaki fiyat rekabeti sebebi ile sekteye uğrayan büyüme, 2015 yılının 
ikinci yarısından itibaren artan trafik sigortası fiyatlarıyla birlikte yeniden hız kazanmıştır. Hayat dışı 
sigortalarda, Türkiye Sigorta Birliği istatistiklerine göre, 2015 yılının nominal prim büyümesi yüzde 20,1 
oranında gerçekleşirken , 2014 yılında yüzde 0,8 olarak kaydedilen reel prim üretimi büyüme oranı ise yüzde 
10,3 düzeyine ulaşmıştır. 
 
2015 yılında, sektörün toplam prim üretiminin hemen hemen yarısını oluşturan oto branşlarında 2014 yılına 
göre çok ciddi seviyede bir büyüme kaydedilmiştir. Türkiye Sigorta Birliği istatistiklerine göre trafik branşında, 
2015 yılında yaklaşık yüzde 35,5 oranında nominal büyüme (reel olarak yüzde 24,5) gerçekleşmiştir. Bu 
büyümedeki temel etken, yılın ikinci yarısından itibaren hızla artan fiyat düzeyi olmuştur. Rekabetin de etkisi 
ile oldukça yetersiz kalan fiyat seviyesinin, bedeni hasarların sigorta şirketleri üzerinde oluşturduğu yükün 
giderek artması ve yeni genel şartların branşa getirdiği ilave maliyetlerin etkisiyle birlikte yılın son altı ayında 
tırmanışa geçtiği gözlemlenmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucu, trafik branşında poliçe adedi 2014 yılına göre 
yüzde 4,2 oranında, ortalama prim ise yüzde 30 oranında artış göstermiştir. KASKO branşında ise 2015 
yılında büyüme açısından bir önceki yıla göre daha olumlu bir sonuç elde edilmiş, 2014 yılında yüzde 1,2 
olan nominal büyüme oranı yüzde 9,2 (reel olarak yüzde 0,3) seviyesinde gerçekleşmiştir. 
 
Yangın ve doğal afetler branşında, prim üretimi bazında yüzde 14,5 oranında nominal büyüme 
kaydedilmiştir. Bu rakam reelde yaklaşık yüzde 5 oranında bir artışı ifade etmektedir. Büyümede ağırlıklı 
olarak ticari segmentlerde artan üretimin etkisi bulunmaktadır.  
 
Hastalık ve sağlık branşının prim üretimi büyümesi, 2014 yılına göre az da olsa yavaşlayarak nominalde 
yüzde 17,3 reelde ise yüzde 7,8 oranında gerçekleşmiştir. 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren kanunla 
getirilen zorunluluk ile birlikte önemi artan yabancı uyruklu vatandaşlar için düzenlenen sağlık sigortası 
ürünlerinin 2014 yılında 90 milyon TL olarak gerçekleşen prim üretimi, 2015 yılında 132 milyon TL’ye 
ulaşarak branş içerisindeki payını yaklaşık yüzde 4 seviyesine çıkarmıştır. Tamamlayıcı sağlık ürünlerinin 
prim hacmi ise bazı kurumsal şirketlerin de bu ürünü tercih etmeye başlamasının etkisi ile birlikte katlanarak 
büyümeye devam etmektedir. Hayat sigortalarında yüzde 10,7 reel prim küçülmesi ile kapanan 2014 yılının 
ardından, 2015 yılında yüzde 5,4 seviyesinde bir reel prim büyümesi yakalanmıştır. 
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Tablo 4: Şirketlerin Pazar Pay ve Toplam Prim Değişimleri (Genel) 
 
 Pazar Payı (%) 2014 – 2015 

Prim Üretimi Değişimi 
 2015/12 2014/12 Brüt (%) Reel (%) 
Kaza 4,4 4,6 15,5 6,2 
Hasatalık-Sağlık 12,6 12,9 17,3 7,8 
Kara Araçları 20,4 22,4 9,2 0,3 
Kasko 20,4 22,4 9,2 0,3 
Raylı Araçlar 0,0 0,0 59,0 46,2 
Hava Araçları 0,3 0,3 28,3 17,9 
Su Araçları 0,6 0,6 25,9 15,7 
Nakliyat 2,0 2,2 9,0 0,4 
Yangın ve Doğal Afetler 16,1 16,9 14,2 5,0 
Genel Zararlar 10,9 10,7 22,6 12,7 
Kara Araçları Sorumluluk 27,5 24,3 35,4 24,5 
Trafik (Yeşil kart dahil) 25,0 21,8 37,4 26,3 
Hava Araçları Sorumluluk 0,5 0,4 32,7 22,0 
Su Araçları Sorumluluk 0,1 0,0 78,1 63,7 
Genel Sorumluluk 2,8 2,8 19,5 9,8 
Kredi 0,7 0,6 33,3 22,5 
Kefalet 0,1 0,1 9,8 0,9 
Finansal Kayıplar 0,8 0,8 26,7 16,5 
Hukuksal Koruma 0,4 0,4 13,6 4,4 
Destek 0,0 0,0 6,1 -2,5 
Hayat Dışı toplam 87,9 87,4 20,1 10,3 
Hayat toplam 12,1 12,6 14,7 5,4 
Genel toplam 100,0 100,0 19,4 9,7 
 
Kaynak: TSB Kasım 2015 İstatistikleri 
 
Hayat dışı branşlarda iki yıldır elde edilen karın 2015 yılında önemli ölçüde azaldığı  gözlemlenmiştir. 2014 
yılı sonunda 730 milyon TL olarak gerçekleşen net kar, 2015 yılının üçüncü çeyreği için yaklaşık 110 milyon 
TL net zarar olarak açıklanmıştır. Bu sonucun oluşmasında en önemli rolü her geçen sene zararın daha da 
büyüdüğü trafik branşı oynamıştır. 
 
Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayımlanan teknik sonuçlara göre, son on yıldır olduğu gibi 2015 yılının 
üçüncü çeyreğinde de sektörün trafik branşında zarar ettiği görülmektedir. Eylül 2015 mali sonuçlarına göre, 
2014 yılının aynı döneminde yaklaşık 572 milyon TL olan branşın teknik zararı katlanarak 1,7milyar TL’ye 
ulaşmıştır. Bu zararın büyük kısmı, 1 Ocak 2015 yürürlük tarihli ve 2014/16 sayılı “Muallak Tazminat 
Karşılığına İlişkin Genelge” ile tetiklenen hasar rezervlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. KASKO branşı 
ise halen sektör karlılığında tutarsal bakımdan en önemli yerlerden birini tutmaya devam etse de branşın 
karlılık oranında ciddi düşüş eğilimi gözlemlenmektedir. 
 
Eylül 2014 sonuçlarına göre 576 milyon TL olan teknik kar Eylül 2015’te 374 milyon TL’ye düşmüştür. 2014 
yılının ilk çeyreğinden itibaren düşen fiyat seviyesi ve 2015 yılında döviz kurlarındaki yükselişin tetiklemesiyle 
yılın ikinci yarısından bu yana hızla artan yedek parça maliyetleri, branşın karlılığının aşınmasına neden 
olmuştur. Sigorta şirketleri, her ne kadar yılın son çeyreğinde KASKO branşındaki kar kaybını telafi etmek 
amacıyla fiyatlamalarında bazı önlemler almış olsa da, sektörün hasar frekansı ve şiddetinde beklenmedik 
bir iyileşme olmaksızın, alınan bu önlemlerin karlılıkta 2013 ve 2014 yıllarındaki seviyenin yakalanması için 
yeterli olmayacağı öngörülmektedir. 
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Yangın ve doğal afetler branşında karlılık, 2015 yılında yaşanan büyük hasar ve doğal afetlere bağlı olarak 
önceki senelere göre daha düşük olsa da, pozitif seyrini sürdürmektedir. 2014 yılının üçüncü çeyreğinde 256 
milyon TL olan teknik kar, 2015’in aynı döneminde 143 milyon TL olarak açıklanmıştır. Önümüzdeki 
dönemlerde branşa ilişkin en büyük risk, deprem gibi büyük zararlara yol açabilecek doğal afetlerin nadiren 
görülmesi sebebiyle sektörün branşın gerçek risk ve maliyetlerine ilişkin farkındalığının ve buna bağlı olarak 
fiyatlamada alınan önlemlerin henüz yeterince gelişmiş olmamasıdır. 
 
Hastalık ve sağlık branşı, 2011 yılı ve öncesine kadar karlılıkta gözlemlenen negatif sonuçların ardından 4 
yıldır pozitif sonuçlar üretmektedir. Bu gelişmenin önemli nedenlerinden bazıları son yıllarda başlanılan 
tamamlayıcı sağlık sigortası, yabancılara oturma izni verilebilmesi için zorunlu hale getirilen sağlık sigortası 
ve banka veya direk kanallarla satılan küçük sağlık ürünlerinin pazardaki payının artmasıdır. Ayrıca yüksek 
fiyat rekabeti yaşanan Grup Sağlık ürünleri için mevzuatın getirdiği düzenlemeler ve sigorta şirketlerinin 
hasar yönetimine getirdiği yeniliklerin de 2011 yılından sonra oluşan bu olumlu tabloya katkısı yüksektir. 
Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 70 milyon TL olarak gerçekleşen hastalık ve sağlık branşı teknik karı, 
2015 yılının üçüncü çeyreği için 185 milyon TL olarak açıklanmıştır.  
 
Tablo 5: Önemli Ana Branşların Yıllar İtibariyle Teknik Sonuçları 

 

  
            
Ara.11 Ara.12 Ara.13 Eyl.14 Ara.14 Eyl.15 

K
ar

a 
A

ra
çl

ar
ı 

So
ru

m
lu

lu
k Yazılan Prim (mn TL) 2.975,50 3.937,87 5.385,18 4.060,33 5.530,43 4.739,29 

Teknik K/Z (mn TL) -328,10 -1.100,55 -479,82 -433,10 -683,99 -1.432,02 
Teknik K/Z (%) -%11,03% -%27,95 -%8,91 -%10,67 -%12,37 -%30,22 
H/P (%) %85,62% %106,79 %91,56 %94,64 %96,50 %124,35 

K
as

ko
 

Yazılan Prim (mn TL) 3.787,53 4.534,00 5.026,03 3.640,49 5.085,93 3.942,63 
Teknik K/Z (mn TL) -190,99 -61,12 702,04 576,56 751,01 373,64 
Teknik K/Z (%) -%5,04 -%1,35 %13,97 %15,84 %14,77 %9,48 
H/P (%) %81,36 %75,83 %61,87 %62,35 %63,16 %70,42 

Ya
ng

ın
 

Yazılan Prim (mn TL) 2.309,59 2.645,85 3.324,96 2.765,98 3.845,69 3.117,42 
Teknik K/Z (mn TL) 175,35 47,54 218,84 255,78 301,47 142,97 
Teknik K/Z (%) %7,59 %1,80 %6,58 %9,25 %7,84 %4,59 
H/P (%) %39,63 %46,13 %31,31 %40,40 %39,23 %42,32 

Sa
ğl

ık
 

Yazılan Prim (mn TL) 1.998,74 2.227,16 2.472,37 2.141,24 2.470,70 2.073,34 
Teknik K/Z (mn TL) 16,54 167,70 112,62 69,12 117,33 184,65 
Teknik K/Z (%) %0,83 %7,53 %4,56 %3,23 %4,75 %8,90 
H/P (%) %80,11 %72,51 %74,80 %77,30 %74,70 %73,35 

H
ay

at
 D

ış
ı 

To
pl

am
 

Yazılan Prim (mn TL) 14.479,11 17.118,66 15.251,99 16.624,90 22.017,20 18.425,41 
Teknik K/Z (mn TL) 59,89 -567,05 615,74 849,41 1.039,49 -124,92 
Teknik K/Z (%) %0,41 -%3,31 %4,04 %5,11 %4,68 -%0,68 
H/P (%) %65,73 %69,90 %62,85 %66,08 %64,61 %73,10 
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Mevzuattaki Gelişmeler 
 
 Trafik Genel Şart Değişikliği 
 
TC. Hazine Müsteşarlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan yeni Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik) Genel Şartları 14 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de duyurulmuştur. 1 
Haziran 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni genel şartlarla birlikte sektörde en büyük paya sahip branş 
olan zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başlamıştır. Yeni genel şartlarla birlikte, kaza sebebi ile 
mağdur tarafın aracında meydana gelecek değer kaybı talepleri de zorunlu trafik sigortasının teminat 
kapsamına dahil edilmiştir. Maddi hasarların oldukça büyük bir kısmında etkili olacak değer kaybı taleplerinin 
sektöre ciddi bir maliyet yükü getireceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, sektörün uzun zamandır bir 
standart getirilmesini beklediği destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminat hesabı genel şart 
kapsamında yeknesaklaştırılmıştır. Her ne kadar bu sayede sigorta şirketlerin direkt olarak iletilen bedeni 
tazminat taleplerinde standart bir uygulamanın yapılması sağlanmış olsa da, bu uygulamanın mahkeme bilir 
kişilerince de benimsenmesine yönelik henüz somut bir gelişme gözlemlenememiştir. Böylece sektörün yeni 
genel şartlarla birlikte dava yolu ile gelecek hasarların ve dolayısıyla dava maliyetlerinin azalmasına yönelik 
beklentisi gerçekleşmemiştir. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde genel şart değişikliklerinin sigorta şirketlerine 
getireceği ilave maliyetlerin daha önce tahmin edilenin çok üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Hasar 
onarımlarında kullanılacak yedek parçalara ve hasar ödeme süreçlerine getirilen standartlar, genel şart 
kapsamındaki diğer önemli değişiklikler arasında yer almaktadır. 
 
 Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge 
 
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge (2014/6) TC. Hazine Müsteşarlığı tarafından 5 Aralık 2015 
tarihinde yayımlanmıştır. 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren genelge, konuya ilişkin kendisinden önceki 
genelgelerin tümünü hükümsüz kılmıştır. Genelgenin yürürlüğe girmesi ile birlikte muallak karşılık (muallak 
ve IBNR) hesabındaki tüm görev ve yetkiler şirket aktüerlerine atanmıştır. Eksik veya fazla rezerv 
ayrılmasına yönelik ek önlem ve yöntemlere de yer verilen genelgenin yayımlanmasının ardından, sektörde 
özellikle Trafik branşında oldukça düşük seviyede kalan rezerv tutarlarında ciddi bir artış gereksinimi olduğu 
sigorta şirketleri aktüerlerince tespit edilmiştir. Bu artışın sektörün özsermaye yeterliliğini oldukça olumsuz 
etkileyecek olması sebebi ile TC. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan ek genelgelerle, şirketlerin 
rezervlerini 2019 yılı sonuna kadar kademeli bir şekilde yapılandırmasına imkan sağlanmış, uygulamaya 
geçilen ilk yıl olan 2015 için kademeli geçiş oranı ise %10 ile sınırlandırılmıştır. Bu yavaş geçiş 
uygulamasına rağmen, 2015 yılında eksik rezervlerin yeniden yapılandırılması sektörü karlılık açısında 
oldukça olumsuz etkilemiştir. 
 
 Trafik Tarifelerinde Azami Prim Uygulaması 
 
Bedeni hasarların sigorta şirketlerine getirdiği yükün öngörülemez bir biçimde artmasının yanı sıra, 2015 yılı 
içerisinde gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin yol açtığı ek maliyetler ve rezervlerdeki artışla birlikte trafik 
sigortası fiyatları, özellikle yüksek hasar üreten ticari segmentlerde, yıl içinde belirgin bir artış kaydetmiştir. 
Bunun üzerine, TC. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 27 Ekim 2015 tarihli genelge ile trafik 
branşında bazı ticari kullanımlı araç türlerinde geçerli olmak üzere azami prim uygulaması başlamıştır.   
 
