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Uluslararası sigortacıların
egemenliğinin dışına çıkarak
Türk Denizcilik piyasasına ilk
yerel P&I sigortası elde etme
lüksü sunan Türk P&I olarak
denizcilik sektörünün gelişmesi
için farkındalığın ve sigortalanma
oranının artırılması konusunda
mücadeleler veriyoruz ve bu
yolda emin adımlarla ilerliyoruz.
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I. Genel Bilgiler
1. Genel
Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketi
2014 Faaliyet Raporu
Ticaret Sicil Numarası: 899550
Tel: +90 (216) 545 03 00
Fax: +90 (216) 545 03 01
www.turkpandi.com
Adres: Koşuyolu Mahallesi Muhittin Üstündağ Cad. No: 21 Kadıköy - İstanbul
Rapor tarihi itibariyle faaliyetlerimiz Genel Merkezimizde yürütülmekte olup, herhangi bir
şubemiz bulunmamaktadır.

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

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

4. Değerlerimiz
a. Adil olmak

d. Yenilikçi Olmak

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

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

b. Şeffaflık
Faaliyetler sürecinin her aşamasında şeffaf
olmak.

c. Güvenilir Olmak

Tüm şirket çalışanları ve brokerler tarafından
sigortalılara verilen taahhütleri eksiksiz ve
zamanında yerine getirmek.
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e. Dinamik Olmak
Genç ve hızlı yapımız ile değişen sosyal
ve ekonomik koşullara değerlerimizden
ödün vermeden uyum sağlamak.
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5. Faaliyet Konumuz
Türk P ve I Sigorta A.Ş. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre hayat dışı sigorta
branşlarından münhasıran Su Araçları Sorumluluk Sigortası konusunda faaliyette bulunmak
üzere 31.12.2013 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilmiştir. Şirketimiz, Sigorta Şirketleri
ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca,
Su Araçları Sorumluluk Branşında faaliyette bulunmak üzere, T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne ruhsat başvurusunda bulunmuş, 18.02.2014
tarihinde ise faaliyet ruhsatı almıştır.

6. Ortaklık ve Sermaye Yapımız
PAY GRUBU

NOMİNAL SERMAYE
MİKTARI
(TL)

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

A

1.000.000

1.000.000

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

B

1.000.000

1.000.000

HALK SİGORTA A.Ş.

C

1.000.000

1.000.000

OMUR DENİZCİLİK A.Ş.

D

2.205.000

2.205.000

METROPOLE DENİZCİLİK VE TİC. LTD. ŞTİ.

D

450.000

450.000

VİTSAN DENİZCİLİK A.Ş.

D

345.000

345.000

ORTAK ADI

TOPLAM

6.000.000

PAY ADEDİ

6.000.000

7. Ortaklık ve Sermaye Yapımızdaki Değişiklikler
Şirketimiz 31 Aralık 2013 tarihinde 300.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, sermayenin
tamamı nakden ödenmiştir. 17 Ocak 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda,
Şirketimizin sermayesi 5.700.000 TL artırılarak 6.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. Sermayenin
tamamı 2014 Ocak ayı içerisinde ortaklar tarafından ödenmiştir.

8. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına
İlişkin Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2014 tarihi itibariyle imtiyazlı payları ve bu paylara tanınmış haklar
bulunmamaktadır.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2014
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9. Yönetim Kurulu Başkanının Faaliyet Dönemine
İlişkin Yorumları ve Geleceğe Yönelik Beklentileri

B

undan yirmi yıl kadar önce Türkiye’nin nerede dahi olduğunu bilmeyen Avrupalı ve ABD’li sigortacılar
bugün Türk denizcilik sigortası üretiminden pay alabilmek için yoğun bir çaba
içindeler. Bu durum Türk deniz ticaret filosunun ve Türk sigortacılığının geldiği noktayı
göstermesi açısından son derece önemlidir.
Son yıllarda, gemi inşa standartlarında uluslararası konvansiyonların getirdiği zorunluluklar yeni tip gemi inşasını hızla arttırmış
ancak buna karşılık hurdaya giden gemi tonajında aynı oranda bir artış gerçekleşmemiştir. Bunun sonucu olarak da, dünya deniz
ticaret filosu, dünya ticaret hacmindeki büyümenin önüne geçmiş ve deniz taşımacılığı
kendini 2008’de başlayıp günümüze kadar
devam etmekte olan krizin içinde bulmuştur. Denizcilik sektöründeki kriz ile paralel
gelişen ancak farklı nedenlere dayanan bir
diğer kriz de Deniz sigortacılığı sektöründe
yaşanan ve son 18 yıldır bu sektördeki özellikle İngiliz sigortacılarının zarar etmelerine
neden olan gelir krizidir. Bu krizin ana nedeni ise uluslararası piyasalar arasında aşkın
kapasiteden kaynaklanan rekabet ve maruz
kalınan fazla sayıda ve yüksek tutardaki
deniz hasarlarıdır. 1989 yılında Alaska’da
karaya oturan Exxon Valdez adlı tankerden
40 bin ton ham petrol denize dökülmesi dönemin en büyük sigorta hasarını oluşturmuş
ve akabinde uluslararası konvansiyonların
ve P & I sigorta şartlarının değiştirilmesine
neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, deniz kirlenmesinden kaynaklanan P&I sigorta
limitleri önce 500 milyon Amerikan dolarına
sonra da 1 milyar Amerikan dolarına yükseltilmiş ve bugün 2/ 3 milyar dolarlık teminatlar almak büyük tankerler için nerede ise
normal bir süreç haline gelmiştir. Dönemin
300 milyon dolarlık hasarı dünya üzerinde
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o denli ses getirirken bundan üç yıl kadar
önce, İtalya’nın Toskana bölgesinde Costa
Concordia yolcu gemisinin karaya oturması
sonucu sigorta piyasasını etkileyen hasar
miktarı 2 milyar Amerikan Dolarını geçmiştir. Bu ve buna benzer birçok deniz kazası
sektöre milyarlarca dolara mal olmuş ve sigorta sektörünü olumsuz etkilemiştir.
Uluslararası deniz ticareti sektörünü olumsuz olarak etkileyen başka bir unsur da
korsanlık hadiseleridir. Korsanlık günümüz
deniz taşımacılığında 2008 yılından itibaren
görülmeye başlanmıştır. Somali’de zayıflayan siyasi iradenin ardından korsanlık artış
göstermiş ve kendine has bir sektör haline
gelmiştir. Bu sektörün dünyaya maliyeti yıllık
7 ila 12 milyar dolar arasındadır.

turkpandi.com

Dünya’da bu gelişmeler yaşanırken Türk denizcilik sektöründe faaliyet gösteren denizcilerimiz de uluslararası konvansiyonların öngördüğü limitlerde teminatları, Türk sigorta
piyasasından temin edemedikleri için maalesef yurt dışına yönelmek zorunda kalmaktalar. Yurt dışından temin ettikleri sigortalar
da bazen güvenilir kaynaklara dayanmadığından ve yabancı hukuk sistemlerine tabii
olduklarından bir hasar esnasında denizcilerimiz, haklarını aramakta ve zararlarını tazmin etmekte çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Türk P&I Sigorta’nın kurulması bu alanda
ciddi bir boşluğu doldurmuş, sektöre hem
bir güvenilirlik getirmiş hem de teminatları
Türk hukukuna uygun verdiği için ihtilafların
hallinde olağanüstü bir kolaylık sağlamıştır. Böylece sektörün tonaj açısından küçük
ama manevi ve ticari değer anlamında çok
önemli olan kabotaj ticaretindeki sorumluluk sigortaları ile ilgili hayati bir boşluk Türk
P&I’ın kurulması ile doldurulmuş olmaktadır.
Bundan 40 yıl kadar önce Türk filosunun çoğunluğunu kosterler teşkil etmekteydi ve tüm
deniz ticaret Filomuz 5 milyon DWT’den ibaret

idi. Bu gün 30 Milyon DWT’a ulasan deniz ticaret filomuz dünya denizlerinde seyretmekte,
Türk armatörlerimiz dünyanın en büyük tersanelerine gemi siparişleri verebilmektedir. Bizler 40 yıl önceki durumumuzdan tatmin olmuş
olsaydık bugün buralarda olamazdık, işte aynı
sebeple şimdiki durumumuzdan da tatmin
olmamamız gerekiyor. Bu prensipler doğrultusunda yaşamımıza devam ediyoruz. Faaliyetine başladığında 500 milyon dolara kadar
teminat limiti sağlamakta olan Türk P&I, 2015
yılına dair hedefini Ocak ayında gerçekleştirerek bu limiti 1 milyar dolara yükseltmiştir.
2015 yılında kısa sürede gerçekleştirdiğimiz
hedeflerimizin yanı sıra amacımız Türk P&I
Sigorta olarak önce Akdeniz, Karadeniz ve
Ege’de daha sonra da dünya denizlerinde
ticaret yapan gemilere sorumluluk sigortası
sağlamaktır.
Türk P ve I Sigorta A.S.’nin kuruluş döneminde ve birinci yılını doldurduğu bu günlerde her
turlu desteği sağlayan tüm sektör yetkililerine
ve dostlarımıza bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

