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Türk denizcilik sektörünün 
yerel ilk P&I Sigorta şirketi 

olarak, ülkemizde sigortalanma 
oranının artırılması için emin 

adımlarla ilerliyor, dünya 
genelinde uluslararası bir marka 

olmak hedefimize kararlılıkla 
yaklaşıyoruz.
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Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketi
2015 Faaliyet Raporu
Ticaret Sicil Numarası: 899550
Tel : +90 (216) 545 03 00
Fax: +90 (216) 545 03 01

www.turkpandi.com

Adres: Muhittin Üstündağ Cad. No: 21 34718 Koşuyolu / 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.

1. Genel

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

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

b. Şeffaflık
Faaliyetler sürecinin her aşamasında şeffaf 
olmak.
c. Güvenilir Olmak
Tüm şirket çalışanları ve brokerler tarafından 
sigortalılara verilen taahhütleri eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek.

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

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

I. GENEL BİLGİLER

34718
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5. Faaliyet Konumuz

Şirketimiz 31 Aralık 2013 tarihinde 300.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, sermayenin 
tamamı nakden ödenmiştir. 17 Ocak 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 
Şirketimizin sermayesi 5.700.000 TL arttırılarak 6.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. Sermayenin 
tamamı 2014 Ocak ayı içerisinde ortaklar tarafından ödenmiştir. Şirketimiz C grubu 
pay sahibi Halk Sigorta A.Ş. hisselerini Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye devretmiş ve T.C. 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 23 Mart 2015 tarihli izniyle bu devir onaylanmıştır.

6. Ortaklık ve Sermaye Yapımız

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

7. Ortaklık ve Sermaye Yapımızdaki Değişiklikler

Şirketimizin 31.12.2015 tarihi itibariyle imtiyazlı payları ve bu paylara tanınmış haklar 
bulunmamaktadır.

8. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına 
     İlişkin Açıklamalar

ORTAK ADI PAY GRUBU
NOMİNAL SERMAYE 

MİKTARI 
(TL)

PAY ADEDİ 

  ZİRAAT SİGORTA A.Ş. A 1.000.000 1.000.000

  GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. B 1.000.000 1.000.000

  TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. C 1.000.000 1.000.000

  OMUR DENİZCİLİK A.Ş. D 2.205.000 2.205.000

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

  VİTSAN DENİZCİLİK A.Ş. D 345.000 345.000

TOPLAM 6.000.000 6.000.000
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9. Yönetim Kurulu Başkanının Faaliyet Dönemine 
     İlişkin Yorumları ve Geleceğe Yönelik Beklentileri

D eğerli hissedarlarımız, iş ortaklarımız 
ve çok kıymetli çalışanlarımız;

Denizcilik sektörü 2008 yılından 
bu yana, farklı şiddetlerde devam eden bir 
krizle mücadele ediyor. 2008 yılı ve öncesi 
ile karşılaştırıldığında özellikle kuru yük 
piyasasında dramatik şekilde düşen navlun 
fiyatları armatörleri çok zor durumlarda 
bırakırken, sefer yapan bir geminin ana 
gider kalemleri olan yakıt fiyatları, personel 
ve sigorta giderleri de sürekli artmaktaydı. 
Gemilerin günlük işletme maliyetini karşılama 
konusunda sıkıntı yaşayan armatör ve gemi 
operatörleri P&I sigorta primlerindeki artışların 
durması konusunda sürekli bir beklenti 
içindeydiler. Ancak P&I Sigortacılarının da 
geçmiş yılların istatistiklerine dayanarak 
GRT başına uyguladıkları primlerini daha 
düşük seviyelere indirmek gibi bir niyetleri 
de yoktu. Ayrıca, P&I kulüplerinin güvenilirlik 
reytinglerini ve likiditelerini belirli bir miktarın 
üstünde tutma zorunluluğu ve uluslararası 
derecelendirme kuruluşları tarafından sürekli 
denetimlere maruz kalmaları da üzerlerindeki 
baskıyı arttırmakta idi.

Armatörlerin ve denizcilik işletmelerinin çok 
zor koşullarda ayakta kalmaya çalıştıklarına 
hep birlikte şahit olmaktayız. 2015 verilerini 
değerlendirdiğimizde birkaç olay dışında 
çok büyük gemi kazalarının ve hasarların 
meydana gelmediğini görürüz. Eğer bu 
şekilde devam ederse 2016 yenilemelerinde 
P&I  primlerinin artmaması gerekiyor. P&I 
sektörü mutual yapısı nedeni ile her zaman 
armatörlerin ve operatörlerin yanında 
olmuştur ve bunu tekrar göstermesi gerekiyor. 
Başlangıçta Tüm denizcilik sektörünü 
etkileyen bilahare kuru yük segmentini dibe 
vurduran krizin 8 yıldır içindeyiz. Armatörler 
gemilerini öz kaynaklarından finanse ederek 