 Doğrudan tazmin sistemi 
 
1 Temmuz 2015 tarihinde devreye alınması öngörülen doğrudan tazmin sistemi, yeni genel şartların 
yayımlanmasının ardından tekrar masaya yatırılmış ve yeni genel şartların gerektirdiği revizyonlara göre 
yapılacak düzenlemelerle birlikte sistemin başlangıç tarihinin bir kere daha ertelenmesi uygun bulunmuştur. 
Daha önce belli bir tutarın altındaki maddi hasarların konu olacağı sistemin kapsamı maddi tazminat limitine 
kadar genişletilirken, eş kusurlu hasarlar kapsam dışına çıkarılmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinde devreye 
alınması öngörülen sisteme girilmesi gönüllülük esasına bağlı olacaktır. Bu sistemle mağdur durumundaki 
sigortalılar, sigorta şirketlerinin sisteme dahil olması halinde, zararlarının tazmin edilmesi için doğrudan kendi 
şirketlerine başvurabileceklerdir. 
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 Yangın SBM veri transferi 
 
2015 yılında devreye alınması planlanan SBM yangın veri transferi uygulaması bazı teknik sorunlar 
nedeniyle 2016 yılına ertelenmiştir. Oldukça olumlu olacağı düşünülen bu uygulamayla şirketler, yangın ve 
doğal afetler branşında piyasanın ve kendilerinin portföy gelişimini daha iyi analiz etme şansına sahip 
olacaktır. Uygulamanın başarısındaki en kritik konu, ürün/teminat sınıflandırmasının doğru yapılarak tüm 
şirketlerin aynı sınıflandırma mantığına göre veri transferi yapmasının sağlanmasıdır. 
 
 Maden çalışanları ferdi kaza ürünü 
 
Sigorta şirketlerinin yüksek risk nedeniyle teminat vermekten kaçındığı maden çalışanları için ferdi kaza 
sigortası Bakanlar Kurulu kararı ile zorunlu hale gelmiştir. Hazine Müsteşarlığı bu ürüne ait mevzuat 
düzenlemelerini (genel şart, tarife, SBM işleyişi) yapmış ve ürün devreye alınmıştır. İlk dönemlerde 
uygulamada ciddi sıkıntılar yaşanmış olsa da sonradan yapılan süreç iyileştirmeleriyle daha problemsiz 
üretim yapma ortamı sağlanmıştır. Haziran ayından Kasım sonuna kadar yaklaşık 20 mn TL prim üretimi 
yapılmıştır.   
 
 Sağlık Sigortası Genel Şartlarının ve Bilgilendirme Formu’nun Revizyonu 
 
2015 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın sağlık sigortası genel şartlarının yenilenmesine yönelik yaptığı 
çalışmalar sonuçlanmıştır. Nisan ayında yayımlanan sektör duyurusuna göre, sigortacı ödediği tazminat 
tutarınca sigortalının sosyal güvenlik hukuku kapsamında olanlar dahil tüm haklarına halef olma imkânı 
getirilmiştir. Sigortacının ödediği tutar için yükümlülere karşı rücu hakkını kullanabilmesi mümkün kılınmıştır. 
Bu değişiklik şirketlere maliyet açısından fayda sağlayacak olup rücu operasyonlarındaki trafiği arttıracaktır. 
 
Sağlık Sigortası Genel Şartları’ndaki revizyon sonucu, Başvuru ve Bilgilendirme Formu ve/veya katılım 
sertifikasında belirtilmesi ve imzalanmasıyla koşuluyla, sigortalı adayları 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 
31/A ve 31/B maddeleri çerçevesinde, risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat başvurularının 
sonuçlandırılabilmesi amacıyla  sigorta şirketine rıza göstermiş sayılır. İlgili rıza metni için Hazine 
Müsteşarlığı, bilgilendirme formlarında yazılacak ifadeyi belirlemiştir. Bu değişiklik şirketlere operasyonel 
açıdan fayda sağlamış olup poliçe üretim süreçlerini olumlu yönde etkilemiştir. 
 
Bununla birlikte, Ekim ayı itibarıyla yürürlüğe girmiş olan grup sigortalarında imza karşılığında bilgilendirme 
formu ve katılım sertifikasının verilmesi şart hale getirilmiş olup bu form ve sertifikanın sigortalıya teslimi 
konusunda zaman sınırlaması eklenmiştir. Fiziki olarak sigortalı ile sigortacının karşı karşıya gelmemesi 
durumunda, elektronik ortamdan evrak teslimi mümkün kılınmıştır. 
 
Şirketin Sektördeki Yeri 
 
Şirket, 01.05.1999 tarihi itibariyle acentelerinin tümünün sözleşmelerini feshederek acenteler kanalıyla 
istihsal işlemlerini durdurma kararı almıştır. Şirketin 2015 yılındaki toplam prim üretimi 388.946 TL’dir. 
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Şirketin Gelecekten Beklentileri 
 
2015’te Dünya Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler ve 2016 Beklentileri* 
 
2015 yılı başında düşen petrol fiyatları ve gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısındaki artışın küresel 
büyümeyi olumsuz etkilemesi beklenirken, ABD ekonomisinden gelen olumlu haberler ve Euro alanı ile 
Japonya’da ekonomiyi destekleyen politikaların sürdürülmesi iyimser beklentileri arttıran unsurlar olarak 
dikkat çekmektedir. Bununla birlikte ABD merkez bankası FED’in faiz arttırım kararının etkilerinin önemli 
olacağı beklenmektedir. 
 
Dünya Bankası 13 Ocak 2015 tarihinde yayımlanan “Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu”nda 2015 yılı için 
büyüme tahminlerini %3,4’ten %3’e, 2016 için tahminleri ise %3,5’ten %3,3’e revize etmiştir. Raporda 
özellikle Rusya, Euro alanı ve Japonya ekonomilerinde ve gelişmekte olan ülkelerde görülen yavaşlamanın 
küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği belirtilmektedir. Benzer şekilde IMF de Ocak 
ayında 2015 ve 2016 yılları için küresel büyüme tahminlerini sırasıyla %3,5 ve %3,7’ye aşağı yönlü olarak 
revize etmiştir. IMF raporunda, petrol fiyatlarındaki düşüşün üretim faaliyetleri üzerindeki olumlu etkilerinin 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde yaşanmakta olan problemler nedeniyle sınırlı 
kalmasının beklendiği belirtilmektedir. Nisan 2015’te yayımlanan “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda 
ise 2015 ve 2016 yıllarında küresel ekonomide yavaş da olsa bir toparlanmanın gerçekleşeceği belirtilirken 
2015 yılı için büyüme tahminleri değiştirilmemiştir. Raporda, gelişmiş ülkelerin geçen yıla kıyasla daha 
başarılı bir performans sergilemelerinin beklendiği, ancak gelişmekte olan ülkelerin büyüme 
performanslarının zayıf olacağı belirtilmekte, ayrıca petrol fiyatlarındaki düşüşün petrol ithal eden ve ihraç 
eden ülkelerin reel gelirlerinde dengelenmeyi sağladığı, ve bu durumun ithalatçı ülkelerde tüketim 
harcamalarını destekleyeceği görüşü yer almaktadır. 
 
IMF raporunda dikkat çekilen bir diğer bölüm ise son dönemde gelişmiş ülkelerin para birimleri değerlerinde 
yaşanan dalgalanmalardır. Benzer şekilde, yine IMF tarafından Nisan 2015’de yayımlanan küresel finansal 
istikrar raporunda, geçen altı aylık döneme kıyasla, istikrara yönelik risklerin azaldığı, ve gelişmekte olan 
ülkelere kaydığı ifade edilmiştir. Temmuz ayında ise IMF tarafından 2015 yılı için küresel büyüme tahminleri 
%3,5’ten %3,3’e düşürülmüştür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde jeopolitik belirsizlikler, dış finansman 
koşullarında yaşanan problemler ve emtia fiyatlarında görülen aşağı yönlü hareket nedeniyle yavaşlamanın 
sürmesinin beklendiği vurgulanırken, bu ülke grubu için 2015 yılı büyüme tahminleri %4,2 , 2016 için ise 
%4,7 olarak belirtilmiştir. Raporda gelişmiş ülkeler için tahmin 2015 yılı büyüme oranı %2,4’ten %2,1’e 
revize edilmiştir. IMF 2016 yılı için açıkladığı büyüme tahminini ise değiştirmemiştir. Eylül ayında OECD 
küresel büyüme tahminini 2015 için %3,1’den %3’e, 2016 yılı için ise %3,8’den %3,6’ya revize ettiğini 
açıklamış ve gelişmekte olan ülkeler için riskin daha fazla olduğunu belirtmiştir. Ekim 2015’e gelindiğinde ise 
IMF küresel ekonomik büyüme tahminlerini 2015 için %3,1’e, 2016 için ise %3,6’ya indirmiştir. 
 
2014 yılını %2,4 büyüme oranı ile kapatan ve 2006 yılından bu yana en yüksek orana ulaşan ABD, IMF 
Ocak 2015 raporunda büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği tek ülke olarak belirtilmektedir. 2015 
yılının ilk aylarında işgücü piyasasında olumlu gelişmelerin yaşandığı ülkede, petrol ve emtia fiyatlarındaki 
düşüşler nedeniyle veriler 2009 yılından bu yana ilk defa deflasyonu işaret etmiştir. 2015 yılında iki çeyrekte 
faiz arttırımına gitmeyen FED açıklamalarında, ilk çeyrek büyüme oranının düşük olmasında rol oynayan 
olumsuz hava şartları, ABD dolarının değer kazanması ve enerji fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak ilgili 
sektörlerdeki yatırımların azalmasının etkilerinin ortadan kalkmasıyla ülkede ekonominin tekrar canlanmaya 
başladığı ifade etmiştir. Nihayetinde 2015 yılının son toplantısında FED faizlerde, Haziran 2006 yılından bu 
yana ilk defa artışa gitmiş ve politika faiz oranını 25 baz puan arttırarak %0,25-%0,50 düzeyine 
yükseltmiştir. Yapılan açıklamada, ekonomik toparlanmanın sürdüğü ve faiz artırımında temkinli hareket 
edileceği vurgulanmaktadır. Genel olarak bakıldığında ABD ekonomisi için 2015 yılının geçen yıla oranla 
çok daha iyi bir yıl olduğu söylenebilir. 2016 yılı içinde de ekonomik toparlanmanın sürmesi, büyümenin 
artması ve işsizliğin azalması beklenmekte, ancak enflasyon oranının hedeflenen %2’lik düzeye 2017 
öncesinde ulaşılmasının zor olduğu belirtilmektedir. 
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Euro alanı 2015 yılının başlarında ekonomik yavaşlama ve sonucunda ortaya çıkan enflasyon üzerindeki 
aşağı yönlü baskı sorunları ile mücadele etmiştir. Haziran 2015’te uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Standart&Poor’s İngiltere’nin kredi notunun görünümünü, ülkenin AB üyeliğini referanduma 
götürme planları ve bunun sonucunda artan belirsizlikleri gerekçe göstererek negatife düşürmüştür. Eylül 
2015’te ECB talep koşullarında görülen yavaşlama nedeniyle Euro alanı için 2015 yılı büyüme tahminlerini 
%1,5’ten %1,4’e, 2016 için ise %1,9’dan %1,7’ye revize etmiş, enflasyon üzerindeki baskı nedeniyle 
bölgede deflasyon yaşanabileceğini belirtmiştir.  
 
Enflasyon tahminleri de 2015 için %0,3’ten %0,1’e, 2016 için ise %1,5’ten % 1,1’e düşürülmüştür. Yılın son 
çeyreğinde veriler Euro alanında toparlanmanın hızında bir azalma olduğunu gösterirken, aralık ayı 
toplantısından sonra ECB, beklentiler doğrultusunda varlık alım programını sonlandırma tarihini Mart 
2017’ye ertelemeyi de içeren bir dizi ek tedbir açıklamıştır. Ayrıca ihtiyaç halinde sökonusu programın daha 
da uzatılabileceği belirtilmiş, 2016 için büyüme tahminlerinde bir değişikliğe gidilmezken enflasyon beklentisi 
%1 olarak revize edilmiştir. Kararlar sonucunda Aralık ayında bölgede imalat sanayii üretim verilerinde 
yükselme görülmüş, gelecek dönem için bölge ekonomisinin performansına yönelik olumlu beklentilerin 
oluşmasını sağlamıştır. 
 
25 Ocak 2015 tarihinde yapılan seçimleri, Yunanistan’a yönelik kurtarma paketine karşı olduğu bilinen 
Syriza partisinin kazanması küresel risk algısında bir artışa yol açmıştır. Her ne kadar Yunanistan Euro 
bölgesinden çıkmayı düşünmediğini ifade etse de paket üzerinde anlaşılamaması endişelerin artmasına 
sebep olmuştur. 20 Şubat 2015 tarihinde ülkenin taahhütlere bağlı kalacağını açıklamasıyla mali yardım 
programı 4 ay daha uzatılmıştır. Haziran 2015 başında IMF ‘ye yapılması gereken borç geri ödemesinin ay 
sonuna ertelenmesi küresel risk algısında bir miktar iyileşme yaratsa da, ay sonunda gerçekleştirilen 
müzakerelerden bir sonuç alınamaması ve Yunanistan tarafından konunun 5 Temmuz 2015 tarihinde 
referanduma götürüleceğinin açıklanması endişeleri arttırmıştır. Hızlanan mevduat çıkışını önlemek 
amacıyla Yunan hükümeti bankaları altı iş günü kapatmış, ve ATMlerden para çekme limitini günlük 60 euro 
olarak sınırlandırmıştır. Temmuz 2015’te üçüncü kurtarma paketi konusunda anlaşmaya varılmıştır. IMF, 
Yunanistan sorununun orta ve uzun vadede çözümü için mevcut borçların vadesinin uzatılması ve 30 yılı 
geri ödemesiz borç verilmesi gibi yeni seçeneklerin de değerlendirilmeye alınması gerekliliğini vurgulamıştır. 
 
Çin ekonomisindeki yavaşlama 2015 yılında da devam etmiştir. Bu yavaşlamada Çin’in yatırım ağırlıklı  ve 
ihracata dayalı bir ekonomik bir modelden hizmet sektörünün önde olduğu bir modele geçiş sürecinde 
olmasının da etkili olduğu düşünülmektedir. Shanghai Bileşik Endeksindeki düşüşün devam etmesi risk 
algısının bozulmasına yol açmış, bu durumun önüne geçmek için Çin hükümeti yeni tedbir paketlerini 
uygulamaya koymuştur. Ağustos 2015 tarihinde para birimi yuanın “özel çekme hakkı” (SDR) sepetine dahil 
edilmesini talep etmiş, bu doğrultuda yuanın serbestleşmesinin gerekliliği konusundaki istekleri dikkate alan 
Çin merkez bankası yuanı devalue etmiştir. 30 Kasım 2015 ‘te yuan SDR sepetine dahil edilmiş, kararın 
yürürlüğe girme tarihi ise 1 Ekim 2016 olarak açıklanmıştır. 2015 yılının sonlarında yavaşlama biraz da olsa 
hız kaybetmiş ve Çin merkez bankası yuanın günlük gösterge değerinin sadece ABD doları değil, içinde 
ABD doları, euro, ve Japon yeni içeren bir sepet gözönünde bulundurarak belirlemesi için çalışmalara 
başlamıştır. Ayrıca 2016 için büyüme tahminleri düşürülmüştür. Yıl sonunda yapılan değerlendirmelerde 
Çin’in üretim alanındaki liderliğini, daha düşük maliyetle üretim yapabilen Malezya’ya bıraktığı 
vurgulanmıştır. 
 
Yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde bir büyüme oranı yakalamasına karşın ilerleyen aylarda 
ekonomik canlanmanın ivme kaybetmesi sonucu, Standard&Poor’s Japonya’nın kredi notunu düşürmüş ve 
görünümünü durağan olarak açıklamıştır. Ekim 2015 tarihindeki Japon merkez bankasının ılımlı 
toparlanmanın devam etmesi sonucunda hedeflenen %2 seviyesindeki enflasyon oranına 2016 yılı içinde 
ulaşılabileceği beklentisinin açıklaması piyasalarda çok gerçekçi bir beklenti olarak kabul görmezken, 
Japonya’nın ikinci ve üçüncü çeyrek büyüme oranları negatif olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun ertesinde 
2015 yılı sonlarında Japonya merkez bankası varlık alım programının kapsamını 1 Ocak 2016 tarihinden 
itibaren genişlettiğini açıklamıştır. 
 