M. Aret TAŞÇİYAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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9. Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin
Yorumları ve Geleceğe Yönelik Beklentileri

T

ürk denizcilik sektörünün uzun süredir
üzerinde çalıştığı milli bir proje olan
Türkiye’nin ilk Su Araçları mali sorumluluk sigorta şirketi kuruldu. Geçtiğimiz yıl bizim için çok heyecanlı bir yıl oldu. Sıfırdan yapılanarak uzman kadromuz ile kısa
sürede çok yol kat ettik. Kuruluşumuzdan bu
yana çalışanlarımız ile birlikte göstermiş olduğumuz performans bizleri mutlu etti.
Şirketimizi kurarken oluşturulmuş olan en uygun ve kuvvetli finansal yapımızı kullanmak
hem biz şirket yöneticilerine, hem de sigortalılarımıza büyük güven oluşturdu. Buna ilave
olarak oluşturmuş olduğumuz reasürans uygulaması ile ilk günden itibaren büyük bir teveccüh gördük ve özellikle yolcu taşımacılığı
yapan saygın firmalar ile başlayarak denizcilik sektörümüzün ihtiyacı olan ürünleri kendilerinin kullanımına sunmaya başladık.
Lisans ve kuruluşla ilgili tüm resmi işlemlerimizin bitmesiyle hizmet verebilir duruma
gelmemiz, geçen yıl geleneksel poliçe yenileme döneminin neredeyse en son günlerine denk gelmişti. Bu nedenle rakiplerimizin
döneme yayarak verdiği hizmeti hedeflediğimiz üretim rakamlarına da ulaşmak adına
ciddi bir gayret göstererek, 1 yıl içinde 500
geminin üzerinde bir üretim gerçekleştirdik.
Bu noktada denizcilik sektörünün göstermiş olduğu bu içten ilgiyi kesinlikle göz ardı
edemeyiz. Hele ki, işletmeci ve donatanlarımızın yeni bir P&I şirketine gemilerini devretme kararı vermeleri ve hatta bu kararın
da birkaç gün içinde verilmiş olması bize
gösterdikleri güvenin bir başka göstergesi
olarak önümüze çıkmıştır.
Dünya genelinde bile sınırlı sayıda olan P&I
kuruluşlarının 100 yıla varan tecrübeleri ışı-
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ğında sahip oldukları rekabet avantajlarının
içinden yerel bir şirket olarak çıkıp kabul görmek ciddi bir zaman ister. Ancak Türk P&I
Sigorta olarak, bu zorluğu servis kalitemizi
en üst düzeyde tutarak başardık. Tabii ki bu
uzun soluklu bir yol; gelişerek büyüyen, belirlediğimiz sürdürülebilir politikalar ile sağladığımız tüm hizmetlerimizde başarı grafiğimizi
gerek kuruluşumuz gerekse sigortalılarımız
için hep yukarı yönlü hareket ettirmek amacındayız. Şirketimizin sunduğu ürünlerden
tüm sigortalılarımızın maksimum verimi alabilmesi ve kendilerini güvende hissetmeleri
bizim için oldukça önemli. Bunun en iyi göstergesi bu yılki yenilemelerimiz oldu.
Bu ilk yıllık dönemde, global pazarda prestijli P&I sigortacılarından hiçbir farkımız olmaksızın; karşılaştığımız tüm hasarlarda
olabilecek en hızlı hizmeti sunmaya gayret
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ettik. Vuku bulan hadiselerde armatör ve
işletmecilerimizi seferlerinden alıkoymadan
tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bir
hasar anında armatör ve işletmecilerimizin
yanında olmaya odaklandık.

Türk P&I Sigorta, Türkiye’de mukim bir şirket olması sebebiyle benzerlerinden farklı
olarak Türk kanun ve hükümlerine uygun
servis vermektedir. Bu sayede mağdur sıfatındaki tüm 3. şahısların doğrudan dava
açma ve başvuru hakkını kullanmalarına fırDünya P&I Sigortacılığı günümüzde ardı ar- sat tanımaktadır. Piyasamızda faaliyet gösdına değişim ve gelişim göstermektedir. Mev- teren sigorta şirketlerinin çoğu kendilerine
cut sabit prim esaslı sigorta şirketlerine ilave doğrudan dava hakkı kullanılmaması yönünolarak, grup kulüpleri de birçoğu kendi kon- de İngiliz mahkemeleri’nin kararlarını, lehtrollerinde olan sabit primle servis veren P&I lerine kullanabildikleri bir ortamda; Türk P&I
Sigorta şirketleri kurmaya başladılar. Kurul- bu büyük imkânı, sigortalılarının hizmetine
makta olan şirketlerle birlikte sektördeki reka- sunmaktadır.
betle birlikte hizmet kalitesinin de yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyoruz. Biz de Türk P&I’ın, 2015 yılı hedeflerinden en
Türk P&I olarak yerel piyasamızda güçlü bir önemlisi geçtiğimiz yıl başladığımız Türk
lider olmak için öncelikle servis kalitemizi ar- denizcilik sektöründe farkındalığın ve sigortırarak armatörlerimizle hasar önleyici işlem- talanma oranının artırılması olacaktır. Bunu
lerde yakın temas etmeye başladık. Sahip ol- gerçekleştirirken tabii ki hedefimiz en kaliteli
duğumuz bilgileri yine benzer gemi tiplerinde güvenceyi en uygun fiyatla sunmaktır. 2015
servis veren armatörlerimizle paylaşarak, ha- yılında diğer sektör ilgilileri için dizayn ettiğisarların gerçekleşmeden önce engellenmesi miz ürünlerin sektöre duyurulmasının arttırılkonusunda hatırı sayılır çalışmalar yaptık ve ması da hedeflerimiz arasındadır. Sunduğu
yapmaya da devam ediyoruz.
esnek ürünlerle sektöre çok sayıda alternatif
teminat olanağı getiren Türk P&I, ülkemizde
Teminat sağlama ve sigortalama konusunda uluslararası standartlarda denizcilik sigorta
ise Türk P&I olarak ilk yıl sağlamakta oldu- hizmeti verilmesinin öncüsü olmaya devam
ğumuz 500 Milyon ABD Doları sorumluluk edecektir.
limitimizi arttırarak 1 Milyar ABD doları limite
yükselttik. Bu teminat neredeyse sektörün Türk P&I‘ın kısa süre içerisinde edindiği batüm paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şarısında, özverili çalışmaları ile takım ruhu
bir teminat limitidir. Bu değerle Türk P&I ola- içinde hareket eden tüm çalışanlarımıza, ilk
rak diğer sigorta şirketlerine karşı önemli bir günden bize güvenerek desteğini arttıran
avantaj sağlayarak dünyada bu alanda hiz- sigortalılarımıza, desteklerini hiçbir zaman
met veren köklü liderler arasına üst sıradan esirgemeyen yönetim kurulu başkanımıza
girmiş olduk.
ve üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
R. Ufuk TEKER
Genel Müdür
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10. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine İlişkin Bilgiler
Adı- Soyadı