çalıştırdıkları bu dönemde, tekne ve makine 
sigortaları hariç, tüm sigorta kalemlerinde her 
yıl artışlar yaşandığını görüyoruz. 2015 yılında 
IG üyesi kulüplerin sigorta primlerinde önceki 
yıla oranla yüzde 2,5 ile 6,5 arasında artışlar 
gerçekleştirildi. Armatörler bir fırtınanın 
içinden geçerken gemiyi su üstünde tutmaya 
çalışıyorlar, bu arada P&I kulüplerinden de 
kendilerine yardımcı olmalarını beklemekteler. 
P&I Kulüpleri Avrupa Birliği ve uluslararası 
denetim kuruluşları tarafından sürekli denetime 
tabi tutulduklarından rezervlerini belirli bir 
seviyenin üstünde korumak zorundalar. Eğer 
rezervleri belirli sınırların altına düşerse 
lisans iptaline kadar gidecek büyük cezalarla 
karşılaşabilirler. PandI Kulüpleri için önemli 
bir gelir kaynağı olan, yatırım gelirlerinin de 
son yıllarda en düşük düzeyde seyretmesi, 
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kulüplerin toplam gelirlerini düşürmüş ve 
bu durum da primlerini belirli bir seviyede 
tutma zorunluluğunu doğurmuştur. Diğer 
taraftan, son iki yılda dünya deniz ticaretindeki 
durgunluk, uluslararası konvansiyonların sıkı 
denetlemeleri, işletme kalitesinin yükselmesi 
gibi faktörlerin etkisiyle de büyük kazaların 
meydana gelmemesi bir yerde dengeyi 
sağlamaktadır.

Armatörler için ülkeyi iyi tanıyan, sefer 
yapılacak yerleri bilen, karşılıklı güven ve iyi 
niyet ortamı olan P&I kulüpleri tercih etmek 
uzun süreli sağlıklı bir ilişki için çok önemlidir. 
P&I Kulüpleri taşıyandan kaynaklanan yük 
hasarları, karaya oturma, kaza sonucu deniz 
ve çevre kirliliği, çatışmalarda karşı gemiye 
verilen zararlar, iskele, rıhtım, terminal gibi 
duran cisimlere verilen hasarları koruma ve 
tazmin altına almalarının yanı sıra armatörle 
olan ilişkilerinde son derece önemli bir 
danışmanlık hizmeti de sunmaktalar. 

Türk P ve I Sigorta A.Ş. olarak geçtiğimiz 
yıl 6 bayrak devleti ve 25 liman devletinden 
onaylarımızı aldık. Bu demek oluyor ki bizim 
sigortaladığımız gemiler o ülkelere sefer 
yapabilir. Başlangıçta, sadece iç pazara, 
küçük Kabotaj Ticaretine, hizmet vermek 
üzere kurulmuş olmamıza rağmen, farklı 
ülkelerden bu onayları almamız bizler için bir 
övünç kaynağı oldu. Bunlar Türk PandI ekibinin 
hizmet kalitesinin, sigorta tekniği ve bilgi 

birikiminin ne kadar iyi bir noktada olduğunu 
gösteriyor. Türk Ticaret Kanunu’na göre 
Türkiye’de müşterek P&I sigortası yapılamıyor. 
Buna rağmen vizyonumuz tüm dünyaya 
hizmet veren dünya çapında bir kuruluş 
olabilmek. Bunu da, iyi niyetli çalışmamızın 
yanı sıra Devletten ve Sektörden alacağımız 
destekle daha hızlı başarabiliriz. Denizcilik 
Sektörüne desteğimizi arttırabilmek ve daha 
çeşitli ihtiyaçlara da cevap verebilmek adına 
aldığımız yeni lisanslar ile bu yıl tekne makine 
ve diğer sorumluluk branşlarında da ilerleme 
kaydetmeyi hedefliyoruz.

Kore, Hindistan ve İran’ da yerleşik sigorta 
şirketleri ile görüşmeler yaparak ortaklaşa 
işbirliği yapma konusunda değerlendirmeler 
yapmaktayız. Bu sayede pazar payımızın ve 
uluslararası arenada bilinirliğimizin arttırılması 
da sağlamış olacaktır.

Türk P ve I Sigorta A.Ş. açısından 
baktığımızda 2015’te birçok hedefimize 
ulaştığımızı görüyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de sürdürülebilirlik ve inovasyon 
önceliğimiz olmaya devam edecektir. 
Faaliyet gösterdiğimiz sektörde hedeflerimize 
koşmaya devam edeceğiz. Türk P ve I 
Sigorta A.Ş. ailesi olarak 2015 yılında ortaya 
koyduğumuz başarılı sonuçlara katkılarından 
dolayı tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, 
müşterilerimize ve hissedarlarımıza teşekkür 
ediyorum.