2015 yılı genel olarak gelişmekte olan ülkeler için risk algısının artış gösterdiği bir yıl olmuştur. Yılın ilk 
aylarında Standard&Poor’s ve Moody’s, Rusya’nın kredi notunu petrol fiyatlarındaki düşüş ve Ukrayna ile 
yaşanan gerginlikler sonucunda ülkeye uygulanan yaptırımların olumsuz etkilerini gerekçe göstererek 
yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmiştir. Bu duruma cevaben Rusya’da Şubat 2015’te başlayan 
kademeli faiz indirimlerine Haziran 2015 tarihinde de devam edilmiştir. Dünya Bankası Rusya ekonomisinde 
2016 yılı için ılımlı bir toparlanma beklenebileceğini, ancak gerçek toparlanmanın 2017 öncesinde 
olamayacağını belirtmektedir. 
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Brezilya’da Haziran 2015’te yerel para biriminin ABD doları karşısında yaşadığı değer kaybı sonrasında 
sıkılaştırıcı yönde adımlar atılmıştır. Ancak para birimi değer kaybını sürdürmüş ve kredi değerlendirme 
kuruluşları Brezilya’nın kredi notunu indirmiştir.  
 
Petrol fiyatları 2015 içinde dalgalı bir seyir izlese de, yıl sonunda son 11 yılın en düşük seviyesine inmiş, 
2015 içindeki yıllık düşüş ise %34 oranında gerçekleşmiştir. Yıl içinde petrol fiyatlarını en çok etkileyen 
olaylar arasında ABD’nde rafinerilerde yaşanan grev nedeniyle oluşan arz fazlası, Suudi Arabistan ve diğer 
bazı Arap ülkelerinin Yemen’e düzenlediği operasyon, Ortadoğu ülkelerinde jeopolitik risklerin tekrar 
artması, İran ile nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılması ile ambargonun kaldırılması ve İran’ın üretim 
artışı açıklamaları, Çin ekonomisindeki yavaşlama, Türkiye-Rusya gerginliği ve yılın son günlerinde OPEC’in 
üretimde kesintiye gidilmeyeceğini açıklaması sayılabilir.  
 
Türkiye Ekonomisi* 
 
Türkiye ekonomisi, 2014 yılında, yurtiçinde yaşanan siyasi problemlerin ve küresel belirsizliklerin etkili olduğu 
bir dönem geçirmiştir. 2015 yılı başında, ülkemizde talep koşullarının, enflasyonda beklenen iyileşmenin ve 
makro tedbirlerin yıl içinde cari açığın düşmesine yardımcı olması beklenmektedir. IMF, Ocak ayında Türkiye 
için 2015 yılı için büyüme tahminini %3,4 olarak açıklamıştır. 
 
2015 yılının birinci çeyreği, Türkiye ekonomisinin diğer gelişmekte olan ülkeler gibi küresel finans 
piyasalarında devam eden dalgalanmaların olumsuz etkilerini hissettiği bir dönem olmuştur. Risk 
primlerindeki dalgalanmalar ve döviz kuru oynaklıkları portföy yatırımlarında daralmalara yol açmıştır. ABD-
Euro bölgesi para politikalarındaki farklılıklar nedeniyle oluşan euro-dolar paritesindeki hareketlilik ise ihracat 
açısından problem yaratmıştır. 2014 yılında cari açıkta görülen iyileşmede büyük pay sahibi olan net ihracat 
kaleminde belirgin düşüş yaşanırken, iç talepte de ivme kaybı gözlenmiştir. Özellikle Euro bölgesinde ve 
Rusya’da yaşanan ekonomik yavaşlama ihracatın azalmasında önemli rol oynamıştır. Irak’a yapılan ihracatta 
da azalma görülürken ABD’ne ve İngiltere’ye yapılan ihracat artmıştır. Rusya’dan yapılan ithalat da 2014 yılı 
Ekim ayından bu yana ilk defa 2 milyar dolar seviyesinin altına inmiştir. Sıkı para politikası sayesinde 
çekirdek enflasyon göstergelerinde iyileşme yaşansa da, mevsimsellikten etkilenen gıda fiyatları artışı 
nedeniyle TÜFE’de yaşanan düşüş sınırlı düzeyde kalmıştır. TCMB 20 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirdiği 
para politikası kurulunda bir hafta vadeli repo faiz oranını %8,25’ten %7,75 düzeyine indirmiş, Şubat ayı 
sonunda ise politika faizleri 25 baz puan düşürerek %7,5 seviyesine düşürmüştür. Küresel piyasalarda 
yaşanan dalgalanmaların da etkisiyle Şubat ayı başından beri yukarı yönlü seyreden ABD doları-TL kuru 27 
Şubat 2015’te 2,527 seviyesi ile tarihindeki en yüksek düzeyi görmüştür. Tüketici güven endeksinin zayıf 
seviyelerde kaldığı 2015 yılı ilk çeyrek büyüme oranı ise %2,3 olarak açıklanmıştır. 
 
2015 yılı ikinci çeyreğinde, özellikle FED ‘in faiz artırımı kararındaki belirsizlikler ve Yunanistan’da yaşanan 
ekonomik kriz ekonomik veriler üzerinde etkili olmuştur. Beklendiği gibi mevsim etkisi ile gıda fiyatlarında 
düşüş görülmüş ancak TL’nda yaşanan değer kaybı nedeniyle enflasyon oranları hedeflenen düzeylere 
inmemiştir. Uygulanan temkinli para politikasının etkisi ile orta vadede hedeflenen enflasyon düzeylerine 
ulaşılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte ikinci çeyrek sonunda gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarının 
ülkede yarattığı belirsizlik , Euro bölgesi ekonomisinde süren yavaşlama,ve çevre ülkelerdeki ekonomik ve 
politik istikrarsızlık bu dönemde Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyen faktörler olmuştur.IMF, Nisan 2015 
raporunda Türkiye için yılın başında açıkladığı büyüme oranını %3,1’e revize etmiş, 2016 için açıklanan 
büyüme oranı ise %3,6 olmuştur. TCMB Nisan 2015’te yaptığı açıklamada 2015 yılı sonunda enflasyon 
oranlarının %70 olasılıkla %5,6-%8 aralığında, 2016’da ise %3,7-%7,3 aralığında gerçekleşmesinin 
beklendiği belirtilmiştir. Nisan ayında TL-dolar kuru yeni tarihi zirve  olan 2,743 seviyesine ulaşmış, 27 Nisan 
2015’te gösterge tahvil faiz oranı da son bir yılın en yüksek düzeyine çıkarak %10 seviyesini aşmıştır. 
Gelişmelere bağlı olarak tüketici güven endeksi ikinci çeyrekte de olumsuz görünümünü korumuştur. Haziran 
döneminde işgücüne katılım oranında önemli bir artış kaydedilmiştir. 2015 yılının ikinci çeyreğinde sanayi 
üretimi artış göstermiş, ve büyüme oranı %3,8 olarak açıklanmıştır. 2015 yılının ilk yarısında hesaplanan 
büyüme oranı ise %3,1 olurken bu oranda toplam tüketim ve yatırım harcamaları etkili olmuştur. Bir önceki 
yıl büyümeyi en olumlu etkileyen unsur olan net ihracat ise 2015 yılı büyümesindeki sınırlayıcı etkisini devam 
ettirmiştir. 
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2015 yılının üçüncü çeyreğinde küresel finans piyasalarının etkileri Türkiye ekonomisinde de hissedilmeye 
devam etmiştir. Küresel para politikalarındaki belirsizlikler ve FED’in faiz kararlarının hala netliğe 
kavuşmaması endişe ve riskleri arttıran etkenler olmuştur. Diğer gelişmekte olan ülkelerde görülen risk primi 
artışı ve yerel paranın değer kaybetmesi ülkemizde de görülmüş, TCMB uygulanan sıkı para politikası 
yanında Ağustos 2015’te finansal istikrarı destekleyici ve döviz likiditesini destekleyici ek tedbirlerin 
uygulanacağını açıklamıştır. Dış etkenlerle birlikte, Türkiye’de Haziran ayındaki seçimler sonrasında 
yaşanan belirsizlik de ekonomik dalgalanmalarda rol oynayan faktörlerdendir.  
 
Yılın üçüncü çeyreğinde enflasyon üzerinde gıda fiyatları ve döviz kuru gelişmeleri etkili olurken Temmuz ayı 
içinde %6,81 düzeyine kadar gerileyen TÜFE, Ağustos ile birlikte %7,14 seviyesine, Eylül 2015’te ise  yıllık 
%7,95 seviyesine yükselmiştir. Alınan erken seçim kararı da döviz piyasasında hareketlilik yaşanmasına yol 
açmıştır. Dolar kuru 3 seviyesine , Euro kuru  3,5 düzeyine yaklaşmıştır. Eylül 2015’te ise küresel risk artışı 
ve ülke içindeki siyasi belirsizlikler nedeniyle dolar kuru 3 düzeyini aşarak yeni bir rekor düzeye ulaşmıştır. 
2015 yılı üçüncü çeyreğinin sonu itibarı ile dolar kuru artışı 2014 yılı sonuna göre yaklaşık %30 olmuştur 
Yılın üçüncü çeyreğinde tahvil ve bono piyasasında faiz oranları iki basamaklı düzeylere yükselmiş ve BIST-
100 endeksi de Ağustos 2015’te son 1,5 yılın en düşük seviyelerini görmüştür. Rusya’da yaşanan kriz ve 
çevre ülkelerde yaşanan jeopolitik problemler turizm gelirlerinde de ciddi bir azalmaya yol açmıştır. Rusya’ya 
yapılan ihracat Ağustos ayında da gerilemeye devam etmiş, bu dönemde Irak’a gerçekleştirilen ihracat 
Haziran 2013 döneminden bu yana ilk defa artış göstermiştir. Sanayi üretimi de Ocak 2014’ten bu yana en 
yüksek seviyeye ulaşmıştır. Üçüncü çeyrek büyüme oranı %4 olurken, 2015 yılı ilk üç çeyrek büyümesi %3,4 
olarak gerçekleşmiştir. 
 
2015 yılı dördüncü çeyreğinin başlarında küresel risklerin azalmasıyla gelişmekte olan ülkelerin finansal 
varlık fiyatlarında az da olsa iyileşme gözlenmiş, risk primi düşmüş ve yerel para birimleri bir miktar değer 
kazanmıştır. IMF, Ekim ayında yapılan revizyon ile Türkiye için 2015 yılı sonu büyüme tahminlerini %3,1’den 
%3’e, 2016 yılı tahminlerini ise %3,6’dan %2,9’a indirirken, 2015 yılı için enflasyon tahmini %8, 2016 için ise 
%6,5 olarak açıklanmıştır. TCMB Ekim ayı sonunda, enflasyon beklentilerini revize ederek, 2015 yıl sonu 
enflasyonunun %70 olasılıkla %7,4-%8,4 (orta noktası %7,9), 2016 enflasyonunun ise %5-%8 (orta noktası 
%6,5) aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini, 2017 yılında ise hedeflenen %5 oranına yaklaşılacağının 
öngörüldüğünü belirtmiştir. Kasım ayında gerçekleştirilen seçimler sonrasında belirsizliğin ortadan 
kalkmasıyla güven endeksleri artış gösterirken, mevsimsel faktörlerin etkisiyle TÜFE yıl içindeki en yüksek 
seviyeye ulaşmıştır.  Kasım ayı sonlarında Türkiye tarafından bir Rus savaş uçağının düşürülmesi 
sonrasında başlayan sürecin 2016 yılında derinleşmesi ve ekonomik veriler üzerinde etkili olması 
beklenmektedir. Özellikle ihracat ve turizm gelirlerinin önümüzdeki dönemde azalmasının cari açık üzerinde 
baskı yaratacağı öngörülmektedir. Yılın son ayında TÜFE %8,81 oranında artarak son dört yılın en yüksek 
seviyesine ulaşmıştır. TCMB tarafından yapılan açıklamada 2015 yılında uygulanan sıkı para politikası, 
alınan makroihtiyati önlemler ve petrol fiyatlarındaki düşüş sayesinde enflasyondaki artışın sınırlı kaldığı, 
ancak buna rağmen gıda fiyatlarındaki yükseliş ve TL ‘deki değer kaybının gecikmeli etkilerine bağlı olarak 
yıl içinde enflasyon oranlarının belirgin biçimde hedeflenen düzeyin üzerinde seyrettiği belirtilmiştir. 2016 yılı 
içinde de fiyat istikrarına odaklı para politikası duruşunun korunacağı, finansal istikrar da gözetilerek 
enflasyonun hedeflenen düzeylerle uyumlu olması için çalışılacağı, yurtiçi ve küresel piyasalara ilişkin 
belirsizliklerin döviz kuru üzerindeki etkilerinin ve gıda fiyatları ile ücret seviyelerindeki gelişmelerin 
enflasyonu etkileyecek faktörler olacağı vurgulanmıştır. Rusya tarafından alınan yaptırımların olumsuz 
etkilerinin 2016 yılı içinde hissedilmesi beklenirken , Euro bölgesinde yaşanan toparlanmanın cari dengeyi 
olumlu etkilemesi öngörülmektedir. 
 
Sektörün Geleceğiyle İlgili Beklentiler 
 
2016 yılında sigorta sektörünün büyümesinin, fiyat seviyesindeki artışın özellikle yılın ilk yarısında yaratacağı 
baz etkisiyle, 2015'in altında kalacak olsa da yüksek gerçekleşmesi beklenmektedir. Karlılık bakımından 
oldukça zor geçen 2015 yılının ardından sektörün, eriyen özsermayesini yeniden yapılandırmak için yılın 
ikinci yarısında başlatmış olduğu aksiyonları, 2016 yılında da sürdürmesi beklenmektedir. Tüm bu faktörler 
çerçevesinde, ekonomik belirsizliklerin teşkil ettiği riskler göz ardı edildiğinde, 2016 yılının sigorta sektörü için 
karlılık anlamında daha olumlu geçeceği söylenebilir. Sektörün oto branşlarına olan bağımlılığı yakın 
gelecekte sektörün karlılık bakımından sağlam ve dengeli bir zemine oturmasının önündeki en büyük 
risklerden biri olarak görülmektedir. 
 
  



 

 

Magdeburger Sigorta A.Ş. 2015 Faaliyet Raporu – 11 Mart 2016 20 

2015 yılında zararı katlanarak artan trafik branşında, her ne kadar fiyat seviyesinin yetersizliği telafi etmek 
için adımlar atılmış olsa da, halen olması gereken seviyeye ulaşmamış olan rezervlerin yapılandırma 
sürecinin devam etmesi ve asgari ücret artışının hasar maliyetlerine olumsuz etkisi, branşın teknik karlılığının 
pozitife dönmesini bir süre daha geciktirebilir. Branşta artan fiyat düzeyi, gelecekte zararın azalması 
yönündeki beklentileri de beraberinde getirirken, sektörü, araç sahiplerinin yüksek primler sebebi ile sigorta 
yaptırmaktan kaçınması riski ile de karşı karşıya bırakmaktadır.  
 
Kasko branşında, 2015 yılında beklentilere paralel olarak azalan kar marjının 2016 yılında değişmeyeceği 
öngörülmektedir. Ancak sigorta şirketlerinin asgari ücretteki ayarlama ile birlikte artan işçilik maliyetleri ve 
döviz kuruna bağlı olarak artan yedek parça maliyetlerine karşın fiyatlamada değişiklik yapmaları 
beklenmektedir. 
.  
Son iki yıldır reel büyüme gözlemlenmeyen Kasko branşında 2016 yılında, yüzde 3 oranında bir reel büyüme 
beklenmektedir. Artan trafik sigortası fiyatlarının Kasko branşındaki sigorta penetrasyonunu da olumsuz 
etkilemesi ihtimali, branşta önümüzdeki senelere ilişkin büyüme beklentilerinin gerçekleşmemesi riskini de 
beraberinde getirmektedir. 
 
Hastalık ve sağlık branşında Grup Sağlık ürünlerindeki rekabetin 2016 yılında da önceki yıllardaki gibi devam 
edeceği öngörülmektedir. 2016 yılında, sigorta ettirenlerin ekonomik beklentilerini karşılayabilmek için 
mevcut grup ürünlerine alternatif olarak sunulan tamamlayıcı sağlık ve diğer hibrit ürünlerin devreye 
girmesinin ve önceki yıla göre daha düşük seviyede gerçekleşen medikal enflasyonun etkisiyle, hastalık ve 
sağlık branşındaki prim büyümesinin 2015 yılının altında kalması beklenmektedir. Ancak bireysel 
tamamlayıcı sağlık ürünlerinin veya pazara yeni sunulan ve sigortalıların kendi ürünlerini şekillendirebildikleri 
esnek bireysel ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte ivmeleneceği tahmin edilen bireysel segmentteki büyüme 
ile grup sağlık portföyünde yaşanan kısıtlı büyümenin kompanse edilebileceği düşünülmektedir. 
 