Görevi

Görev Süresi Başlangıç ve
Bitişi

M. Aret Taşçıyan

Yönetim Kurulu Başkanı 31.12.2013 - Devam ediyor

Bülent Somuncu

Başkan Vekili

31.12.2013 - Devam ediyor

Ufuk Teker

Genel Müdür

31.12.2013 - Devam ediyor

Suat Hayri Aka

Üye

31.12.2013 - Devam ediyor

Korkut Omur

Üye

31.12.2013 - Devam ediyor

Murat Dalyan

Üye

31.12.2013 - Devam ediyor

Miraç Onur Uzun

Üye

31.12.2013 - Devam ediyor

Serhat Süreyya Çetin Üye

31.12.2013 - Devam ediyor

Hasan Altıner

Üye

31.12.2013 - Devam ediyor

Fahri Uğur

Üye

31.12.2013 - Devam ediyor

Mehmet Akif Eroğlu

Üye

31.12.2013 - Devam ediyor

Erhan Bozkurt

Üye

31.12.2013 - Devam ediyor

Ahmet Can Bozkurt

Üye

31.12.2013 - Devam ediyor

Şirket Yönetim Kurulu 24.03.2014 tarihinde toplanarak, 21.06.2008 tarih ve 26913 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan “Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine
İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi 2. fıkrası uyarınca nihai sorumluluk Yönetim Kurulunda
olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fahri UĞUR’u İç Sistemlerden sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görevlendirmiştir. Şirketimizin İç Yönergesi’nin 4.10. nolu maddesinde
de belirtildiği üzere, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve “Suç
Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere
Uyum Programı Hakkında Yönetmelik” uyarınca oluşturulacak Uyum Programının yürütülmesi ile bu konularla ilgili olarak düzenlenen mevzuatla belirlenen yetkiler İç Sistemlerden
Sorumlu Üye’ye devredilmiştir. Bu kapsamda, nihai olarak Yönetim Kurulu sorumlu olmak
kaydı ile bu konudaki yetkiler Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fahri UĞUR’a devredilmiştir.

11. Şirketimiz ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim kurulu başkanı ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları
namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.
2014 faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet
konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır. Yönetim Kurulu üyelerinin bu
tarz işlemleri yapabilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.
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12. Organizasyon Yapısı

13. Üst Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketimiz üst yönetimi, genel müdür ve genel müdür yardımcısından oluşmakta olup görev dağılımları aşağıda belirtilmiştir.
Adı- Soyadı

Görevi

Görev Süresi Başlangıç ve
Bitişi

R.Ufuk Teker

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Abdullah Kara

Genel Müdür Yardımcısı 20.01.2014 - Devam ediyor

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2014

31.12.2013 - Devam ediyor
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14. Yönetim Kurulu Toplantıları
Şirketimiz esas sözleşmesinin 11. maddesi Yönetim Kurulu Toplantılarını düzenlemektedir.
Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine Şirket
işleri gerektirdikçe ve yılda en az dört kez toplanmak zorundadır. Toplantılar şirket merkezinde veya üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde yapılabilir.
Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Genel Kurul
tarafından seçilen 12 ile doğal üye olan Genel Müdür dahil toplam 13 üyeden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu kanun ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca Genel Kurul’un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her
çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
Şirket Yönetim Kurulumuz 2014 faaliyet döneminde 02 Ocak 2014, 17 Ocak 2014, 24 Mart
2014, 26 Mayıs 2014, 12 Eylül 2014 ve 15 Aralık 2014 tarihlerinde olmak üzere 6 kez toplanmış olup, toplantılarda 29 adet karar alınmıştır.
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15. Personel Sayıları ve Üst Yönetim Giderleri
Şirketimizde 31.12.2014 tarihi itibarıyla toplam 13 personel istihdam edilmektedir.

3
1
4
1
1
0
1
0
2

1
1
1
1

1

2
1
1
2

1

0

2

1

2

1

2

3

TOPLAM

Yönetici Asistanı

Destek Personel

Uzman Yardımcısı

1

Uzman

TOPLAM

Yönetmen

1

Müdür Yardımcısı

1

Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdürlük
İç Denetim Departmanı
Teknik Departman
Hasar Departmanı
Hukuk Departmanı
Mali İşler Departmanı
Tahsilat Departmanı
Bilgi İşlem Departmanı
İdari İşler Departmanı

Departmanlar

Grup Müdürü

Genel Müdür

Şirket üst yönetiminde genel müdür ve bir genel müdür yardımcısı görev almaktadır.
Diğer birimlerde 2 müdür olmak üzere toplam 11 kişi çalışmaktadır.

0

13

Şirket personel kadrosunun eğitim ve cinsiyet olarak gösterildiği tablo aşağıdadır:
Eğitim Durumu
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
2 yıllık yüksekokul
Lise ve dengi
Ortaokul ve dengi
TOPLAM

Bay
1
1
3

1
6
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Bayan
1
4
1
1
7

Toplam
1
2
7
1
1
1
13
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16. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı
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17. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2014
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Artık Türkiye’de donatan ve
işletmecilerimizin ihtiyaçlarını
karşılayacak en üst limitle teminat
sağlayan bir P&I sigortacısı bulunuyor.
Kısa süre içerisinde mali sorumluluk
sigortası sektöründe hem teknik hem
de hizmet farkımızı göstermekten
büyük gurur duyuyoruz.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2014
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II. Yönetim Organı ve Üyeleri ile Üstdüzey
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
1. Yönetim Organı Üyeleriyle Üst Düzey
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Yönetim organı ve üst düzey yöneticiler içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve
Genel Müdür Yardımcısı yer almaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur hakkı bulunmamaktadır.
Şirketin üst düzey yöneticilerine 2014 yılı içerisinde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin
toplamı 609.784 TL’dir.
Şirket personeline 2014 yılı içerisinde sağlanan ücret ve menfaatlerin toplamı şirket üst yönetimi dahil 1.640.381 TL tutarındadır.

Ücret Haricinde Personele Sağlanan Menfaatler

• Özel sağlık sigortası
• Şirket Üst Düzey Yöneticileri ve Müdürlerine araç tahsisi
• Cep telefonu tahsisi
• Yol Yardımı
Şirket yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmaktadır.
Şirket yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ve diğer personele herhangi bir
harcırah ödemesi yapılmamaktadır.
Şirket genel müdürü ve diğer üst düzey yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi
bir ödeme yapılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya
lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.
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2. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler
Türk P ve I Sigorta A.Ş.’de çalışanlar:

• Teknolojik gelişime ve değişime açık,
• Ekip çalışması ile her türlü sorunun üstesinden gelmeyi bilen,
• İşine ve işyerine bağlı,
• Bu çatı altında çalışıyor olmanın haklı gururunu ve bilincini taşıyan,
• Çevreye ve etik değerlere duyarlı birer aile üyesi konumundadır.
Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılmaktadır.
Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal
ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanlarımızı ilgilendiren gelişmeler çalışanlarımıza bildirilmektedir.
Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı
gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı
korunması için uygun çalışma ortamı oluşturulmuştur.
Çalışanlarımızın %84’ü en az bir yabancı dil bilmektedir.

Ücret Politikası
Ücretlendirme politikamız, ücret ve yan hakların yönetimi, adil, objektif, yüksek performansı
takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda
düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.
Ücret politikamızın ana hedefleri, iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi, beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası
ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi
ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.
Şirketimizde net ücret politikası uygulanmakta olup, çalışanlara yıllık toplam 12 maaş ödemesi yapılmaktadır. Çalışanlarımızın ücretleri ve ücret artış oranları Şirket İç Yönergesinde
belirlenmiştir.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2014
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III. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
1. Sigorta Ürünlerimiz
Ana ürünümüz olan “Su Araçları Sorumluluk Sigortası”, dünya piyasasında P & I (Koruma
& Tazmin) sigortası olarak adlandırılan ve Türk P&I Sigorta’nın kuruluşu öncesinde yalnızca
Türkiye dışındaki sigortacılardan temin edilme imkânı bulunan sorumluluk sigortası tipidir.
Türkiye’de faaliyet gösteren bir koruma ve tazmin sigortacısına ihtiyaç duyulduğu inancıyla
kurulan şirketimiz, “Su Araçları Sorumluluk Sigortası” ana ürünü ile temel olarak, donatanların veya işletenlerin üçüncü şahıslara, çevreye, gemi adamlarına ve hatta taşıdığı yük var
ise yüke karşı sorumluluklarını karşılayan bir sigorta türüdür.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 13.08.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanan Su Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca “zorunlu hale getirilen su araçları sorumluluk sigortası”, gerek bu Genel Şart gerekse
ilgili Tarife ve Talimat Tebliği ile şartları Bakanlık tarafından belirlenen bir üründür.
Sektörün özellikleri dikkate alınarak, “dalış botu sorumluluk sigortası” oluşturulmuştur. Bu
sigorta, dalış botu sektörü ve 1000 GT’yi geçmeyen gemiler için tasarlanmıştır. Sektörün
özel alanları dikkate alınarak tasarladığımız diğer ürünümüz ise “balıkçı teknesi sorumluluk
sigortası”dır. Bu sektördeki uzmanlar olarak balıkçılıkla bağlantılı olan pek çok rizikonun teminat altına alınması konusuna yenilikçi açıdan bakarak, yalnızca balıkçı gemileri için sade
dille yazılmış bir poliçe oluşturduk ve sektöre sunduk. Son olarak “yat sorumluluk sigortası”
ise farklı özellikteki her türlü yat için tasarlanmış olan sigorta ürünümüzdür.
Araştırma çalışmalarımızdan şimdilik sürmekte olan, “deniz turizmi araçları sorumluluk sigortası”, deniz turizmi mevzuatından kaynaklanan, deniz turizmi araçlarının yolcularının,
personelinin ve ziyaretçilerinin başlarına gelebilecek kazalardan dolayı deniz turizmi donatanını veya işletenini teminat altına alındığı bir sigorta türüdür. Bu çalışmamızı da yakın
zamanda tamamlayarak, piyasaya sunmayı planlıyoruz.

2. Yasal Düzenlemeler
Şirketimizin faaliyet göstermekte olduğu tek branş olan “Su Araçları Sorumluluk Sigortası”
alanında yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Şirketimizin faaliyet ruhsatını aldığı 18.02.2014 tarihinde yürürlükte olan Genel Şart, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile
uyumlu değildi. Bu sebeple Su Araçları Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartı ve Su Araçları
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 14.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte güncellenmesi gereken düzenlemeler haline gelmişlerdi. Bu amaçla Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
ve Türkiye Sigortacılar Birliği’nin değerli katkılarıyla öncelikle yeni bir Genel Şart olan “Su
Araçları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartı” 13.08.2014 tarihinden itibaren yürürlükte olmak üzere kabul edildi.
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İş bu Genel Şart uyarınca zorunlu sigorta haline gelen bu sigorta için ayrıca bir de Tarife ve
Talimat Tebliği’nin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştu. Bu bağlamda, 19.07.2014 tarihinde Su
Araçları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği ve sonradan bu Tebliğ’in
yürürlükten kaldırılması ile 18.10.2014 tarihinde Su Araçları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yürürlüğe girmiştir.

3. Teknoloji Yatırımları
Teknoloji (IT) yatırımları şirketin büyümesi ile paralel olarak gelişen kapasite ve IT ihtiyacını
karşılamak temeli ile oluşturulmaktadır. Şirketimiz, yeni kurulması sebebiyle sektör ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla IT sistemini sürekli geliştirmektedir.
Yeni teknolojilerin ve trendlerin ortaya çıkması ile günlük iş yapış şeklinin değişmesine bağlı
yeni ihtiyaçlar da yeni yatırımlarla sağlanmaktadır.

4. Reklam ve Halkla İlişkiler Politikası
Reklam ve halkla ilişkiler politikamız şirketimizin bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için sürekli ve
örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonu üzerine kurulmuştur. Bu doğrultuda, Şirketimiz kitlelerle
iletişim kurmak amacıyla proaktif ve reaktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak
devam ettirilen düzenli faaliyetler yürütmeyi planlamaktadır.
Türk P ve I Sigorta A.Ş. hizmet verdiği sektör ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere iç ve
dış müşterilerle ve bağlantılı olduğu kişilerle ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmaları yaparken amacımız propaganda yapmak değil, ikna edici ve dürüst olmaktır.
Reklam ve Halkla İlişkiler Politikamız aşağıda belirtilmiştir:

• Sivil Toplum Kuruluşları ve dernekler ile işbirliği ve organizasyonlar düzenlemek,
• Çocuklara denizde canlı kalabilme eğitimleri vermek,
• Deniz müzesi, deniz temalı yerlere düzenlenecek gezilere sponsor olmak,
• Yüzme ve yelkencilik kulüpleri veya antrenörler ile görüşerek, öğrencilere
hafta sonu yüzme, yelkencilik kurslarında sponsorluk desteği vermek,