Zorunlu deprem tarifesinin 2017 yılı başında serbest tarifeye dönüştürülmesi planlanmaktadır. Sektördeki 
mevcut fiyatlama pratiği düşünüldüğünde böyle bir serbesti halinde (en azından ilk dönemde) yangın 
sigortasının zarar eden bir branş haline gelmesi olasılığı gündeme gelmektedir. Böyle bir durumda sigorta 
şirketlerinin bölüşmeli treteler için reasürör bulmakta da zorlanacakları tahmin edilmektedir.   
 
Fiyat odaklı rekabetin geçtiğimiz yıllarda Türk sigortacılık sektöründe neden olduğu zararların yeniden 
yaşanmaması ve önümüzdeki yıllarda sektörün gelişmesi için sigorta şirketlerinin rekabet odağını fiyattan 
müşteriye ve hizmete çevirmesi gerekmektedir. Sektörün kalkınmasına hizmet etmesi beklenen sigorta 
şirketlerinin önceliklerini müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek 
olarak belirlemeleri önem arz etmektedir.  
 
Şirket Faaliyetleri ve Önemli Gelişmeler 
 
Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 
 
2015 yılında herhangi bir araştırma geliştirme çalışması yapılmamıştır.  
 
Şirketin Doğrudan veya Dolaylı Iştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 
 
Şirketimizin doğrudan ya da dolaylı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır. 
 
Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimine Ilişkin Bilgiler 
 
Şirketimizde 2015 yılında yapılan özel ya da kamu denetimi olmamıştır. 
 
İşletme Aleyhine Açılan ve Işletmenin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki 
Davalar ve Olası Sonuçları 
 
Şirketimizin normal faaliyetleri çerçevesinde ağırlıklı olarak sigortacılık faaliyetleri kaynaklı olarak aleyhimize 
açılan ve mevzuat uyarınca muallak tazminat karşılığı ayrılan davaların toplam tutarı 17.813 TL’dir. 
 
Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile İlgili Bilgiler 
 
Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.  
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Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine 
Getirilip Getirilmediği, Yapılmadıysa Gerekçeleri 
 
Magdeburger Sigorta A.Ş. 2015 yılı için belirlenen hedeflerine ulaşmıştır. 30 Mart 2015 tarihinde yapılan 
2014 yılı Olağan Genel Kurulunda alınan ve şirket yönetimi tarafından yerine getirilmesi gereken tüm kararlar 
yerine getirilmiştir. Bu kapsamda; Genel Kurul tutanağının 8. maddesinde yer alan karın kullanımı, 10. 
maddesinde yer alan yönetim kurulu üyeleri ve denetçi ücretlerine ve 11. maddesinde yer alan bağımsız 
denetçi seçimine ilişkin iş ve işlemler şirket yönetimi tarafından zamanında ve eksiksiz olarak yerine 
getirilmiştir. 
 
Yıl İçerisinde Yapılan Bağış ve Yardımlar 
 
Yıl içinde yapılmış herhangi bir bağış ve yardım bulunmamaktadır.   
 
Yıl İçerisinde Yapılan Yatırımlar 
 
İlgili hesap döneminde yapılmış olan yatırım bulunmamaktadır. 
 
Finansal Durum 
 
Özet Finansal Göstergeler 
 
Şirketimiz 2015 yılı içerisinde direkt ve endirekt istihsal yolu ile 388.946 TL prim üretmiştir. 
 
Tablo 6: Yıl içinde muhtelif branşlardaki faaliyetimiz sonucunda elde edilen istihsal rakamları 
 

 Prim (TL) Pay (%) 
Trafik 377.549 97,07 

Oto Kaza 2.173 0,56 

Sağlık 2.264 0,58 

Yangın 6.043 1,55 

Otodışı Kaza 526 0,14 
Mühendislik 316 0,08 

Nakliyat 75 0,02 
Toplam 388.946 100,00 

  
İstihsalimizin % 97,07’si Trafik, % 0,56’sını Oto Kaza, % 0,58’ini Sağlık, % 1,55’ini Yangın, % 0,14’sini Oto 
Dışı Kaza, % 0,08’ini Mühendislik ve % 0,02’sini Nakliyat sigortaları teşkil etmektedir. 
 
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik gereğince kara araçları sorumluluk sigorta 
branşında faaliyet ruhsatı bulunan Şirketimiz, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Türkiye Motorlu Taşıtlar 
Bürosu’nun doğal üyesi haline gelmiş ve endirekt prim istihsaline başlamıştır. Bu dönemde üretilen endirekt 
prim tutarı 377.549TL’dir.  
 
Aktif büyüklüğümüz 6.677.960 TL olup, 6.618.900 TL cari varlıklarımıza mukabil, 477.532 TL kısa vadeli 
yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Özsermayemiz ise 6.155.130 TL ’dir. 
  
Teknik kârımız 48.638 TL’dir. 
 
Yatırım giderlerimiz 572.131 TL olup, bu rakam Teknik Kâr Zarar hesabımıza dahil edilmiştir. 
 
Kâr Zarar hesabımızda 717.540 TL olan mali gelirimiz; faiz ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. 
 
Brüt bilanço kârımız 185.383 TL’dir.  
 
Vergi sonrası kârımız ise 146.568 TL’dir.  
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Kâr Dağıtım Politikası 
 
Yönetim Kurulu tarafından, iş hacmindeki muhtemel genişlemelerin gerektirdiği kaynak ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla ortaklara kar payı dağıtılmamasına ve toplanacak Ortaklar Genel Kurulu’na, 146.568 
TL tutarındaki 2015 yılı vergi sonrası karından Türk Ticaret Kanununun 519 uncu maddesi gereğince genel 
kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra, bakiyenin olağanüstü yedeklere ayrılmasının teklif edilmesine 
karar verilmiştir. 
 
Beş Yıllık Özet Finansal Veriler 
 
Şirketimizin son beş yıllık döneme ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:  
 
Tablo 7: Son beş yıllık döneme ilişkin finansal bilgileri 
 

(bin TL)         2011           2012          2013         2014      2015 
Prim 265.847 269.377 286.966 340.853 388.946 
Vergi Öncesi Kar 230.204 316.332 26.675 220.369 185.383 
Vergi Sonrası Kar 182.562 251.740 19.995 173.388 146.568 
Aktif Toplamı 5.985.538 6.196.216 6.244.315 6.472.426 6.677.960 
Özsermaye 5.560.738 5.815.070 5.834.762 6.008.593 6.155.130 

 
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi 
 
Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi ve Benzeri Konularda  İleriye Dönük Riskler ve Şirketin 
Risk Yönetim Politikaları 
 
 Finansal riskler 
 
Şirket, faaliyetlerinden dolayı kredi, likidite, kur, faiz oranı gibi çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. 
Şirketin risk yönetimi stratejisi ve iç kontrol sistemleri, söz konusu risklerin mali performans üzerindeki olası 
olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca, Yönetim Kurulu her yıl en az bir defa 
yatırım politikalarını gözden geçirerek genel politikalar konusunda karar almaktadır. 
 

o Kredi riski 
 
Kredi riski; borçlu, tahvil ihraççısı, reasürans şirketleri veya şirketle maddi ilişkisi bulunan diğer karşı tarafın, 
sözleşme gereklerine uymayarak Şirkete ödeme yükümlülüğünü zamanında, kısmen veya tamamen yerine 
getirememesinden kaynaklanacak olası kayıpları ifade etmektedir. Şirket açısından kredi riski taşıyan başlıca 
konular; yatırım faaliyetleri ve reasürans işlemlerinden oluşmaktadır. Finansal riskin yönetimine ilişkin olarak; 
finansal tabloların 4.2 nolu dipnotunun kredi riskine ilişkin bölümünde yer alan “esas faaliyetlerden 
alacakların yaşlandırması ve ayrılan karşılıklar” tablosunda detayları görülebileceği üzere, şirketin vadesi 
geçmiş alacağı bulunmamaktadır. 
 

o Likidite riski 
 
Likidite riski; vadesi gelen yükümlülükler için gereken nakit çıkışlarını zamanında ve tam olarak karşılayacak 
düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunmaması riskini ifade etmektedir. Likidite 
riskinin ihtiyatlı şekilde yönetilmesi amacıyla, yatırım kararları genel teknik gereklilikler ve yükümlülük 
ihtiyaçlarına uygun olarak alınmaktadır. Bunu yaparken varlık ve yükümlülüklerin para birimi ve vade bazında 
uyumsuzluklarının en aza indirilmesine özen gösterilmektedir. Finansal riskin yönetimine ilişkin finansal 
tabloların 4.2 nolu dipnotunun likidite riski bölümünde yer alan “parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade 
dağılımları” tablosunda detayları görülebileceği üzere, şirket varlıkları her bir vade kırılımı bazında şirket 
yükümlülüklerinin üzerindedir. 
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o Faiz riski 
 
Şirket, piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden 
dolayı faiz riskine maruz kalmaktadır. Finansal riskin yönetimine ilişkin olarak; finansal tabloların 4.2 nolu 
dipnotunun faiz riski bölümünde yer alan tabloda detayları görülebileceği üzere, 31 Aralık 2015 tarihi 
itibarıyla faiz oranlarındaki 100 baz puan artış, şirketin özkaynakları üzerinde ihmal edilebilecek derecede 
düşük etki yaratacaktır. 
 

o Kur riski 
 
Şirketin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden varlık veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.  
 
 Sigortalama riskleri 
 
Şirket, sigortaya konu risklerin gerçekleşme ve gerçekleşen hasar tutarındaki belirsizlik olasılığından dolayı 
sigortalama riskine maruzdur. Bu çerçevede, risk kabulünü ihtiyatlılık prensipleri çerçevesinde, teknik kar 
beklentisine göre yapmakta ve sigorta yoluyla sağladığı teminatların kapsam ve koşullları ile prim tutarını, bu 
beklentiye uygun şekilde oluşturmaktadır.  Diğer taraftan, Yönetim Kurulu, yılda en az bir kere reasürans 
stratejileri ile iş yazım ve fiyatlandırma politikalarını gözden geçirerek karar almaktadır.  Sigorta riskinin 
yönetimine ilişkin olarak; finansal tabloların 4.1 nolu dipnotunda yer alan tabloda detayları görülebileceği 
üzere, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla verilen toplam teminat tutarı 6 milyon TL’dir. 
 
 Operasyonel riskler 
 
Operasyonel riskler; yetersiz ve/veya sorunlu iş süreçleri, personel, bilgi işlem altyapısı ve  dış kaynaklı 
etkenler sebebiyle olası riskleri ifade etmektedir. 2015 yılı içinde operasyonel risk kaynaklı herhangi bir kayıp 
ve/veya sorun yaşanmamıştır. 
 
İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Yapısı ve Riskin Erken Saptanması 
 
Hazine Müsteşarlığı tarafından 21 Haziran 2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta 
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” (“İç Sistemler Yönetmeliği”) 
uyarınca; şirketin İç Sistemler faaliyetleri, İç Denetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol olmak üzere üç grupta 
toplanmıştır.  
 
İç Sistemler Yönetmeliği uyarınca, 31.03.2015 tarih ve 2015/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Ahmet 
Turul, İç Sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir.  
 
Risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Risk Yönetimi 
ve İç Kontrol Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Direktörü tarafından 
yürütülmektedir. 
 
Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu 
Konudaki Görüşü 
 
Şirket faaliyetlerinin sınırlı olmasından dolayı, iç kontrol ve risk yönetimi için periyodik raporlama sistemleri 
oluşturulmamıştır. Ancak, faaliyetler sürekli izlenmekte ve şirketin mali gücü üzerinde belirgin etki doğuran 
herhangi bir riskin ortaya çıkması halinde, söz konusu risk, en kısa sürede Yönetim Kurulu Üyelerine 
bildirilmektedir. 2015 yılı içerisinde bildirimi gerektiren bir risk oluşmamıştır. 
İç Denetim Grup Başkanlığı tarafından, Şirket faaliyetlerinin sigortacılık ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 
Şirketin strateji, politika, ilke ve hedeflerine uygunluğu konusunda denetim ve raporlama faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir.   
 
İç Denetim Grup Başkanlığı faaliyetlerini, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık İç Denetim planı 
dahilinde yürütmektedir. 
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Şirkette, 2015 yılı içerisinde iki adet denetim ve dört adet Hazine Müsteşarlığı’nın 2010/2 numaralı 
genelgesinde belirtilen esaslara uygunluk denetimleri (çeyrek dönemler bazında) gerçekleştirilmiş olup, 
ayrıca yıl sonu sayım işlemlerine gözlemci olarak nezaret edilmiştir.  
 
Yönetim Kurulu; iç kontrol, risk yönetimi ve İç denetim fonksiyonlarının (toplu ifade ile iç sistemlerin) şirket 
bünyesinde mevzuata uygun olarak oluşturulduğu ve iç sistem faaliyetlerinin, şirket operasyonlarında etkinlik 
ve verimlilik, mali raporlama sistemi güvenirliği ve mevzuata uyum konularında makul derecede güvence 
sağlayabilecek nitelikte yürütüldüğü görüşündedir. 
 
Diğer Hususlar 
 
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra 01.01.2016 tarihi itibariyle; Aylin Somersan-Coqui, Solmaz Altın’ın 
yerine Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Vekili ve Murahhas Üye olarak seçilmiştir. Ayrıca, Feral Sunar’ın 
yerine Kader Karakaya 01.01.2016 tarihi itibariyle İç Denetim Grup Başkanı olarak atanmıştır. 
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Yönetim Kurulu Beyanı 
 
İşbu 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 516’ncı maddesi, 28 
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Şirketlerin Yıllık Faaliyet 
Raporunun Asgari İçereğinin Belirlenmesi Hakkındaki 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 hazırlanmıştır. Şirket yönetiminin, 
Yıllık Faaliyet Raporu’nun “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin 
Yönetmelik”’te belirlenen hususları ihtiva ettiği yönündeki beyanı, raporun ekinde yer almaktadır.  
 
Faaliyet raporumuza son vermeden önce; şirketimize gösterdikleri ilgi ve güven nedeniyle sigortalılarımıza 
ve başarılı faaliyet sonuçlarımız nedeniyle başta acentelerimiz, yönetim kadromuz ve çalışanlarımız olmak 
üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eder, gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri nedeniyle ortaklarımıza 
şükran ve saygılarımızı sunarız. 
 
Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
 
 
 
 
 
 
 
Ahmet Turul    Aylin Somersan-Coqui 
Yönetim Kurulu Başkanı  Yönetim Kurulu Başkan Vekili            
 
 
 
 
 
 
 
Ömür Şengün      Arif Aytekin 
Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi          
 
 
 
 
 
 
 
Taylan Türkölmez   Tolga Gürkan        
Yönetim Kurulu Üyesi                       Yönetim Kurulu Üyesi             
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Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 
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Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 
VARLIKLAR 

I- Cari Varlıklar Dipnot 

Bağımsız 
Denetimden  
Geçmiş Cari  

Dönem             
31 Aralık 2015 

Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş Önceki 
Dönem             

31 Aralık 2014 
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar  14 6,375,779              6,170,319     
1- Kasa 14 -                          62     
2- Alınan Çekler  -  -  
3- Bankalar 14 6,375,779              6,170,257    
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 11 103,747 99,371 
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 103,747 99,371 
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar   - - 
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar   - - 
4- Krediler  - - 
5- Krediler Karşılığı (-)  - - 
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar  - - 
7- Şirket Hissesi  - - 
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  - - 
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 30,223 38,666 
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar  12 23,829 29,018 
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)  - - 
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar   6,394 9,648 
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  12,45 3,643 - 
1- Ortaklardan Alacaklar   - - 
2- İştiraklerden Alacaklar  - - 
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  - - 
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar   - - 
5- Personelden Alacaklar  - - 
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 12,45 3,643 - 
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)  - - 
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar  - - 
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)  - - 
E- Diğer Alacaklar  -                     1,703     
1- Finansal Kiralama Alacakları  -  -  
2- - Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)  -  -  
3- Verilen Depozito ve Teminatlar  -  -  
4- Diğer Çeşitli Alacaklar  -                     1,703     
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)  - - 
6- Şüpheli Diğer Alacaklar  - - 
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)  - - 
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   40,829                   26,994     
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri  40,829                   26,994     
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri  - - 
3- Gelir Tahakkukları  - - 
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler  - - 
G- Diğer Cari Varlıklar  64,679 78,487 
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar  - - 
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar  12,19 64,679 78,487 
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları  -   
4- İş Avansları   - - 
5- Personele Verilen Avanslar   - - 
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları   - - 
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar   - - 
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı  -  -  
I- Cari Varlıklar Toplamı  6,618,900              6,415,540     

 
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 
VARLIKLAR 

II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot 

Bağımsız 
Denetimden  
Geçmiş Cari  

Dönem             
31 Aralık 2015 

Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş Önceki 
Dönem             

31 Aralık 2014 
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 12 50,000 50,000 
1- Finansal Kiralama Alacakları  - - 
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)  - - 
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 50,000 50,000 
4- Diğer Çeşitli Alacaklar  - - 
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)  - - 
6- Şüpheli Diğer Alacaklar 
 

 - - 
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)  - - 
D- Finansal Varlıklar   - - 
1- Bağlı Menkul Kıymetler   - - 
2- İştirakler   - - 
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri  (-)  - - 
4- Bağlı Ortaklıklar  - - 
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)  - - 
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler  - - 
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)  - - 
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar  - - 
9- Diğer Finansal Varlıklar   - - 
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  - - 
E- Maddi Varlıklar  - - 
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  - - 
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  - - 
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller  - - 
4- Makine ve Teçhizatlar   - - 
5- Demirbaş ve Tesisatlar   - - 
6- Motorlu Taşıtlar   - - 
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)  - - 
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar  - - 
9- Birikmiş Amortismanlar   - - 
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)  - - 
F- Maddi Olmayan Varlıklar  - - 
1- Haklar   - - 
2- Şerefiye   - - 
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler   - - 
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri    - - 
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar   - - 
6- Birikmiş İtfalar (-)  - - 
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar   - - 
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   - - 
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri  - - 
2- Gelir Tahakkukları    - - 
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler   - - 
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 9,060                     6,886     
1- Efektif Yabancı Para Hesapları   -   -  
2- Döviz Hesapları   -   -  
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar    -   -  
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar   -   -  
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21                     9,060                         6,886     
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar   - - 
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı  (-)  - - 
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)  - - 
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı  59,060                   56,886     
Varlıklar Toplamı  6,677,960              6,472,426     

 

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır 
   

 2 



Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 
YÜKÜMLÜLÜKLER  

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler 
Dip 
not 

Bağımsız 
Denetimden  
Geçmiş Cari  

Dönem             
31 Aralık 2015 

Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş Önceki 
Dönem             

31 Aralık 2014 
A- Finansal Borçlar   - - 
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)  - - 
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar  19 13,758 15,259 
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar   812 - 
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar   - - 
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar  19 12,946 15,259 
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar  - - 
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar  - - 
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)  - - 
C-İlişkili Taraflara Borçlar  19 152 28,154 
1- Ortaklara Borçlar   - - 
2- İştiraklere Borçlar  - - 
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar  - - 
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar  - - 
5- Personele Borçlar  - - 
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19 152 28,154 
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  17 460,723 362,202 
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net  17 209,419 144,714 
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net   - - 
3- Matematik Karşılıklar – Net   - - 
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı – Net  17 251,304 217,488 
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net  - - 
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net  - - 
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları   19 2,899                23,794     
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar   -                21,030     
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri  19 2,899                  2,764     
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  19 38,815                47,091     
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 19 (38,815) (47,091)     
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları   - - 
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar  - - 
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı  - - 
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı  - - 
3- Maliyet Giderleri Karşılığı  - - 
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   - - 
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri   - - 
2- Gider Tahakkukları  - - 
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  477,532 429,409 

 
 
 

              İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 

YÜKÜMLÜLÜKLER  

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler 
Dip 
not 

Bağımsız 
Denetimden  
Geçmiş Cari  

Dönem             
31 Aralık 2015 

Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş Önceki 
Dönem             

31 Aralık 2014 
A- Finansal Borçlar   - - 
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)  - - 
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar   - - 
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar   - - 
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar   - - 
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar   - - 
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar  - - 
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar  - - 
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)  - - 
C- İlişkili Taraflara Borçlar   - - 
1- Ortaklara Borçlar  - - 
2- İştiraklere Borçlar  - - 
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar  - - 
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar   - - 
5- Personele Borçlar   - - 
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar   - - 
D- Diğer Borçlar   - - 
1- Alınan Depozito ve Teminatlar   - - 
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar  - - 
3- Diğer Çeşitli Borçlar   - - 
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)  - - 
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları   - - 
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net   - - 
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net   - - 
3- Matematik Karşılıklar – Net   - - 
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı – Net   - - 
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net  - - 
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net  - - 
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları   - - 
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler    - - 
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları   - - 
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar  23 45,298 34,424 
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 45,298 34,424 
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı  - - 
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   - - 
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri   - - 
2- Gider Tahakkukları  - - 
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler   - - 
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler  - - 
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  - - 
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler   - - 
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı  45,298 34,424 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 

ÖZSERMAYE 

V- Özsermaye 
Dip 
not 

Bağımsız 
Denetimden  
Geçmiş Cari  

Dönem             
31 Aralık 2015 

Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş Önceki 
Dönem             

31 Aralık 2014 
A- Ödenmiş Sermaye   1,600,000 1,600,000 
1- (Nominal) Sermaye  2.10,15 1,600,000 1,600,000 
2- Ödenmemiş Sermaye (-)  - - 
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları  - - 
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)  - - 
5- Tescili Beklenen Sermaye  - - 
B- Sermaye Yedekleri   - - 
1- Hisse Senedi İhraç Primleri   - - 
2- Hisse Senedi İptal Karları  - - 
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları  - - 
4- Yabancı Para Çevirim Farkları  - - 
5- Diğer Sermaye Yedekleri  - - 
C- Kar Yedekleri   4,408,562           4,235,205     
1- Yasal Yedekler  15 597,701              589,033     
2- Statü Yedekleri  -  -  
3- Olağanüstü Yedekler 15 3,011,340           2,846,620     
4- Özel Fonlar (Yedekler)  -  -  
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 (19)                       12     
6- Diğer Kar Yedekleri  15 799,540              799,540     
D- Geçmiş Yıllar Karları    -   -  
1- Geçmiş Yıllar Karları    -   -  
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)   -   -  
1- Geçmiş Yıllar Zararları    -   -  
F-Dönem Net Karı   146,568 173,388 
1- Dönem Net Karı  146,568 173,388 
2- Dönem Net Zararı   -    -   
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı   -   -  
Özsermaye Toplamı  6,155,130 6,008,593 
Yükümlülükler Toplamı   6,677,960 6,472,426 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
Gelir Tablosu 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 
 

I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot 

Bağımsız Denetimden  
Geçmiş Cari  

Dönem             
31 Aralık 2015 

Bağımsız Denetimden  
Geçmiş Önceki 

Dönem             
31 Aralık 2014 

A- Hayat Dışı Teknik Gelir    896,372 984,019    
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  324,241              325,311     
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 388,946              340,853     
1.1.1- Brüt Yazılan Primler  17 388,946              340,853     
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler   -  -  
1.1.3- SGK’ya Aktarılan Primler  -  -  
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 

Düşülmüş Olarak)  17,29 (64,705) (15,542) 
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı  17 (64,705) (15,542) 
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı   -                          -     
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK 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- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri  572,131 658,708    
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                           -                              -     
B- Hayat Dışı Teknik Gider   (847,734) (723,034) 
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (276,587) (198,589) 
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (242,775) (188,934) 
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar  17 (242,775) (188,934) 
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı   - - 
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş 

Olarak)  17,29 (33,812) (9,655) 
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı  17 (30,765) (17,337) 
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı  10,17 (3,047) 7,682 
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 

Düşülmüş Olarak)  - - 
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı   - - 
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı    - - 
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş 

Olarak)   - - 
4- Faaliyet Giderleri  32 (571,147) (524,445) 
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  -  -  
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler  -  -  
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı  -  -  
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)  48,638 260,985    
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  - - 
    

  
      İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
Gelir Tablosu 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 
 

I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot 

Bağımsız Denetimden  
Geçmiş Cari  

Dönem             
31 Aralık 2015 

Bağımsız Denetimden  
Geçmiş Önceki 

Dönem             
31 Aralık 2014 

E- Hayat Teknik Gider    - - 
1- Gerçekleşen Hasarlar (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 Hasarlar 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- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş 

Olarak)   - - 
3.1- Matematik Karşılıklar   - - 
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık   - - 
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahipleribe Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)  - - 
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı   - - 
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı  - - 
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahipleribe Ait Poliçeler İçin 

Ayrılan Karş.)  - - 
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)  - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
Gelir Tablosu 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 
 

I I -TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM  Dipnot 

Bağımsız Denetimden  
Geçmiş Cari  

Dönem             
31 Aralık 2015 

Bağımsız Denetimden  
Geçmiş Önceki 

Dönem             
31 Aralık 2014 

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)   48,638 260,985   
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)   -  -  
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)   -  -  
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)   48,638 260,985   
K- Yatırım Gelirleri  4.2 717,540 634,066 
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler  4.2 712,950 634,066 
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar   - - 
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi   - - 
4- Kambiyo Karları   4,590 - 
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   - - 
9- Diğer Yatırımlar   - - 
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri   - - 
L- Yatırım Giderleri   (572,131) (660,150) 
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil    -  -  
2- Yatırımlar Değer Azalışları    -  -  
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar   -  -  
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri   (572,131)  (658,708)     
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar    -  -  
6- Kambiyo Zararları    - (1,442)     
7- Amortisman Giderleri   -  -  
8- Diğer Yatırım Giderleri    -  -  
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve 

Zararlar    (8,664) (14,532)     
1- Karşılıklar Hesabı  47 (10,874) (3,432) 
2- Reeskont Hesabı   - - 
3- Özellikli Sigortalar Hesabı    - - 
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı    - - 
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı  35 2,174 688 
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri   - - 
7- Diğer Gelir ve Karlar    36 - 
8- Diğer Gider ve Zararlar    - (11,788) 
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları   -  -  
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları   -  -  
N- Dönem Net Karı veya Zararı    146,568 173,388 
1- Dönem Karı ve Zararı   185,383 220,369 
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları  35 (38,815) (46,981) 
3- Dönem Net Kar veya Zararı   146,568 173,388 
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı   -  -  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  
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Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
Nakit Akış Tablosu 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 

  
Dip 
not 

Bağımsız 
Denetimden  
Geçmiş Cari  

Dönem             
31 Aralık 2015 

Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş Önceki 
Dönem             

31 Aralık 2014 
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT 
AKIMLARI    

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  393,136 328,132    
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  -  -  
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  -  -  
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı   (1,338,766) (1,147,911)    
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı     - 
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı     - 
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit   (945,630) (819,779) 
8. Faiz ödemeleri     - 
9. Gelir vergisi ödemeleri   (43,728) (44,278) 
10. Diğer nakit girişleri    - 
11. Diğer nakit çıkışları   (270) - 
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit    (989,628) (864,057) 

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT 
AKIMLARI     

1. Maddi varlıkların satışı   - - 
2. Maddi varlıkların iktisabı   - - 
3. Mali varlık iktisabı  11 (102,688) (99,309)    
4. Mali varlıkların satışı 11 99,371 100,560    
5. Alınan faizler  697,608 648,718    
6. Alınan temettüler  - - 
7. Diğer nakit girişleri  - - 
8. Diğer nakit çıkışları   - - 
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit   694,291 649,969    

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  - - 
6. Diğer nakit çıkışları   - - 
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit  - - 

D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE 
OLAN ETKİSİ  4,590 (1,447)    
E.  Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış   (290,747) (215,535)    
F.  Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 1,506,699 1,722,234 
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu  14 1,215,952 1,506,699 

  
 
 
 
 
 
 

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
    31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
    Özkaynak Değişim Tablosu 

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

Bağımsız Denetimden Geçmiş Özkaynak Değişim Tablosu Tablosu – 31 Aralık 2014 
  

Dip 
not Sermaye 

İşletmenin 
Kendi 
Hisse 

Senetleri 
Varlıklarda 
Değer Artışı 

Öz sermaye 
Enflasyon 
Düzeltmesi 

Farkları 

Yabancı 
Para 

Çevrim 
Farkları 

Yasal 
Yedekler 

Olağanüstü 
Yedekler 

Diğer 
Yedekler ve 

Dağıtılmamış 
Karlar 

Net Dönem 
Karı 

Geçmiş 
Yıllar 

Karları Toplam 
I – Önceki Dönem Sonu Bakiyesi – 31 Aralık 2013  1,600,000  -  (431) -  -  588,033  2,827,625  799,540  19,995  -  5,834,762  
A – Sermaye Artırımı  - - - - - - - - - - - 
    1 – Nakit   - - - - - - - - - - - 
    2 – İç Kaynaklardan  - - - - - - - - - - - 
B – İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri  - - - - - - - - - - - 
C – Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar  - - - - - - - - - - - 
D – Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 - - 443 - - - - - - -  443     
E – Yabancı Para Çevrim Farkları  - - - - - - - - - -  -  
F – Diğer Kazanç ve Kayıplar  - - - - - - - - - -  -  
G – Enflasyon Düzeltme Farkları  - - - - - - - - - -  -  
H – Net Dönem Karı  - - - - - - - - 173,388 -  173,388 
I – Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15 - - - - -     1,000        18,995     - (19,995) -  - 
J – Dağıtılan Temettü  - - - - -  -    -   -  -   - - 
II – Dönem Sonu Bakiyesi – 31 Aralık 2014  1,600,000 - 12 - -       589,033     2,846,620     799,540 173.388 - 6,008.593 

 
Bağımsız Denetimden Geçmiş Özkaynak Değişim Tablosu – 31 Aralık 2015 

  

Dip 
not Sermaye 

İşletmenin 
Kendi 
Hisse 

Senetleri 
Varlıklarda 
Değer Artışı 

Öz sermaye 
Enflasyon 
Düzeltmesi 

Farkları 

Yabancı 
Para 

Çevrim 
Farkları 

Yasal 
Yedekler 

Olağanüstü 
Yedekler 

Diğer 
Yedekler ve 

Dağıtılmamış 
Karlar 

Net Dönem 
Karı 

Geçmiş 
Yıllar 

Karları Toplam 
I – Önceki Dönem Sonu Bakiyesi – 31 Aralık 2014  1,600,000  - 12 - - 589,033 2,846,620 799,540  173,388 - 6,008,593 
A – Sermaye Artırımı  - - - - - - - - - - - 
    1 – Nakit   - - - - - - - - - - - 
    2 – İç Kaynaklardan  - - - - - - - - - - - 
B – İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri  - - - - - - - - - - - 
C – Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar  - - - - - - - - - - - 
D – Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 - - (31) - - - - - - - (31) 
E – Yabancı Para Çevrim Farkları  - - - - - - - - - - - 
F – Diğer Kazanç ve Kayıplar  - - - - - - - - - - - 
G – Enflasyon Düzeltme Farkları  - - - - - - - - - - - 
H – Net Dönem Karı  - - - - - - - - 146,568 - 146,568 
I – Yedeklere ve Geçmiş Yıllar Zararlarına Transferler 15 - - - - - 8,668 164,720 - (173,388) - - 
J – Dağıtılan Temettü  - - - - - - - - - - - 
II – Dönem Sonu Bakiyesi – 31 Aralık 2015  1,600,000 - (19) - - 597,701 3,011,340 799,540 146,568 - 6,155,130 

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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           Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
Kar Dağıtım Tablosu 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 
 

Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Şirket’in yetkili organı Genel Kurul'dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla 
Şirket’in yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır. 