• Deniz temalı resim ve şiir yarışması organizasyonları düzenlemek,
• Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında denizaltı ve kıyı temizliği temalı
organizasyonlar düzenlemek.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2014
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5. Dünya ve Türkiye Ekonomisi
a. Dünya Ekonomisi
Dünya ekonomisi 2014 yılında beklentilerin altında bir performans sergilemiştir. İngiltere ve
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi gelişmiş ülkelerde yüzde 2 veya 3 oranında büyüme
kaydedilmesine rağmen bu büyüme oranı hedeflenenin altında kalmıştır.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 15 Eylül tarihinde yayınladığı ara değerlendirme raporunda diğer kuruluşlarla paralel bir şekilde gelişmiş ülkelerin büyüme tahminlerini düşürmüştür. Gelişmiş ülkeler arasında artan bir şekilde ayrışma olduğuna dikkat çeken
OECD, ABD’de toparlanmanın sıkı bir şekilde devam etmesine ve Japonya’da büyümenin
trend değerlerde olmasına rağmen Avro Bölgesinde büyümenin zayıf bir görünüm sergilediğini ifade etmiştir. Özellikle Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük ekonomilerde toparlanma,
“hayal kırıklığı” olarak nitelendirilmiştir. 2014 yılının ilk çeyreğinde gelişmiş ülkeler arasında
büyümenin düzensiz bir seyir izlemesi farklı nedenlerden kaynaklanmıştır. Bazı ülkelerde
olumsuz hava koşullarının geçici etkisi büyümede yavaşlamaya neden olurken, Japonya’da
vergi artışlarının bu yavaşlamada ciddi etkisi olmuştur. Buna ek olarak, artan jeopolitik riskler de göz önüne alındığında OECD, dünyanın önde gelen gelişmiş ekonomileri için büyüme
tahminlerini düşürmüştür.
(http://www.oecd.org)
Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik performansı ise gelişmiş ülkelere kıyasla daha olumlu
değerlendirilmiştir. Global ekonomi ABD kaynaklı yukarı yönlü, Japonya, Çin ve Avro Bölgesi kaynaklı aşağı yönlü riskler bulundurmaktadır. ABD’de büyüme, istihdam ve güven
göstergelerinde yaşanan güçlü toparlanma global ekonomiye ilişkin beklentileri pozitif yönde etkilemektedir.
Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı sorunlar nedeniyle oluşan jeopolitik riskler Rusya ekonomisinde ciddi tahribatlar yaratmıştır. Rusya’ya uygulanan ekonomik ambargolar yabancı
sermayenin ülkeden çıkmasına, petrol fiyatlarındaki aşırı gerilemenin Rusya’nın ihracatını
olumsuz etkilemesine ve Rus para birimi Rublenin aşırı değer kaybına neden olmuştur.
Yaşanan bu gelişmeler diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk algısının da
bozulmasına neden olmuştur.
2015 yılında Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz arttırım kararı beklentisi ile Rusya ve
Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik risklerin devam etme ihtimali başta olmak üzere global ekonomide dalgalanmaların devam edeceği öngörülmektedir. Diğer yandan Avro bölgesinde
yaşanan ekonomik durgunluğun alınan önlemlere rağmen sonlanmayacağı düşünülmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerin para ve reel piyasalarının bu ortamda olumsuz yönde
etkileneceği tahmin edilmektedir.
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b. Türkiye Ekonomisi
Türkiye ekonomisi global gelişmelerin paralelinde 2014 yılında beklenenin altında bir performans sergilemiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun verilerine göre, 2014 yılı üçüncü
çeyreğinde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 1,7 oranında artış göstermiştir. GSYH büyüme hızı beklentilerin çok altında kalmıştır. Diğer yandan,
enflasyon oranında yılbaşında konulan hedef yakalanamamış ve yurt içi üretici fiyat endeksi Aralık 2014 itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,36 oranında gerçekleşmiştir.
(http://www.tuik.gov.tr)
Amerikan Merkez Bankası (Fed)’nın parasal genişleme programını terk edeceğini ve faiz
oranlarında kademeli artışa gideceğini açıklaması döviz piyasasında TL’nin değer kaybı
yaşamasına neden olmuştur. Buna ek olarak, Türkiye’de yaşanan siyasi dalgalanmalar ve
başta Rusya olmak üzere komşu ülkelerde yaşanan jeopolitik riskler TL’nin değer kaybı
üzerinde etkide bulunan diğer parametreler olmuştur.
İhracat pazarında önemli bir yeri olan Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan ekonomik durgunluk bu ülkelere yapılan ihracatı olumsuz yönde etkilemektedir. Rus para birimi Ruble’nin
aşırı değer kaybı Rusya ile olan dış ticaret hacmini azaltmaktadır. Ruble’nin değer kaybı
Rusya’daki hayat standardının düşmesini de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde turizm sektöründe yabancı turistler kategorisinde büyük bir yer tutan Rusya vatandaşlarının rezervasyonlarını iptal etmesi ve yeni rezervasyonların sınırlı sayıda olması turizm sektörünü ve
dolayısıyla da turizm gelirlerini azaltmaya devam edecektir.
Ülkemizde ara malı ve hammadde ithalatına dayalı olarak yapılan üretim TL’deki değer
kaybından dolayı, hammadde ve ara malı maliyetlerini arttırmıştır. Bu maliyetlerin büyük
bir bölümü ABD Doları cinsinden olduğundan ve dolardaki nispi değer artışının yüksek olmasından dolayı daha da önem arz etmektedir. Buna rağmen, özellikle uluslararası petrol
piyasasında petrol fiyatlarının düşmesi, global ekonomide yaşanan olumsuzlukların etkisini
kısmen de olsa azaltarak cari işlemler açığının düşmesine katkı sağlamıştır.
Fed’in yapacağı faiz arttırımının ülkemizde 2015 yılında döviz piyasası, mal ve hizmet piyasaları, doğrudan ve dolaylı yabancı sermaye yatırımları ile cari işlemler dengesi üzerinde
olumsuz etki yaratması muhtemeldir. Buna ek olarak, Rusya’da yaşanan ekonomik ve siyasi risklerin, Irak ve Suriye’de yaşanan belirsizliklerin devam etmesi ülkemizi sosyoekonomik
olarak etkilemeye devam edecektir. Yıl ortasında yapılacak olan genel seçimlerin kamu
harcamaları üzerindeki etkisi ve yukarıda bahsedilen dışsal faktörler enflasyon hedefinin
gerçekleşmesini zorlaştıracaktır. Bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen, ülkemizin orta vadede belirlenen hedeflere varacağı düşünülmektedir.
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6. Sigorta Sektörüne Genel Bakış
a. 2014 Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sigortacılık Sektöründe Gelişmeler
2014 yılı prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7.05 oranında artarak 25 milyar 989 milyon lira olmuştur. Üretimin 22 milyar 709 milyon liralık bölümü hayat dışı branşlardan, 3 milyar 280 milyon lirası
ise hayat sigortalarından elde edilmiştir. Bu sonuçlarla sigorta sektöründeki büyüme oranı enflasyonun gerisinde kalmıştır.
Türkiye’de 12 branşta zorunlu sigorta uygulaması bulunuyor. Araçların yurtdışına çıkarken almak zorunda oldukları yeşil kart sigortasıyla birlikte bu sayı 13’e çıkıyor. Bu rakam Fransa’da 90, İspanya’da
ise ulusal ve yerel düzeyde yaklaşık 800’e ulaşmaktadır. Türkiye’de zorunlu sigortalar konusunda
yeterli denetim sağlanamadığından sigortalılık oranı bir türlü beklenen seviyeye ulaşamıyor.
Türkiye genelinde tüm taşıtlarda sigortasızlık oranının yüzde 22 olmasına karşın sigortasızlık oranı yüksek olan motosiklet ve traktör araçları istatistik dışı bırakıldığında sigortasızlık oranı yüzde
10.4’dür. Zorunlu deprem sigortasında konutların yüzde 38.4’ü sigortalı iken tıbbi kötü uygulamaya
ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında sigortalılık oranının yüzde 100’e yaklaşmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birçok alanda getirilen yeni sorumlulukların yeni poliçe türlerinin doğmasına olanak tanımaktadır. Dolayısıyla 2015 yılında sektördeki yeni uygulamalarla
sigortacı sayısının artacağı kanaatindeyiz. Ayrıca kanunda yapılan değişikliklerden bir başkası olan
doğrudan tazmin sistemi ile mağdurlar direkt sigorta şirketinden zararlarını tazmin edebileceklerdir.
Bu sayede sigortalıların memnuniyetsizliklerin de önüne geçilmiş olacaktır.

b. 2014 Yılında Dünyada P&I Sigortacılığındaki Gelişmeler
Son beş yıl içinde Uluslararası Grup (IG) P&I teminatı sağlayan sigortacıların sayısı önemli ölçüde artmıştır. Sigortacı sayısındaki artışın yanı sıra, P&I teminat limitleri de yükselmiştir. 2009’da üç sigortacı
500 milyon ABD Doları limite kadar teminat sunar iken, 2014’te dokuz sigortacı daha yüksek limitler
sunmuşlardır. IG dışındaki sigortacıların çoğunluğu 2014’te toplam pazardaki sigortalı tonajlarını yükseltmişler ve toplam 360 milyon ABD Doları üzerinde prim üretmişlerdir. Limit artışları bağlamında,
sabit prim ile çalışan sigortacıların sigortaladıkları gemilerin tonajı artmıştır. IG dışı pazarın daha büyük gemileri hedefliyor olmasından dolayı, donatanlar ve brokerler sigortacılardan daha fazla şeffaflık
arayışı içinde olacaklardır. P&I hasarlarının uzun vadeli yapısı nedeniyle sigortacıların hasar ekspertiz
hizmeti sunabilmelerinin sağlanması ve hizmetlerin sürdürülebilir olması çok önemlidir.
2014 özellikle pazar payı için rekabet eden piyasaya yeni giriş yapmış olan sabit prim esaslı çalışan
sigortacılar için daha zorlayıcı olmuştur. Tüm sabit prim esaslı sigortacıları reasürans desteği sağlayan sigorta organizasyonları tarafından desteklenmektedir. Ortalama P&I primi son beş yılın en düşüğünde iken ve daha çok sigortacı halihazırda hassas olan piyasaya girerken, bazı sigortacıların ne
kadar süreyle piyasada kalacağı zaman içinde belli olacaktır. Ancak, herhangi bir sigortacı piyasadan
çıkmak zorunda kalırsa, başka bir sigortacı onun yerini alacaktır. Bazı sigortacılar belirli ödeme gücü
ve sermaye yeterlilik zorunluluklarını sağlayabilmek amacıyla sigorta ürünlerinde değişiklik yapma
gereği duyacaktır.
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Milletlerarası hukuki düzenlemeler açısından da P&I sigorta sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler olmuştur. Bu düzenlemelerden bir tanesi 2002 tarihli Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile
Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi’dir. Bilindiği üzere 1990 tarihli Protokol daha yürürlüğe girmeden
28 Ekim - 1 Kasım 2002 tarihleri arasında Londra’da yapılan konferans sonucunda “Yolcuların ve Bagajların Deniz Yolu ile Taşınması Hakkındaki 1974 Atina Konvansiyonu’na ilişkin 2002 kabul edilmişti.
2002 tarihli Atina Protokolü ile getirilen en önemli düzenleme zorunlu sigortaya ilişkin 5. maddedir.
Buna göre; yolcunun ölümü veya yaralanması halinde taşıyanın sınırlı sorumluluğunu teminat altına
alan sorumluluk sigortasının veya banka teminat mektubunun bulunması şartı getirilmektedir. Bu protokole ait bir diğer düzenleme de taşıyanın sorumluluğunun sınırlarına dairdir. Buna göre; 2002 Protokolü’nün 6. maddesi gereğince taşıyanın sorumluluğu her yolcu ve taşıma basına 400.000 ÖÇH’ye
kadar çıkabilir. Hazırlanmış olan 2002 Atina Protokolü, özellikle mecburi sigortayı içermesi ve yüksek
sorumluluk sınırları getirmesi nedenleriyle oldukça kapsamlı bir düzenleme olmuştur. Bu düzenleme
23 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye Devleti henüz bu sözleşmeye taraf olmamıştır ancak hükümlerinin büyük bir kısmını TTK’ya
aktarmıştır. Bu maddeler taşıyanın yolcu taşımacılığından doğabilecek sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu kurallar kanunun 1247 ila 1271 numaralı maddeleri arasında yer almaktadır.
Son yıllarda yapılan milletlerarası düzenlemelerden bir başkası ise Enkaz Kaldırmaya İlişkin 2007
tarihli Nairobi Konvansiyonu’dur. IMO’nun (Uluslararası Denizcilik Örgütü) 14-18 Mayıs 2007 tarihinde
Kenya’nın baskenti Nairobi’de gerçeklesen Diplomatik Konferansında, “Enkazın Kaldırılmasına İlişkin
Uluslararası Nairobi Konvansiyonu, 2007” (Nairobi Konvansiyonu 2007) kabul edilmiştir. Konvansiyon, devletlerin karasularının ötesinde bulunan enkazların kaldırılmasına ilişkin acil ve etkili uluslararası kurallar getirmek suretiyle gerek 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Konvansiyonu gerekse Kurtarma
Konvansiyonun’da yer almayan uluslararası alanda önemli bir hukuki boşluğu doldurmaktadır. Bunun
yanı sıra Konvansiyon, enkazın bulunduğu mahal açısından diğer gemilerin ve gemi adamlarının seyir
güvenliğini tehlikeye sokabileceği ve enkaz içinde bulunan yükün de deniz ve sahil kirlenmesine yol
açabileceği hususlarını nazara almak sureti ile deniz yaşamına ve deniz çevresine tehlike yaratan
enkazların acil ve emniyetli bir şekilde kaldırılmasını hedeflemektedir. Nairobi Konvansiyonuna üye
devletlerin bayrağını taşıyan gros tonajı 300’ün üzerinde olan gemilerin 14 Nisan 2015 tarihi itibari
ile P&I sigorta kulüplerinden bu konuda wreck removal blue card’ı isteyip, ilgili bayrak devletinden de
“Financial Responsibility” sertifikası temin etmesi gerekmektedir. Bu konvansiyona şu ana kadar imza
atan ülkeler Bulgaristan, Liberya, Kongo, Danimarka, Almanya, Hindistan, İran, Malezya, Marshall
Adaları, Palau, Nijerya, İngiltere ve Fas’ tır. Türkiye henüz bu konvansiyona taraf değildir.
Son olarak bahsedeceğimiz düzenleme ise 2006 tarihli Deniz İş Konvansiyonu (MLC)’dur. Bu düzenlemenin, henüz yürürlüğe girmemiş olan 2014 tarihli tadili ile kabul edilen kurallar, devlet tarafından bir
finansal güvence sağlanmasını öngörmektedir. Bu finansal güvence 500 groston ve üzeri milletlerarası
sefer yapan ticaret gemileri için öngörülmekte olup, bu finansal güvencenin sigorta olarak düzenleneceği tahmin edilmektedir. Konvansiyon gros tonu 500 ve üzeri olan tüm gemilerde 20 Ağustos’dan 2013’de
uygulanmaya başlamıştır. Taraf olan ülkenin bayrağını taşıyan gemilere bayrak devleti Maritime Labour
Certificate verilirken, taraf olmayan ülkenin bayrağını taşıyan gemilerde, geminin Klas kuruluşu geminin
MLC 2006 kapsamında uygunluğunu tespit edip Statement of Compliance almasını sağlamaktadır.