 
 
 
 
 

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

 Dipnot 
Cari Dönem 

31 Aralık 2015 
Önceki Dönem 
31 Aralık 2014 

I.           DÖNEM KARININ DAĞITIMI    
1.1.  DÖNEM KARI  183,209 219,681 
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER  (36,641) (46,293) 

1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)  (38,815) (46,981) 
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi   - 
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler  2,174 688 

A            NET DÖNEM KARI (1.1 – 1.2)  146,568 173,388 
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)  - - 
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE  - (8,668) 
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL 

FONLAR (-)  - - 
B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ]  - 164,720 
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. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)  - - 
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)  - - 

1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine  - - 
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  - - 
1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine  - - 
1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine  - - 
1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine  - - 

1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)  - - 
1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-)  - - 
1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER  - (164,720) 
1.13. DİĞER YEDEKLER  - - 
1.14. 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  0.00092 0.00108  
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )  9.16 10.84 
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 ( % )  - - 
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Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015  Tarihi İtibarıyla Hazırlanan  
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

1 Genel bilgiler  

1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Magdeburger Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) doğrudan ortakları Allianz Sigorta 
A.Ş. ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve nihai ortağı Allianz SE’dir. 

1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi 
(veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer) 

Şirket Türkiye’de tescil edilmiş olup, “Anonim Şirket” statüsünde faaliyet göstermektedir. Şirket  
21 Haziran 1989 tarihinde faaliyete geçmiştir.  

Şirket Genel Müdürlüğü “Allianz Tower Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 Ataşehir 
İstanbul” adresinde yer almaktadır. 

1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu 

Şirket, kaza, yangın, nakliyat, mühendislik ve sağlık dallarında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.  
1 Mayıs 1999 tarihi itibarıyla Şirket, acentelerinin tümünün sözleşmelerini feshederek acenteler kanalıyla 
sigortacılık işlemlerini durdurma kararı almıştır. Bununla birlikte, Şirket yönetiminin, faaliyetlerin 
tamamıyla durdurulması yönünde bir karar, plan ve niyeti bulunmamaktadır. 

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması 

Şirket faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı 
Sigortacılık Kanunu (“Sigortacılık Kanunu”) ve bu kanuna dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından 
yayımlanan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olup; yukarıda 1.3 – İşletmenin fiili 
faaliyet konusu notunda belirtilen sigortacılık branşlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1.5 Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı 

Şirket’in 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla çalışan 1 adet personeli bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 1 adet 
personel). 

1.6 Üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin, yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel 
müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri 
menfaati yoktur (31 Aralık 2014: Yoktur). 
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1 Genel bilgiler (devamı) 

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, Hazine 
Müsteşarlığı 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, Hazine Müsteşarlığı tarafından önerilen yöntem veya Hazine 
Müsteşarlığı’ndan onay alınması şartı ile kendi belirleyecekleri bir yöntem ile teknik bölüm faaliyet 
giderlerini, sigorta bölümlerine dağıtabilirler.  

Şirket tarafından hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde 
edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılır. 
Faaliyet giderleri alt branşlara; her bir alt branş için son 3 yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim 
miktarı ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarına ve hasar ihbar 
adedine oranlanmasıyla bulunan 3 oranın ortalamasına göre dağıtılmaktadır. 

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

İlişikteki finansal tablolar, sadece Şirket’in finansal bilgilerini içermekte olup, 2.2 – Konsolidasyon notunda 
daha detaylı anlatıldığı üzere 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolar hazırlanmamıştır. 

1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki raporlama dönemi 
sonundan itibaren olan değişiklikler 

Şirket’in Ticaret Unvanı : Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 

Şirket’in Genel Müdürlüğü’nün Adresi : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mahallesi 

                                                                                            Kayışdağı Caddesi No:1 

  Ataşehir/İstanbul  

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

Şirket önceki raporlama döneminden sonra genel müdürlüğünde adres değişikliği yapmıştır. Şirket’in 
önceki raporlama dönemi sonu itibarıyla adres bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Şirket’in eski Genel Müdürlüğü’nün Adresi : Bağlarbaşı Kısıklı Cad., No:13 Altunizade 

  Üsküdar/İstanbul  

1.10 Raporlama döneminden sonraki olaylar 

Raporlama döneminden sonraki olaylara ilişkin açıklamalar Not 46 – Raporlama döneminden sonraki 
olaylar notunda detaylı olarak sunulmuştur. 
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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, Sigortacılık Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak Hazine Müsteşarlığı 
tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde ve Hazine Müsteşarlığı 
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, açıklama ve 
genelgeler ile bunlarla düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) (tümü “Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama 
Mevzuatı”)’na uygun olarak hazırlamaktadır. 

18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında 
Tebliğ” ve Hazine Müsteşarlığı’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 

Hiperenflasyonist ülkelerde muhasebeleştirme 

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla TMS 29 – Yüksek 
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama’ya uygun olarak, TL’nin genel satın alım gücündeki 
değişmeler nedeniyle yapılan düzeltmeleri yansıtacak şekilde ifade edilmiştir. TMS 29, yüksek enflasyonlu 
ekonomilerin para birimi ile hazırlanan finansal tabloların raporlama dönemi sonundaki ölçüm biriminden 
gösterilmesini ve önceki dönemlere ait bakiyelerin de aynı birimden gösterilmesini öngörmektedir. 

Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaralı yazısına istinaden 2005 yılı başından 
itibaren finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulaması sona erdirilmiştir. Dolayısıyla, 31 
Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançoda yer alan parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ile 
sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine 
kadar enflasyona göre düzeltilmesi, bu tarihten sonraki girişlerin ise nominal değerlerinden taşınmasıyla 
gösterilmiştir. 

Diğer muhasebe politikaları 

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. 
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.1 Hazırlık esasları (devamı) 

2.1.3 Geçerli ve raporlama 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 
satılmaya hazır finansal varlıklar hariç yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 
2004 tarihine kadar enflasyon muhasebesinin etkilerine göre düzeltilmiş tarihi maliyet esasına göre 
hazırlanmıştır. 

2.1.6 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar  

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

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

2.2 Konsolidasyon 

Şirket’in konsolidasyon kapsamında bağlı ortaklığı bulunmadığından ayriyeten konsolide finansal tablolar 
hazırlanmamıştır.  

2.3 Bölüm raporlaması 

Bir faaliyet bölümü, Şirket’in faaliyet gösterdiği iş alanlarının, diğer faaliyet bölümleri ile yapılan 
işlemlerden doğan hasılat ve harcamalar dahil, hasılat elde eden ve harcama yapabilen ve Yönetim Kurulu 
(karar almaya yetkili mercii olarak) tarafından faaliyet sonuçları düzenli bir şekilde gözden geçirilen, 
performansı ölçülen ve finansal bilgileri ayırt edilebilen bir parçasıdır. Şirket’in faaliyet gösterdiği ana 
coğrafi alan Türkiye olduğu için coğrafi bölümlere göre raporlama sunulmamış, sadece hayat dışı 
sigortacılık alanında faaliyetlerini sürdürdüğünden faaliyet alanı bölümlerine göre raporlama sunulmamıştır. 

2.4 Yabancı para karşılıkları 

İşlemler, Şirket’in geçerli para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden 
gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmektedir. 
Raporlama dönemi sonu itibarıyla, yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler, raporlama 
dönemi sonundaki 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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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.5 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, alım-satım amaçlı finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar, 
satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak dört grupta sınıflandırılabilir. Şirket’in 
finansal varlıkları satılmaya hazır finansal varlık ve kredi ve alacaklar olarak sınıflanmış finansal 
varlıklardan oluşmaktadır. 

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. 

Satılmaya hazır finansal varlıklar, kredi ve alacaklar 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, kar veya zarara 
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. 

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. 
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.6 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 grubu, 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. Şirket ayrıca alacaklarının, Şirket’in geçmiş yıllardaki istatistiki verilerini de dikkate almak 
suretiyle toplu halde değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının değerlendirmesini yapmakta ve hesapladığı 
karşılık tutarlarını “sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı” hesabında muhasebeleştirmektedir. 

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. 

2.7 Türev finansal araçlar 

Raporlama dönemi sonu itibarıyla, Şirket’in türev finansal araçları bulunmamaktadır. 

2.8 Finansal varlıkların netleştirilmesi 

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. 

2.9 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 

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

31 Aralık  2015 ve 2014  tarihleri itibarıyla Şirket’ in doğrudan ortağı Allianz Sigorta A.Ş. ve nihai ortağı 
Allianz SE’dir. 

31 Aralık  2015  ve 2014 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 

Adı 

              31 Aralık  2015             31 Aralık 2014 
Pay Tutarı 

(TL) 
Pay Oranı 

(%) 
Pay Tutarı 

(TL) 
Pay Oranı 

(%) 
     
Allianz Sigorta A.Ş. 1,280,000 80.00 1,280,000 80.00 
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 320,000 20.00 320,000 20.00 
Diğer - - - - 
Ödenmiş sermaye 1,600,000 100.00 1,600,000 100.00 

Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları 
Yoktur. 
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar  

Yoktur. 

Şirket’te kayıtlı sermaye sistemi  

Yoktur.  
Şirket’in geri satın alınan kendi hisseleri 

Yoktur. 

2.11 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.  

Raporlama dönemi sonu itibarıyla Şirket’in önceden belirlenmiş bir riski teminat altına alan yatırım 
sözleşmesi olarak sınıflandırılmış sözleşmesi bulunmamaktadır. 
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2.12 Sigorta ve yatırım sözleşmelerinde isteğe 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 gerçeklemiş 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. 

2.13 İsteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmeleri 

Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla, isteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmesi 
bulunmamaktadır. 

2.14 Vergiler 

Kurumlar vergisi 

Kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi 
yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, 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 üzerinde %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. 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem 
kurum kazancından indirilebilirler. Şirket’in 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararı  
bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014: Yoktur) 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü 
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi 
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit 
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
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2.14 Vergiler (devamı) 

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 yada 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. 

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. 

2.15 Çalışanlara sağlanan faydalar 

Kıdem tazminatı karşılığı 

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden 
Şirket’le ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden 
personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş 
tutarı kadardır ve bu miktar  31 Aralık  2015 tarihi itibarıyla hükümet tarafından belirlenen 3,828 TL (31 Aralık 
2014: 3,438 TL) ile sınırlandırılmıştır.  

TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında aktüeryal 
metotların kullanılmasını gerektirmektedir. 31 Aralık  2015  ve 2014  tarihleri itibarıyla kullanılan aktüeryal 
tahminler şöyledir: 

 31 Aralık  2015 31 Aralık 2014 
İskonto Oranı %2.55 %2.13 
Beklenen Maaş/Tavan Artış Oranı %9.25 %5.75 

Yukarıda belirtilen beklenen maaş/limit artış oranı TCMB’nin yıllık enflasyon tahminlerine göre 
belirlenmiştir. 

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. 
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2.16 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 sonu 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. 

2.17 Gelirlerin muhasebeleştirilmesi 

Yazılan primler 

Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen poliçe 
primlerinden iptaller, vergiler ve reasürörlere devredilen primler düşüldükten sonra kalan tutarı temsil 
etmektedir. Yazılan primler üzerinden kazanılmamış prim karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre 
finansal tablolara 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, 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. 
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2.18 Kiralama işlemleri 

31 Aralık 2015 ve 2014  tarihleri itibarıyla Şirket’in finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlığı 
bulunmamaktadır. 

2.19 Kar payı dağıtımı 

30  Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket’in 2014 yılı 
faaliyetleri sonucunda oluşan 173,388 TL tutarındaki dönem net karının, yasal yedekler ayrıldıktan sonra 
olağanüstü yedeklere transfer edilmesine karar verilmiştir.  

2.20 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. Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat sigortası 
sözleşmelerinde, son üç ayda tahakkuk etmiş primlerden sonra kalan tutarın %50’si kazanılmamış primler 
karşılığı olarak ayrılmaktadır. 

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

28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren teknik karşılıkları konu alan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik 
Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” uyarınca, kazanılmamış primler karşılığının hesaplanması sırasında, sigorta teminatının 
başladığı gün ile bitiş günü yarım gün olarak dikkate alınıp ve buna göre hesaplama yapılmaktadır. 

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca dövize endeksli sigorta sözleşmelerine ilişkin kazanılmamış 
primler karşılığının hesabı sırasında, sigorta sözleşmesinde ayrıca bir kur belirtilmemişse ilgili primin 
tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Resmî Gazete’de ilan ettiği döviz satış kurları 
dikkate alınmaktadır. 
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2.21 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 tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak 
tazminatlar (net)) kazanılmış prime (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamış primler karşılığı (net)- 
kazanılmamış primler karşılığı (net)) bölünmesi suretiyle bulunur. Kazanılmış primlerin hesaplamasında; 
devreden kazanılmamış primler karşılığı ile ilgili dönemin kazanılmamış primler karşılığı içinde net olarak 
gösterilen aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlerden alınan komisyonların ertelenen kısımları dikkate 
alınmaz.  

Her bir branş için beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net 
kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar net devam eden riskler karşılığı; 
%95’i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam 
eden riskler karşılığı olarak finansal tablolara yansıtılır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör 
payı olarak dikkate alınır. Hazine Müsteşarlığı’nın 10 Aralık 2012 tarih ve 2012/15 sayılı genelgesi 
kapsamında devam eden riskler karşılığı hesaplaması ana branşlar bazında yapılmaktadır. İlgili test sonucu, 
raporlama dönemi sonu itibarıyla ayrılması gereken devam eden riskler karşılığı çıkmamaktadır (31 Aralık 
2014: Yoktur). 

2.22 Muallak tazminat karşılığı 
Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap 
döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile 
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayrılmaktadır.  

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği 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 alınıp ve ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilememektedir.  

Hesap dönemlerinden önce meydana gelmiş ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiş tazminatlar, 
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri olarak kabul edilmektedir.  

28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren teknik karşılıkları konu alan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik 
Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin 
Genelge”si uyarınca, aktüeryal zincirleme merdiven metodları kullanılarak bulunan nihai hasar tutarı ile, 
aktüeryal zincirleme merdiven metodu hesaplamasına konu edilen gerçekleşen hasarlar arasındaki fark 
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli olarak kabul edilmektedir. 

Hazine Müsteşarlığı 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. 

23 



Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi 
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan  
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

 
2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 
2.22 Muallak tazminat karşılığı (devamı) 

Hazine Müsteşarlığı’nın 2011/18 sayılı genelgesi uyarınca; Zorunlu Trafik, Zorunlu Karayolu Taşımacılık 
Mali Sorumluluk ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza branşlarına ait aktüeryal zincirleme merdiven 
metodu  ile hesaplanan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat hesaplanmasında, tedavi giderlerine 
ilişkin ödenen tazminatlar, muallak tazminatlar ve tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirler hakkındaki 
tüm veriler hariç tutulmuştur.   .. 

2.23 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 edilmektedir. Karşılık ayrılmasına son beş 
finansal yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150’sine ulaşılıncaya kadar devam edilir. 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 gösterilir. Özsermayeye aktarılan bu tutar yedek olarak tutulabileceği gibi sermaye 
artırımına konu olabilir veya tazminat ödemelerinde kullanılabilir. 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. 
Şirket 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan deprem ve kredi poliçesi bulunmadığından dengeleme 
karşılığı ayırmamıştır (31 Aralık 2014: Yoktur). 

2.24 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.  

2.25 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. 

2.26 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. 

2.27 Henüz uygulanmayan yeni standart ve yorumlar   

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş olan ve ilişikteki 
finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamış olunan yeni standartlar, standartlara ve yorumlara 
yapılan bir takım güncellemeler bulunmaktadır. Bu yeni standartlar ve standartlara güncellemelerin TFRS 9 
dışında Şirket’in finansal tablolarına önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.  
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2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 
2.27 Henüz uygulanmayan yeni standart ve yorumlar   

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçümleme 

Aralık 2012’de yayımlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların 
ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’da 
yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı 
kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir 
ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının 
diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin 
verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlanmış fakat KGK 
tarafından yayımlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 

Aşağıda listelenen yeni standart Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”)’ndaki değişiklikler 
UMSK tarafından yayımlanmış fakat bu yeni standart henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır ve 
bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmaz. Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat hali 
hazırda KGK tarafından yayımlanmayan standartlara UFRS veya Uluslararası Muhasebe Standartları 
(“UMS”) şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Şirket, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri 
bu standart TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. 