Dünya deniz ticaretinin gelişmesini sağlamak için; sadece gemi adedini ve yük ve yolcu taşıma kapasitesini artırmak yeterli olmayıp, sektöre ilişkin milletlerarası ve ulusal mevzuatların düzeltilmesi ve
düzenlemelerin günün koşullarına ve ihtiyaca uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
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IV. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin
Önemli Gelişmeler
1. Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu
Değerli Ortaklarımız,
Şirketimizin 2014 yılına ilişkin mali tablolarını onaylarınıza sunmaktayız. 2014 yılında Türkiye’de ve sigorta sektöründe yaşanan gelişmeler özet olarak aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır.
2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan finansal kriz sonrasında, Amerikan
Merkez Bankası Fed’in genişletici para politikası tüm dünyada parasal bolluk yaşanmasına
neden olmuştur. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin notunu yatırım
yapılabilir seviyeye çıkarması ve Fed’in genişletici para politikası ile ülkemize fon akışları
hızlanmıştır. Fon bolluğu döviz piyasasında kurların düşük çıkmasına ve ara malı girdi maliyetlerinin düşmesine neden olmuştur.
Amerikan ekonomisinde para ve işgücü piyasasında yaşanan olumlu gelişmeler Fed’in tekrar kademeli faiz artırımı sürecine gireceğini göstermektedir. Faizlerin artış beklentisi tüm
dünyada Amerikan Dolarının diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına yol açmıştır.
Özellikle ülkemizde 2014 yılının ikinci yarısından itibaren Türk Lirası Amerikan Dolarına karşı değer kaybetme periyoduna girmiştir. Doların değer kazancının yarattığı olumsuz etkiyi
uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nispeten sınırlamıştır.
Ayrıca, Türkiye’nin ihracat pazarında önemli bir yer tutan Avrupa Birliği bölgesinde yaşanan
ekonomik durgunluk ülkemizin dış ticaretini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. 2014
yılında Avrupa Merkez Bankası’nın aldığı önlemler de yeterli bir etki yaratamamıştır.
Bu gelişmelerin yanında özellikle ülkemizin çevresinde yaşanan jeopolitik riskler de ülkemizi
sosyoekonomik açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı sorunlar, buna istinaden Ruble’nin değer kaybı, Rusya ile dış ticaretimizi ve turizm gelirlerimizi
oldukça kötü etkilemektedir. Suriye ve Irak’ta yaşanan huzursuzluklar da bu coğrafya ile dış
ticaretimizi olumsuz yönde etkilemektedir.
Türkiye ekonomisi gibi sigorta sektörü de bu gelişmelerden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. 2014 yılında sigorta sektöründe prim üretimi bir önceki yıla göre % 7,26’lık
bir artış göstererek 25.989.552.680 TL tutarında gerçekleşmiştir. Enflasyon oranından arındırıldığında reel olarak % 0,84 oranında bir küçülme meydana gelmiştir. Şirketimizin faaliyette bulunduğu Su Araçları Sorumluluk branşı hayatdışı faaliyet alanına girmektedir. Bu
kapsamda, 2014 yılında hayat-dışı prim üretimi 22.709.549.092 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bir önceki yılla kıyaslandığında brüt % 9,0 ve net % 0,77 oranında bir artış gerçekleşmiştir
(www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler). Hayat-dışı sigortacılıkta özellikle kara araçları ve kara
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araçları sorumluluk branşlarında yaşanan aşırı rekabet, ortalama primlerin nispi olarak düşük kalmasına neden olmaktadır.
Sigorta sektöründe yaşanan fiyat bazlı rekabet ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü dalgalanmaların yedek parça maliyetlerine ve dolayısıyla hasar maliyetlerine olumsuz etkileri hasar
prim oranlarının yükselmesi ve karlılığın düşmesi sonucunu doğurmaktadır. Türkiye Sigorta
Birliği’nin 2014 yılı üçüncü dönem sonuçlarına göre hayat dışı branşlarda elde edilen dönem net karının yazılan primlere oranı % 4,84’tür. Bu oran özellikle bankacılık sektörüne
göre oldukça düşük seviyede olunduğunu göstermektedir. Sigorta sektörünün fiyat bazlı
fiyatlandırma politikasından ziyade risk bazlı fiyatlandırma politikasını benimsemesi oldukça
önem arz etmektedir.
Şirketimizin faaliyet gösterdiği Su Araçları Sorumluluk Branşı deniz araçlarının üçüncü
kişilere vereceği zararları teminat altına almaktadır. Bu alanda sigortalanma oranı Kara
Araçları Sorumluluk Branşı’na göre çok daha düşük düzeydedir. 5684 Sayılı Sigortacılık
Kanunu’nun 15.maddesine göre bu branşta doğrudan yurtdışı sigorta veya reasürans şirketlerinden sigorta poliçesi satın alınabilmektedir. Bundan dolayı bu branşta yurtdışı sigorta
şirketleri ile açık rekabet yaşanmaktadır.
Türk P ve I Sigorta olarak, bundan önce Su Araçları Sorumluluk Branşı’nda yabancı ülkelerde faaliyet gösteren sigorta şirketlerine gitmekte olan primlerin belli ölçüde Türkiye’de yazılmasına katkı sağlamış bulunmaktayız. Böylece sigorta sektörünün fon yaratma kapasitesine
ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamaya çalışmaktayız. Diğer yandan yurtdışı
sigorta şirketlerinin doğrudan ülkemizde Su Araçları Sorumluluk ürünü satabilmeleri Şirketimizi rekabette olumsuz yönde etkilemektedir. Sigorta şirketleri Banka Sigorta Muameleleri
Vergisine (BSMV) tabidir ve her yazılan prim üzerinden % 5 BSMV tahakkuku yapılmaktadır. Ancak, yurtdışı sigorta şirketlerinin yazdığı primler % 5 BSMV’ye tabi olmamaktadır. Bu
durum şirketimiz üzerinde haksız rekabetten dolayı ekstra yük oluşturmaktadır.
Su Araçları Sorumluluk Branşı’nda penetrasyonu arttırmak için Kara Araçları Sorumluluk Branşı’nda olduğu gibi zorunluluğun getirilmesi gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu
(TTK)’nun 1259. maddesinde 12’den fazla yolcu taşıyan gemilerin zorunlu sorumluluk poliçesi yaptırması gerekmektedir. Ancak, bu madde hükümleri henüz ülkemizde tam anlamıyla uygulanamamaktadır. Herhangi bir kaza sonucu meydana gelebilecek bir sorumlulukta, poliçe sahibi olunmaması durumunda, işletmelerin devamlılıkları tehlikeye düşebilir.
Bu nedenle, TTK’da zorunluluğa ilişkin yer alan bu düzenlemenin bir an önce uygulamaya
alınması son derece önem arz etmektedir.
Şirketimiz Su Araçları Sorumluluk Branşında faaliyet göstermek üzere 31 Aralık 2013 tarihinde 300.000 TL sermaye ile kurulmuştur. 17 Ocak 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Ge-
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nel Kurul Toplantısı ile sermaye 300.000 TL’den 6.000.000 TL’ye yükseltilmiş ve sermayenin
tamamı Ocak ayı içerisinde ortaklar tarafından nakden ödenmiştir. 18 Şubat 2014 tarihinde
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan sigortacılık ruhsatı alan Şirketimiz 2014 faaliyet
dönemini 7.196.749 TL prim üretimi ile tamamlamıştır.
Sigorta Sektörünün Su Araçları Sorumluluk Branşında 2014 yılında toplam prim üretimi
bir önceki yıla göre % 461,6 artarak 9.409.070 TL’ye yükselmiştir. Bu artışın ana nedeni
Şirketimizin faaliyete başlayarak 7.196.749 TL prim üretimi gerçekleştirmesidir. Bu üretim
seviyesiyle, toplam Su Araçları Sorumluluk Branşı üretiminden % 76,49’luk pay almaktayız.
Şirketimiz bu branşta mevcut pastadan pay almak yerine, pastayı büyüten bir rol üstlenmiştir ve önümüzdeki yıllarda da gayret gösterilerek bu rol devam ettirilmeye çalışılacaktır.
Şirketimiz 2014 yılında 1.616.940 TL dönem net zararı elde etmiştir. Bu zararın ana nedenlerinden biri yeni kuruluş sürecinde yapılan kuruluş ve örgütlenme giderleri ile genel giderlerin üretime oranının yüksek olmasıdır. Önümüzdeki dönemlerde üretimin arttırılmasıyla
genel giderlerin üretim içerisindeki payı azalacak ve Şirketimiz karlılığı yüksek bir seviyeye
gelecektir.
Bu kapsamda, Şirketimizin 2015 yılında Su Araçları Sorumluluk Branşında üretim hedefi
17.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Branş sigortacılığı yapan Şirketimizin öncelikli amacı,
uluslararası konvansiyonları tanıyan ülkelerin onayladığı sigorta şirketleri listesine girmek
ve Türk menfaatle ve yabancı bayraklı deniz araçlarının sorumluluklarını teminat altına alarak bu branştaki sigorta kapasitesini genişletmektir.
Yönetim Kurulu
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2. Şirket Aleyhine Açılan Davalar ile İdari ve Adli
Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Şirketimiz aleyhine şirketin mali durumunu ya da faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir dava bulunmamaktadır.
Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım
bulunmamaktadır.

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

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

5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Şirketimiz esas sözleşmesinin 16 ile 18.maddeleri Genel Kurul ile ilgili hükümleri içermektedir. Genel Kurul en üst karar organıdır ve pay sahiplerinden oluşmaktadır. Şirket genel
kurulu olağan veya olağanüstü olarak şirket genel merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.
2014 faaliyet döneminde 17 Ocak 2014 tarihinde şirket bağımsız denetçisinin seçimi ve
sermaye artırımını içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, 03 Şubat 2014
tarih ve 8499 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
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V. Finansal Durum
1. Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme
Gücüne İlişkin Değerlendirme
1.1. Teknik Sonuçlar
a. Prim Üretimi
Şirketimiz 18 Şubat 2014 tarihinde Su Araçları Sorumluluk Branşında ruhsat almış olup,
2014 faaliyet yılında 7.196.749 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.

b. Tazminatlar
2014 yılında 1.776.712 TL tutarında toplam hasar tahakkuk etmiş olup, bu tutarın 1.186.234
TL karşılığı tutarı ödenmiştir. Ödenen ve muallak hasarların tamamı reasürörlere devredilen
primlerden kaynaklanmış olup, Şirketimiz üzerinde net hasar yükü bulunmamaktadır.

c. Teknik Kâr
2014 yılı Şirketimizin ilk faaliyet yılı olduğundan dolayı özellikle kazanılmamış primler karşılığının ve ilk faaliyet giderlerinin etkisiyle 2014 yılı 2.225.672 TL teknik zararla kapanmıştır.

1.2. Mali Sonuçlar
a. Yatırım Gelirleri
Şirketimiz 2014 yılında yatırımlara yönlendirdiği fonlardan elde ettiği yatırım gelirleri 694.109
TL tutarındadır. Bu tutarın 389.804 TL’lik kısmı finansal yatırımlardan elde edilen gelirlerden, 304.305 TL’lik kısmı ise kambiyo karlarından oluşmaktadır.

b. Yatırım Giderleri
Şirketimizin 2014 faaliyet döneminde 407.304 TL yatırım gideri mevcut olup, bu tutarın
299.351 TL’si kambiyo zararlarından, 87.317 TL’si amortisman giderlerinden ve 19.637 TL’lik
kısmı ise diğer yatırım giderlerinden oluşmaktadır.
3. Olağandışı Faaliyetlerden Kaynaklanan Gelir ve Karlar İle Gider ve Zararlar
Şirketimizin 2014 yılında olağandışı faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve karlar ile gider ve
zararlar kalemleri toplamı 321.927 TL tutarındadır. Bu tutarın (60.000) TL’lik kısmı karşılıklar
hesabından, 385.226 TL’lik kısmı ertelenmiş vergi varlığı hesabından ve (3.299) TL’lik kısmı
ise diğer olağandışı gelir ve karlar ile gider ve zararlar hesabından oluşmaktadır.
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1.2.1. VARLIKLAR
Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle toplam 8.304.140 TL tutarında cari varlık toplamı
bulunmakta olup, varlıklara ilişkin detaylar aşağıdaki başlıklarda açıklanmıştır.

a. Cari Varlıklar
Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 7.253.861 TL tutarında cari varlıkları mevcut olup,
cari varlıkların toplam varlıklara oranı % 87,35 oranındadır. Cari varlıklar kalemler itibariyle
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
I. CARİ VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Diğer Cari Varlıklar

7.253.861
5.304.441
1.601.418
285.448
62.554

b. Cari Olmayan Varlıklar
Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 1.050.280 TL tutarında cari olmayan varlıkları
mevcut olup, cari olmayan varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı % 12,65 oranındadır.
Cari olmayan varlıklarla ilgili ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
II. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
Maddi Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Diğer Cari Olmayan Varlıklar

1.050.279
21.030
612.631
1.536
15.934
399.148

1.2.2. YÜKÜMLÜLÜKLER
Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle toplam 8.304.140 TL tutarında yükümlülükleri bulunmakta olup, yükümlülüklere ilişkin ayrıntılar aşağıda açıklanmıştır.

a. Kısa Vadeli Yükümlülükler
Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 3.976.769 TL tutarında kısa vadeli yükümlülükleri
bulunmaktadır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içerisindeki payı % 47,89
oranında olup, ayrıntıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Esas Faaliyetlerden Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2014
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3.074.744
446
32.103
289.135
86.120
60.000
434.221
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b. Uzun Vadeli Yükümlülükler
Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle uzun vadeli yükümlülükleri bulunmamaktadır.

c. Özsermaye
Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi 6.000.000 TL tutarında sermayesi mevcut olup, sermayenin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir. Şirketimiz 2013
yılında 55.869 TL, 2014 yılında ise 1.616.940 TL dönem net zararı elde etmiştir. Geçmiş
yıllar zararı ile birlikte dikkate alındığında, 31 Aralık 2014 tarihinde Şirketimizin özsermayesi
4.327.371 TL tutarındadır. Özsermayeyi oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
V- ÖZSERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Geçmiş Yıllar Zararları
Dönem Net Karı-Zararı

4.327.371
6.000.000
-55.689
-1.616.940

2. Şirket Sermayesine İlişkin Değerlendirme ve Tespitler
Şirketimiz 31 Aralık 2013 tarihinde 300.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. 17 Ocak 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin sermayesi 5.700.000 TL arttırılarak 6.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. Sermayenin
tamamı Ocak ayı içerisinde ortaklar tarafından ödenmiştir.
Şirketimizin altı adet sermayedarı bulunmaktadır. A, B ve C grubu sermayedarların hisseleri
% 16,67 oranında olup, toplam % 50 sermaye payına tekabül etmektedir. Diğer % 50’lik
kısım ise D grubu sermayedarlara aittir.
Şirketimizin hedefi karlı sonuçlar elde ederek, iç kaynaklarla özsermayemizin arttırılması
yönündedir. Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikte belirlenen kriterlere uygun sermaye hesaplaması ile 2014 yılı sonunda şirketimiz sermayesinin faaliyetlerine göre yeterli düzeyde
olduğu görülmektedir.
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3. Şirket Kar Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler
Şirket’in bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, varsa geçmiş yıl zararları ve kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler
çıktıktan sonra kalan miktar net dönem karını oluşturur. Bu suretle meydana gelmiş olan net
kar Şirketimiz ana sözleşmesinin 21. maddesine göre ayrılır ve dağıtılır. Karın hangi tarihte
ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır.

4. İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Faaliyetleri Hakkında
Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde İç Kontrol Departmanı ile İç Denetim Departmanı ayrı ayrı ihdas edilmek
durumundadır. Şirketimizin İç Kontrol ve İç Denetim Departmanları birbirinden ayrılmıştır.

a. İç Kontrol Sistemi
5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 21.06.2008
tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan Şirketimiz İç Kontrol ve
Risk Yönetimi Yönetmeliği Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe alınmıştır. Yönetim Kurulu
ayrıca bir üyesini İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirmiştir.
İç kontrol ve risk yönetimi faaliyetleri günlük rutin kontrollerden oluşmaktadır. Buna ek olarak, 2014 yılında Underwriting Departmanı genel kapsamlı İç Kontrol ve Risk Yönetimi Denetimine tabi tutulmuştur.
5549 Sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine
Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Şirketimiz Uyum Programı Esasları
Yönetmeliği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girmiştir. Bu mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından Masak Uyum Görevlisi ataması yapılmıştır. Masak
Uyum Görevlisi doğrudan İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir.

b. İç Denetim Faaliyetleri
Şirketimizin iç denetim uygulamaları İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilmektedir.
5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 4 üncü maddesine ve 21.06.2008 tarih ve 26913 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine
İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Şirketimiz İç Denetim Yönetmeliği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girmiştir. İlgili mevzuata göre İç Denetim Departmanı doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olmak durumundadır. Şirketimiz İç Denetim Departmanı da bu
doğrultuda denetimlerini gerçekleştirmekte ve Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır. İç Denetim
Departmanı 2014 yılında 16 adet İç Denetim gerçekleştirmiş olup, bu denetimlerin 14 adedi
Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
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c. Yönetim Organının Görüşü
Şirketimiz gerek iç denetim faaliyetleri ve gerekse bağımsız denetim faaliyetleri ile ilgili raporlar Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. Yönetim Kurulu şirket denetim faaliyetleri ile ilgili
raporları incelemektedir. Bu raporlara ilişkin herhangi bir olumsuz görüşü bulunmamaktadır.
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VI. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
1. Sigorta Riski
Şirketimiz Su Araçları Sorumluluk Branşında faaliyet göstermekte olup, sigortalılarının
üçüncü şahıslara karşı kusurlarından kaynaklanabilecek riskleri teminat altına almaktadır.
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde, sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kalınan temel risk, ödenen hasar ve
tazminatların sigortacılık karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Poliçe
yazma stratejisi, kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre belirlenmektedir. Buna ek olarak, fiyatlandırma istatistiksel analize, geçmiş dataya ve ilgili ürüne uygun
düşen mortalite tablolarına bakılarak yapılmaktadır. Söz konusu riskler, şekillendirilmiş olan
poliçe yazma stratejisi ve taraf olunan reasürans anlaşmaları ile yönetilmektedir.

2. Finansal Risk
Sahip olunan finansal varlıklar, reasürans varlıkları ile sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı
finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan
sağlanan gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski, kredi riski ve likidite
riskidir.
Genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirketin finansal
performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Herhangi bir türev finansal enstrüman kullanmamaktadır. Risk yönetimi, Şirket
yönetimi tarafından Yönetim Kurulunca onaylanmış usuller doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

2.1. Piyasa Riski
Piyasa riski, kur riski, nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski ile fiyat riskinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal varlık bulunmadığından, fiyat riski söz konusu
değildir.

Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2014

35

turkpandi.com

2.1.1. Nakit Akım ve Piyasa Değeri Faiz Oranı Riski
Değişken faiz oranlı finansal varlık ve yükümlülük bulunmadığından faiz oranlarının değişiminin etkisinden kaynaklanan faiz oranı riski mevcut değildir.

2.1.2. Kur Riski
Döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru
değişikliklerinden doğan döviz riski söz konusudur.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ABD Doları, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı
veya kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden varlık ve
yükümlülüklerin çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı karı veya zararı sonucu vergi öncesi
zarar 367,556 TL daha düşük veya yüksek olacaktı.

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

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

3. Operasyonel Risk
Operasyonel risk çok genel olarak; iş riski ve sahtekarlık riski olarak ikiye ayrılabilir. İş riski,
iş akış süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, çalışanın işini düzgün yapamaması, teknolojik alt
yapı vb. gibi, Şirketin faaliyetini idame ettirecek tüm süreçlerde personel ve bilgi işlem alt yapısındaki yetersizliklerden kaynaklanabilecek risklerdir. Sahtekarlık riski ise yine iş riskinde
belirtilen etkenlerden doğan ve kontrol noktalarının zayıflığı ile ortaya çıkan, görevini kötüye
kullanma ve dolandırıcılık riski olarak tanımlanabilir.
Şirket, İş akış süreçlerini detaylı ve düzgün olarak tanımlamış, mevcut süreçlerde gerekli
kontrol noktaları yerleştirerek iş ve sahtekarlık risklerini asgari düzeye indirmiştir.
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VII. Bağımsız Denetim Raporu Mali Tablolar
ve Dipnotlar
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