UFRS 9 Finansal Araçlar  

Temmuz 2014’de yayımlanan UFRS 9 standardı UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” 
standardındaki rehberin yerini almaktadır. UFRS 9, finansal varlıklardaki değer düşüklüğünün hesaplanması 
için yeni bir beklenen kredi zararı modeli ile yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ve 
finansal araçların sınıflandırılması ve ölçülmesi ile ilgili güncellenmiş rehber içermektedir. UMS 39’da yer 
alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve bilanço dışında bırakılması ile ilgili uygulamalar da yeni 
UFRS 9 standardına taşınmaktadır. UFRS 9 standardı 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve 
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

3 Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri 
Bu bölümde verilen notlar, sigorta riski (Not 4.1) ve finansal riskin (Not 4.2) yönetimine 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 12  –  Kredi ve alacaklar 
Not 17  –  Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları 
Not 17  –  Ertelenmiş üretim komisyonları 

Not 21  –  Ertelenmiş vergiler  
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi 

4.1 Sigorta riskinin yönetimi 

Herhangi bir sigorta sözleşmesindeki risk, sigortaya konu olan olayın oluşma olasılığı ve buna konu olan 
hasarın tutarındaki belirsizliktir. Yapısı gereği bu risk olası ve tahmin edilemezdir. Sigorta sözleşmelerinde 
Şirket’in karşı karşıya kaldığı en temel risk gerçekleşen hasarların ve poliçe sahiplerine sağlanan hak ve 
faydaların finansal tablolarda gösterilen sigorta sözleşmeleri için ayrılan teknik karşılıkların üzerinde 
gerçekleşmesi olasılığıdır. 

Dallar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı 
 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Kara araçları sorumluluk 3,000,000     320,000 
Finansal kayıplar 1,535,955     904,498 
Yangın ve doğal afetler 837,602     252,715 
Kara araçları 232,607     195,610 
Hastalık / sağlık 218,540     170,832 
Kaza 50,000     113,500 
Nakliyat 40,000     40,000 
Genel zararlar 20,101     10,150 
Genel sorumluluk 20,000     30,000 
Toplam  5,954,805     2,037,305 

4.2 Finansal riskin yönetimi 

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.  

Kredi riski 

Kredi riski en basit şekilde karşı tarafın üzerinde mutabık kalınan sözleşme şartlarına uygun olarak 
yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığı olarak tanımlanır. Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı başlıca 
bilanço kalemleri aşağıdaki gibidir: 

• bankalar 
• satılmaya hazır finansal varlıklar 
• sigortalılardan prim alacakları 
• reasürörlerden ödenen hasarlarla ilgili alacaklar 
• sigorta yükümlülüklerinden kaynaklanan reasürans payları 
• diğer alacaklar 

Sigorta riskini yönetmede en yaygın yöntem reasürans sözleşmesi yapmaktır. Fakat reasürans sözleşmesi 
yoluyla sigorta riskinin devredilmesi, ilk sigorta yapan olarak Şirket’in yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmamaktadır. Eğer reasürans şirketi hasarı ödemezse, Şirket’in poliçe sahibine karşı olan sorumluluğu 
devam eder. Şirket, reasürans şirketinin güvenilirliğini, yıllık yapılan sözleşme öncesi söz konusu şirketin 
finansal durumunu inceleyerek değerlendirmektedir. 
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı) 

4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı) 

Kredi riski (devamı) 

Kredi riskine maruz varlıkların defter değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Nakit ve nakit benzeri varlıklar (Not 14) 6,375,779 6,170,257 
Finansal varlıklar (Not 11) 103,747 99,371 
Peşin ödenen vergiler ve fonlar (Not 12) 64,679 78,487 
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12) 30,223 38,666 
Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 10), (Not 17) 17,054 20,105 
Diğer alacaklar 50,000 51,703 
Toplam 6,641,482 6,458,589 

31 Aralık 2015 ve 2014   tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden alacakların yaşlandırması ve ayrılan 
karşılıklar aşağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

Brüt tutar Ayrılan karşılık Brüt tutar Ayrılan karşılık 
     
Vadesi gelmemiş alacaklar 30,223 - 38,666 - 
Vadesi 0-30 gün gecikmiş alacaklar - - - - 
Vadesi 31-60 gün gecikmiş alacaklar - - - - 
Vadesi 61-180 gün gecikmiş alacaklar  - - - - 
Vadesi 181-365 gün gecikmiş alacaklar - - - - 
Vadesi 1 yıldan fazla gecikmiş alacaklar  - - - - 
Toplam 30,223 - 38,666 - 
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı) 

4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı) 

Likidite riski 

Likidite riski, Şirket’in parasal yükümlülüklerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük 
yaşaması riskidir. 

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 2015 
Defter 
değeri 1 aya kadar 1 – 3 ay 3 – 6 ay 6 – 12 ay 1 yıldan uzun 

       
Nakit ve nakit benzeri varlıklar 6,375,779 6,375,779 - - - - 
Finansal varlıklar ve  riski sig. ait F.Y. 103,747 - - 103,747 - - 
Esas faaliyetlerden alacaklar 30,223 - 30,223 - - - 
Peşin ödenen vergi ve fonlar 64,679 - 64,679 - - - 
Diğer alacaklar 50,000 - - - - 50,000 
Toplam parasal varlıklar 6,624,428 6,375,779 94,902 103,747 - 50,000 
       
Esas faaliyetlerden borçlar 13,758 - 13,758 - - - 
İlişkili taraflara borçlar 152 - 152 - - - 
Sigortacılık teknik karşılıkları(*) 251,304 - 250,544 - - 760 
Ödenecek vergi ve benzeri diğer 

yükümlülükler ile karşılıkları 2,899 2,899 - - - - 
Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider 

tahakkukları 45,298 - - - - 45,298 
Toplam parasal yükümlülükler 313,411 2,899 264,454 - - 46,058 

 

31 Aralık 2014 
Defter 
değeri 1 aya kadar 1 – 3 ay 3 – 6 ay 6 – 12 ay 1 yıldan uzun 

       
Nakit ve nakit benzeri varlıklar 6,170,319 6,170,319 - - - - 
Finansal varlıklar ve  riski sig. ait F.Y. 99,371 - - 99,371 - - 
Esas faaliyetlerden alacaklar 38,666 - 38,666 - - - 
Peşin ödenen vergi ve fonlar 78,487 - 78,487 - - - 
Diğer alacaklar 51,703 - 1,703 - - 50,000 
Toplam parasal varlıklar 6,438,546 6,170,319 118,856 99,371 - 50,000 
       
Esas faaliyetlerden borçlar 15,259 - 15,259 - - - 
İlişkili taraflara borçlar 28,154 - 28,154 - - - 
Diğer borçlar - - - - - - 
Sigortacılık teknik karşılıkları(*) 217,488 - 216,596 - - 892 
Ödenecek vergi ve benzeri diğer 

yükümlülükler ile karşılıkları 23,794 23,794 - - - - 
Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider 

tahakkukları 34,424 - - - - 34,424 
Toplam parasal yükümlülükler 319,119 23,794 260,009 - - 35,316 

(*) Bilançoda kısa vadeli yükümlülükler altında yer almaktadır. 
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı) 

4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı) 

Piyasa riski 

Piyasa riski, Şirket portföyünde yer alan enstrümanların; piyasadaki faiz oranları, hisse senedi fiyatları, 
gayrimenkul gerçeğe uygun değerleri, emtia fiyatları ve döviz kurlarında meydana gelebilecek 
değişikliklerden etkilenmesi sonucu ortaya çıkabilecek olası kayıpları ifade eder. Piyasa riski yönetimiyle 
amaçlanan; potansiyel risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, limitler yardımıyla izlenmesi ve raporlanarak 
Şirketin risk iştahı doğrultusunda gerekli kararların alınmasına destek olmasını sağlamaktır. 

Kur riski 

Şirket dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır.  

Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal 
ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez 
Bankası döviz alış kurlarından evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo 
işlemleri karı ve zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır.  
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla yabancı para cinsinden varlık veya yükümlülüğü 
bulunmamaktadır.  

Maruz kalınan faiz oranı riski 

Alım-satım amaçlı olmayan portföylerin maruz kaldığı temel risk, piyasa faiz oranlarındaki değişim sonucu, 
gelecek nakit akımlarında meydana gelecek 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 sonu itibarıyla, Şirket’in faiz getirili ve faiz götürülü finansal varlık ve 
yükümlülüklerinin faiz profili aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
Finansal varlıklar:   
  Sabit getirili finansal varlıklar:   

     Sabit faizli finansal varlıklar: 6,462,784 6,252,803 
Bankalar mevduatı (Not 14) 6,359,037 6,153,432 
Satılmaya hazır F.V. – devlet tahvilleri (Not 11) 103,747 99,371 
   

Finansal yükümlülükler: Yoktur. Yoktur. 

Finansal enstrümanların faize duyarlılığı 

Özkaynakların faize duyarlılığı, faiz oranlarında varsayılan değişim sonucu 31 Aralık 2015 ve 2014  
tarihleri itibarıyla portföyde bulunan satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki 
değişim dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu analiz sırasında, diğer değişkenlerin sabit olduğu 
varsayılmaktadır. 

 
31 Aralık 2015 

Gelir tablosu Özkaynak 
100 bp artış 100 bp azalış 100 bp artış 100 bp azalış 

     
Satılmaya hazır finansal varlıklar  - - (66) 67 
Toplam, net - - (66) 67 
 
31 Aralık 2014 

Gelir tablosu Özkaynak 
100 bp artış 100 bp azalış 100 bp artış 100 bp azalış 

     
Satılmaya hazır finansal varlıklar  - - (328) 332 
Toplam, net - - (328) 332 
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı) 

4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı) 

Piyasa riski (devamı) 

Gerçeğe uygun değer gösterimi 

Finansal araçların tahmini piyasa değerleri, elde bulunan piyasa verileri kullanılarak ve eğer mümkünse 
uygun değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmektedir.  

Şirket, elinde bulundurduğu menkul kıymetlerini satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırmıştır. 
Satılmaya hazır finansal varlıklar ilişikteki finansal tablolarda borsalarda oluşan 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 sırada 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. 

Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun 
değer sınıflandırması aşağıdaki gibidir:  

 
31 Aralık 2015 

1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye Toplam 
     
Finansal varlıklar:     
Satılmaya hazır finansal varlıklar (Not 11) 103,747 - - 103,747 
Toplam finansal varlıklar 103,747 - - 103,747 

 

 
31 Aralık 2014 

1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye Toplam 
     
Finansal varlıklar:     
Satılmaya hazır finansal varlıklar (Not 11) 99,371 - - 99,371 
Toplam finansal varlıklar 99,371 - - 99,371 
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4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı) 

4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı) 

Sermaye yönetimi 

Şirketin başlıca sermaye yönetim politikaları aşağıda belirtilmiştir: 

• Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen sermaye yeterliliği şartlarına uymak 
• Şirket’in devamlılığı ilkesi çerçevesinde faaliyetlerinin devamını sağlamak 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta 
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine 
İlişkin Yönetmelik” uyarınca 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirket’in özsermayesi 172,052 TL olup, 
yönetmelik uyarınca hesaplanan gerekli özsermaye tutarının üzerindedir (31 Aralık 2014: Gerekli 
Özsermaye: 158,897 TL). 

Finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar 
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar: 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Banka mevduatlarından elde edilen faiz gelirleri 705,297 624,553 
Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış borçlanma senetlerinden elde 

edilen faiz gelirleri  12,228 10,052 
Satılmaya hazır finansal varlıkların elden çıkarılması sonucu özsermayeden gelir 

tablosuna aktarılan kazan ve kayıplar (Not 15) 15    (539)     
Yatırım gelirleri 717,540 634,066     
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar, net 717,540 634,066     

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).  

Faaliyet alanı bölümleri 
Şirket raporlama dönemi sonu itibarıyla sadece tek bir raporlanabilir bölüm olarak takip edilen hayat dışı 
sigortacılık alanında faaliyetlerini sürdürdüğünden faaliyet alanı bölümlerine göre raporlama sunulmamıştır.  

Coğrafi bölümlere göre raporlama 

Şirket’in faaliyet gösterdiği ana coğrafi alan Türkiye olduğu için coğrafi bölümlere göre raporlama 
sunulmamıştır. 
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6 Maddi duran varlıklar 

Yoktur (31 Aralık 2014: Yoktur). 

7 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

Yoktur (31 Aralık 2014: Yoktur). 

8 Maddi olmayan duran varlıklar 

Yoktur (31 Aralık 2014: Yoktur). 

9 İştiraklerdeki yatırımlar 

Yoktur (31 Aralık 2014: Yoktur). 

10 Reasürans varlıkları ve yükümlülükleri 

Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 2014  tarihleri itibarıyla, sedan işletme sıfatıyla yapmış olduğu mevcut 
reasürans anlaşmaları gereği reasürans varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak 
gösterilmiştir: 

Reasürans varlıkları 31 Aralık 2015 31 Aralık  2014 
   
Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 12) 19,983 21,484 
Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 4.2), (Not 17) 17,054 20,105 
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar 6,394 9,648 
Toplam 43,431 51,237 

Reasürans varlıkları ile ilgili muhasebeleştirilen değer düşüklüğü bulunmamaktadır. 

Şirket’in reasürans sözleşmeleri gereği gelir tablosunda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir: 

 31 Aralık 2015 31 Aralık  2014 
   
Dönem başı muallak tazminat karşılığında reasürör payı (Not 17) (20,105) (12,423)    
Dönem sonu muallak tazminat karşılığında reasürörör payı (Not 17) 17,054 20,105    
Hasarlardaki reasürör payı (Not 17) (3,051) 7,682    
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11 Finansal varlıklar 

31 Aralık 2015 ve 2014  tarihleri itibarıyla, Şirket’in finansal varlık portföyü aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Satılmaya hazır finansal varlıklar  103,747 99,371 
Toplam 103,747 99,371 

31 Aralık 2015 ve 2014  tarihleri itibarıyla, Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki 
gibidir: 

 
31 Aralık 2015 

Nominal  
 

Maliyet  
 

Gerçeğe 
  

Defter 
      

Sabit getirili finansal varlıklar:     
Devlet Tahvilleri – TL 100,000 102,688 103,747 103,747 
Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar  100,000 102,688 103,747 103,747 

 

 
31 Aralık 2014 

Nominal  
 

Maliyet  
 

Gerçeğe 
  

Defter 
      

Sabit getirili finansal varlıklar:     
Devlet Tahvilleri – TL 100,000 99,309 99,371 99,371 
Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar  100,000 99,309 99,371 99,371 

Şirket’in yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul 
kıymetlerden oluşmaktadır.  

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. 

Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer 
artışları (ilgili vergi etkileri dahil): 

 
Değer Artışında Toplam Değer  

Yıl Değişim Artışı/(Azalışı) 
2015 (31) (19) 
2014 443 12 
2013 (303) (431) 
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11 Finansal varlıklar (devamı) 

Satılmaya hazır finansal varlıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

  
31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

Satılmaya hazır FV Satılmaya hazır FV 
Dönem başındaki değer 99,371 100,562 
Dönem içindeki alımlar 102,688 99,309 
Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (99,371) (100,560) 
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim (Not 15) (23) 15 
Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki değişim                          1,082 45 
Dönem sonundaki değer 103,747 99,371 

Şirket’in sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine Müsteşarlığı lehine teminat olarak verdiği finansal varlıklar 
bulunmamaktadır. 

12 Kredi ve alacaklar 
 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Peşin ödenen vergi ve fonlar (Not 4.2) 64,679 78,487 
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 4.2) 30,223 38,666 
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 4.2) (Not 45) 3,643 - 
Diğer alacaklar (Not 4.2) 50,000 51,703 
Toplam 148,545 168,856 
   
Kısa vadeli alacaklar 98,545 118,856 
Orta ve uzun vadeli alacaklar 50,000 50,000 
Toplam 148,545 168,856 

Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 2014   tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabının detayı aşağıdaki 
gibidir: 
 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 10) 19,983 21,484 
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar (Not 10) 6,394 9,648 
Sigortalılardan alacaklar  3,846 7,534 
Sigortacılık  faaliyetlerinden alacaklar toplamı 30,223 38,666 
   
Esas faaliyetlerden alacaklar 30,223 38,666 

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların detayı 
aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
İpotek senetleri 3,689 3,689 
Toplam 3,689 3,689 

Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları 
a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): Yoktur (31 Aralık 2014: Yoktur).  
b) Prim alacak karşılıkları (vadesi gelmiş): Yoktur (31 Aralık 2014: Yoktur) 

İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi Not 45’te 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 

Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla türev finansal aracı bulunmamaktadır. 

14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2015   31 Aralık 2014 

Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı 
     
Bankalar 6,375,779 6,170,257 6,170,257 5,963,166 
Kasa - 62 62 700 
Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 6,375,779 6,170,319 6,170,319 5,963,866 
     
Bloke edilmiş tutarlar (Not 17)  (5,130,717) (4,649,844) (4,649,844)     (4,213,589) 
Bankalar mevduatı reeskontu (29,110) (13,776) (13,776)     (28,043) 
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 1,215,952 1,506,699       1,506,699     1,722,234 

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:  

 31 Aralık 2015   31 Aralık 2014 
   
TL bankalar mevduatı   
      - vadeli 6,359,037 6,153,432 
      - vadesiz 16,742 16,825 
Bankalar 6,375,779 6,170,257 

31 Aralık 2015   tarihi itibarıyla, Şirket’in sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine Müsteşarlığı lehine bloke 
olarak tutulan 5,130,717 TL tutarında mevduatı bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 4,649,844 TL) (Not 17). 

Vadeli mevduatların tamamı üç aydan kısa vadeli TL mevduatlardan oluşmaktadır, uygulanan faiz oranları 
%11.85 - 13.50 (31 Aralık 2014: %10.50 - 11.50) aralığındadır. 
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15 Özsermaye 

Ödenmiş sermaye 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Şirket’in kayıtlı sermayesi 1,600,000 TL olup Şirket’in sermayesi, ihraç 
edilmiş ve her biri 0.01 TL nominal değerde 160.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir. Sermayeyi 
temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.  

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Şirket’in sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan 
sermaye grubu %80.0 pay ile Allianz Sigorta A.Ş.’dir. Diğer bir nitelikli pay sahibi kuruluş ise %20.0 pay 
ile Allianz Emeklilik ve Hayat A.Ş.’dir. 

Şirket tarafından veya iştiraki veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan Şirket’in kendi hisse senedi 
bulunmamaktadır.  

Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senetleri satışları için çıkarılmak üzere Şirket’te hisse 
senedi 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. 

Yasal yedeklere ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:  

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   

Dönem başındaki yasal yedekler 589,033 588,033 
Kardan transfer 8,668 1,000 
Dönem sonundaki yasal yedekler 597,701 589,033 

Olağanüstü yedekler 

Olağanüstü yedeklere ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:  

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   

Dönem başındaki olağanüstü yedekler 2,846,620 2,827,625 
Kardan transfer 164,720 18,995 
Dönem sonundaki olağanüstü yedekler 3,011,340 2,846,620 

Finansal varlıkların değerlemesi 

31 Aralık 2015 ve 2014  tarihleri itibarıyla, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış borçlanma 
senetlerinden kaynaklanan gerçeğe uygun değer değişimlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
Dönem başındaki değerleme farkları 12 (431)    
   
Dönem içinde gerçeğe uygun değer değişimi   (23)             15     
Vergi etkisi 5 (3)     
   
Dönem içinde gelir tablosuna yansıtılan (15)          539     
Vergi etkisi 2 (108)     
Dönem sonundaki değerleme farkları (19)            12     
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15 Özsermaye (devamı) 

Diğer kar yedekleri 

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 4 Temmuz 2007 tarih ve 2007/3 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile 
Emeklilik Şirketlerinin Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun 
Sağlanmasına İlişkin Genelge”sinde; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri arasında yer almaması 
sebebiyle 2007 yılı için deprem hasar karşılığı ayrılmayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak daha önceki 
dönemlerde ayrılan deprem hasar karşılıklarının (31 Aralık 2006 tarihinde bilançoda yer alan deprem hasar 
karşılığı tutarı) bahse konu kanunun geçici 5’inci maddesi gereğince ihtiyari yedek akçelere aktarılması 
gerektiği, bu itibarla 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla mevcut deprem hasar karşılığı tutarı ve bu tutarın 
yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de dahil olmak üzere söz konusu karşılıkların 1 Eylül 
2007 tarihi itibarıyla Tek düzen Hesap Planı içerisinde açılacak olan 549.01 numaralı “aktarımı yapılan 
deprem hasar karşılıkları” isimli hesaba aktarılması ve hiçbir şekilde kar dağıtımına konu olmaması ve 
başka bir hesaba aktarılmaması gerektiği belirtilmiştir. 

Şirket bu genelge kapsamında, 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla finansal tablolarında ayırdığı deprem hasar 
karşılıkları ile bu tutarın yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de dahil olmak üzere toplam 
799,540 TL tutarındaki deprem hasar karşılığını ilişikteki finansal tablolarda diğer kar yedekleri hesabında 
göstermiştir.  

16 Diğer yedekler ve isteğe bağlı katılımın sermaye bileşeni  

31 Aralık 2015 ve 2014  tarihleri itibarıyla, “finansal varlıkların değerlemesi” hesabında muhasebeleştirilen 
satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim ile “diğer kar yedekleri” 
hesabında muhasebeleştirilen daha önceki yıllarda ayrılan deprem hasar karşılıklarına ilişkin detaylı bilgiler 
yukarıda 15 – Özsermaye notunda verilmiştir. 31 Aralık 2015 ve 2014  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 2015 ve 2014  tarihleri itibarıyla, teknik karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Brüt kazanılmamış primler karşılığı 209,419 144,714 
Kazanılmamış primler karşılığı, net  209,419 144,714 
   
Brüt muallak tazminat karşılığı 268,358 237,593 
Muallak tazminat karşılında reasürör payı (Not 10) (17,054) (20,105) 
Muallak tazminat karşılığı, net 251,304 217,488 
   
Toplam teknik karşılıklar, net 460,723 362,202 
   
Kısa vadeli 460,723 362,202 
Toplam sigorta teknik karşılıkları, net 460,723 362,202 

31 Aralık 2015 ve 2014  tarihleri itibarıyla, sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıklarının hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir: 
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17 Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı) 

Kazanılmamış primler karşılığı 

31 Aralık 2015 

Brüt 
Reasürör  

payı Net 
    
Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı  144,714 - 144,714 
Dönem içerisinde yazılan primler 388,946 - 388,946 
Dönem içerisinde kazanılan primler (324,241) - (324,241) 
Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı  209,419 - 209,419 

 

Kazanılmamış primler karşılığı 

31 Aralık 2014 

Brüt 
Reasürör  

payı Net 
    
Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı  129,172 - 129,172 
Dönem içerisinde yazılan primler 340,853 - 340,853 
Dönem içerisinde kazanılan primler (325,311) - (325,311) 
Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı  144,714 - 144,714 

 

Muallak tazminat karşılığı 

31 Aralık 2015 

Brüt 
Reasürör  

payı Net 
    
Dönem başı muallak tazminat karşılığı 237,593 (20,105) 217,488 
Dönem içerisinde bildirimi yapılan hasarlar ve dönem başı muallak 

tazminat karşılığına ilişkin tahminlerdeki değişiklikler 273,540 3,051 276,591 
Dönem içinde ödenen hasarlar (242,775) - (242,775) 
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı  268,358 (17,054) 251,304 

 

Muallak tazminat karşılığı 

31 Aralık 2014 

Brüt 
Reasürör  

payı Net 
    
Dönem başı muallak tazminat karşılığı 220,256 (12,423) 207,833 
Dönem içerisinde bildirimi yapılan hasarlar ve dönem başı muallak 

tazminat karşılığına ilişkin tahminlerdeki değişiklikler 206,271 (7,682) 198,589 
Dönem içinde ödenen hasarlar (188,934) - (188,934) 
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı  237,593 (20,105) 217,488 
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17 Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı) 

Hasarların gelişimi tablosu 

Şirket 1 Mayıs 1999 tarihinden itibaren aktif olarak faaliyette bulunmadığından dolayı aktüeryal zincir 
merdiven metoduna göre hasar gelişim tablosu 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 

 

31 Aralık 2015 
Tesis 

edilmesi 
gereken  Tesis edilen Defter değeri 

Hayat dışı:    
Bankalar mevduatı (Not 14)  3,333,333     5,130,717     5,130,717     

Toplam  3,333,333     5,130,717     5,130,717     
 

 

31 Aralık 2014 
Tesis 

edilmesi 
gereken  Tesis edilen Defter değeri 

Hayat dışı:    
Bankalar mevduatı (Not 14) 3,333,333 4,649,844   4,649,844 

Toplam 3,333,333 4,649,844 4,649,844 

Şirket’in hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların 
adet ve matematik karşılıkları 

Yoktur. 

Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak 
dağılımları 

Yoktur. 

Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik 
karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları 

Yoktur. 

Bireysel emeklilik 

Yoktur. 

18 Yatırım anlaşması yükümlülükleri 

Yoktur. 
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19 Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler 
 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Esas faaliyetlerden borçlar 13,758 15,259 
Ödenecek vergi ve benzer diğer yükümlülükler 2,899 23,794 
İlişkili taraflara borçlar (Not 45) 152 28,154 
Toplam 16,809 67,207 
   
Kısa vadeli  16,809 67,207 
Orta ve uzun vadeli  - -     
Toplam 16,809 67,207 

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla diğer borçlar SGK’ya yapılacak olan ödemelerden oluşmaktadır.  

Esas faaliyetlerden borçlar sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolardan oluşmaktadır.  

Hesaplanan kurumlar vergisi ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı 38,815 46,981 
Dönem içinde peşin ödenen vergiler (103,494) (111,135) 
Ödenecek kurumlar vergisi / (Peşin ödenen vergiler), net (64,679) (64,154) 

Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 

Yoktur. 

20 Finansal borçlar 
Şirket’in 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Yoktur).  
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21 Ertelenmiş vergiler 

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler 
aşağıdaki gibidir:  

 
31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

Ertelenmiş vergi 
 
 

Ertelenmiş vergi 
 
 

   
Kıdem tazminatı karşılığı 9,060 6,886 
Ertelenmiş vergi varlığı, net 9,060 6,886 

22 Emeklilik sosyal yardım yükümlülükleri 

Yoktur. 

23 Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları 

31 Aralık 2015 ve 2014  tarihleri itibarıyla diğer riskler için ayrılan karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir: 
 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

   
Kıdem tazminatı karşılığı 45,298 34,424 
Diğer riskler için ayrılan karşılıkların toplamı 45,298 34,424 

Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Dönem başı kıdem tazminatı karşılığı 34,424 30,992 
Dönem içinde ayrılan karşılıklar (Not 47) 10,874 3,432 
Dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı 45,298 34,424 

24 Net sigorta prim geliri 

Hayat dışı dallar itibarıyla net sigorta prim gelirleri ilişikteki gelir tablosunda detaylandırılmıştır.  

25 Aidat (ücret) gelirleri 

Yoktur. 

26 Yatırım gelirleri 

Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir. 

27 Finansal varlıkların net tahakkuk gelirleri 

Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir. 

28 Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan aktifler  

Yoktur. 
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29 Sigorta hak ve talepleri 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Ödenen hasarlar, reasürör payı düşülmüş olarak (242,775) (188,934) 
Kazanılmamış primler karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak (64,705) (15,542)    
Muallak tazminatlar karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak (33,812) (9,655)    
Toplam (341,292) (214,131)    

30 Yatırım sözleşmeleri hakları 

Yoktur. 

31 Zaruri diğer giderler 

Giderlerin Şirket içindeki niteliklerine veya işlevlerine dayanan gruplama aşağıda 32 – Gider çeşitleri 
notunda verilmiştir. 

32 Gider çeşitleri 

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ilişkin faaliyet giderlerinin detayı 
aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Vergi, resim ve harçlar 161,727 143,721 
Çalışanlara sağlanan fayda giderleri (Not 33) 157,822 149,633 
Komisyon giderleri 61,678 60,936 
Tanıtım ve halkla ilişkiler giderleri 46,654 39,970 
Kira giderleri 31,772 15,228 
Branş giderleri 21,310 21,402 
Danışmanlık giderleri 9,312 6,184 
Bilgi işlem giderleri 3,556 2,699 
Diğer giderler 77,316 84,672 
Toplam 571,147 524,445 

33 Çalışanlara sağlanan fayda giderleri 

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ilişkin çalışanlara sağlanan fayda 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Maaş ve ücretler 131,079 124,535 
Sosyal güvenlik primleri işveren payı 16,938 15,086 
Diğer yan haklar 9,805 10,012 
Toplam (Not 32) 157,822 149,633 

34 Finansal maliyetler 

Dönemin tüm finansman giderleri yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir. Üretim 
maliyetine veya sabit varlıkların maliyetine verilen finansman gideri bulunmamaktadır. Finansal giderlerin 
tamamı gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
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35 Gelir vergileri 
Finansal tablolarda gösterilen gelir vergisi giderlerini oluşturan kalemler aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Kurumlar vergisi karşılık gideri:   
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı (38,815) (46,981)    
 
Ertelenmiş vergi geliri:    
İndirilebilir/vergilendirilebilir geçici farkların oluşmasından ve kapanmasından 
kaynaklanan vergi 2,174 688    

   
Toplam vergi gideri (36,641) (46,293)    

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla 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: 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
Vergi öncesi kar 183,209 Vergi oranı (%) 219,681 Vergi oranı (%) 
Yasal vergi oranına göre gelir vergisi karşılığı 36,641 20.00 43,937 20.00 
Kanunen kabul edilmeyen giderler - - 2,356 1.07 
Gelir tablosuna yansıyan toplam gelir vergisi 

 
36,641 20.00 46,293 21.07 

36 Net kur değişim gelirleri 

Yukarıda 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. 

 
 

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Hesap dönemi itibarıyla kar 146,568 173,388 
Ağırlık ortalama hisse senedi sayısı 160,000,000 160,000,000 
Hisse başına kazanç (TL) 0.0009 0.0011 

38 Hisse başı kar payı 

30 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı’nda Şirket’in 2014 yılı 
faaliyetleri sonucunda oluşan 173,388 TL tutarındaki dönem net karının, yasal yedekler ayrıldıktan sonra 
olağanüstü yedeklere transfer edilmiştir. 

39 Faaliyetlerden yaratılan nakit 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları ilişikteki nakit akış tablolarında gösterilmiştir. 

40 Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil 

Yoktur. 
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41 Paraya çevrilebilir imtiyazlı hisse senetleri 

Yoktur. 

42 Riskler 

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

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Şirket’in davalı olduğu tüm davaların Şirket aleyhine sonuçlanması 
durumunda doğacak muhtemel sorumluluk miktarı için finansal tablolarda ayrılan karşılık rakamı  
17,813 TL’dir (31 Aralık 2014: 20,997 TL).  

43 Taahhütler 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Şirket’in vermiş olduğu teminat mektuplarının tutarı 50,719 TL’dir  
(31 Aralık 2014: 50,719 TL).  

44 İşletme birleşmeleri 

Yoktur. 

45 İlişkili taraflarla işlemler 

Şirket’in ödenmiş sermayesinde %80.0 paya sahip Allianz Sigorta A.Ş. ile %20.0 paya sahip Allianz 
Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve bunların bağlı olduğu gruplar ve bu grupların iştirak ve bağlı ortaklıkları bu 
finansal tablolar açısından ilişkili kuruluş olarak tanımlanmıştır.  

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla ilişkili kuruluş bakiyeleri aşağıdaki gibidir: 
 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

   
Allianz Sigorta A.Ş. 3,643 - 
Diğer ilişkili taraflardan alacaklar 3,643 - 
   
   
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 118 2,216 
Beykoz Gayrimenkul  Yatırım A.Ş. 34 - 
Allianz Sigorta A.Ş. - 25,938 
Diğer ilişkili taraflara borçlar 152 28,154 
   
Allianz Sigorta A.Ş. 12,946 15,259 
Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar 12,946 15,259 

İlişkili kuruluşlardan olan alacaklar için teminat alınmamıştır. 

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarı ve bunların 
borçları bulunmamaktadır. 

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklılar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler 
bulunmamaktadır. 
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45 İlişkili taraflarla işlemler (devamı) 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
Beykoz Gayrimenkul  Yatırım A.Ş. 31,772 - 
Allianz Sigorta  A.Ş. - 15,228 
Kira giderleri 31,772 15,228 

46  Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olaylar 

Yoktur. 

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 

Yoktur. 

Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar 

Yoktur. 

Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri 

Yoktur. 

Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve 
kaynakları gösteren açıklayıcı not 

Yoktur. 

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona ara eren hesap dönemlerine ilişkin karşılık giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 
   
Kıdem tazminatı karşılık gideri  
 
 

(10,874) (3,432) 
Karşılıklar hesabı (10,874) (3,432) 
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