M. Aret TAŞÇIYAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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10. Genel Müdür’ün Faaliyet Dönemine İlişkin 
       Yorumları ve Geleceğe Yönelik Beklentileri

D enizcilerimizin sorumluluklarını 
teminat altına almak üzere 2014 
yılında kurulmuş olan şirketimizin 
2. yılını da tamamlamış durumdayız. 

Bu kısa süre içerisinde şirketimiz büyük 
mesafe kat ederek ortaya koyduğumuz 
performans ile Türk Denizciliği için katma 
değer ve prestij sağlamaya devam ediyoruz. 

Geride bıraktığımız 2 yıl içerisinde Türkiye’ 
de bir ilki gerçekleştirerek 2014 yılında 
başladığımız mali sorumluluk sigortası 
alanında istikrarlı bir şekilde büyümeye 
devam ederek son derece başarılı sonuçlara 
ulaştık. Şirketimiz Türk Denizciliğinin var olan 
sorunlarına çözüm bulma yolunda katma 
değer sağlamış ve sektörümüze prestij 
kazandırmaya devam etmektedir.

Şirketimizin kuruluş aşamasında birinci 
önceliğimiz hem finansal açıdan kuvvetli 
hem de P&I sigortası sektöründe uzman 
yüksek sorumluluk limitlerini temin 
edebileceğimiz bir reasürans desteğini 
arkamıza almaktı.. İlk yılımızda bu amacımızı 
gerçekleştirdik ve geçtiğimiz iki yıllık süreçte 
de bu kararımızı uygulamanın sonucunda 
ne kadar doğru olduğunu deneyimledik.. 
Kuvvetli reasüransımız ile  üretimde kaliteyi 
ve hasar hizmetimizde de hızlılığı ve etkinliği 
yakaladık.. Müşterilerimizin ihtiyacı olan 
teminat limitlerini hadise başına 1 milyar 
USD gibi yüksek bir tutar ile sağlayarak 
kendimize uluslararası şirketler arasında bir 
yer açmayı başardık. 

2015 yılı sonu itibariyle sigortalı deniz aracı 
sayısını 1000’e çıkartarak bir önceki yıla 
göre portföyümüzde %100’ ün üzerinde bir 
artış sağlar iken mevcut sigortalılarımızın 
yenileme oranında da bu yıl %95 oranında bir 
performans yakaladık. 2015 yılında şirketimizin 

uluslararası otoritelerce tanınırlığı da artmış 
ve yaptığımız resmi başvurular ile sigortalı 
gemilerimizin uluslararası sularda ticaretl erini 
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için 
6 bayrak devleti ve 25 liman devletine akredite 
olduk.  Bunun yanında Uluslararası Tanker 
Sahipleri Kirlilik Federasyonundan da (ITOPF) 
şirketimizin P&I Sigortacıları için onay sürecini 
de tamamladık. 

Diğer ülkelerde kurulmuş ve gemi 
sigortacılığı alanında faaliyet gösteren 
yerel sigorta şirketleri ile temasa geçerek, 
gelecek ile ilgili olası projeler konuşulmuş 
ve iyi ilişkiler başlatılmıştır. Bu ilişkiler 
kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Hazar Denizi Bölgesinde çeşitli seminerler 
tertip edip görüşmelere katıldık.
 
P&I işinin gereği olarak 2015 yılında sigorta 
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teminatı verdiğimiz gemilerin yurtdışına 
açılması ile yurtdışında yaşanacak herhangi 
bir sorunda en hızlı ve etkin hasar servisini 
sigortalılarımıza sağlamak amacıyla 145 
ülkede 370’in üzerinde yerel temsilci ile 
anlaşmalar tesis edilmiştir. 

Sektörün ihtiyaçları ve mevcut 
sigortalılarımızın talepleri doğrultusunda 
sağladığımız ürünlerin çeşitliliğini arttırarak 
Denizcilik sektöründe ihtiyaç olan sigortalar 
ile ilgili merkez olma yolunda çalışmalarımız 
2015 yılında sonuçlarını verdi. Bu çerçevede 
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü nezdinde Su Araçları Sigortası 
Branşında ve Genel Sorumluluk Branşında 
Ruhsat başvurusunda bulunduk ve 
ruhsatnamelerimizi aldık. 

Şirketimizin kuruluş hedeflerinden olan 
hasar önleyici faaliyetlerin arttırılması 
ve denizlerimizdeki sigortalılık oranının 
arttırılması ile ilgili çalışmalar kesintisiz 
olarak devam ettirilmektedir. 

2016 yılı hedeflerimiz arasında  kendi 
segmentimizde pazar payımızın ve  
uluslararası arenada bilinilirlik oranımızın 
artırılması bulunmaktadır. Bunları sağlamak 
için yabancı broker firmalar ile temaslarda 
bulunarak şirketimizin ulusal pazarın 
yanısıra ulusrararası pazarda da pay elde 
etme çalışmalarını hızlandırma çalışmaları 
yapmaktayız. Ayrıca sektör paydaşlarının 
pratikte karşılaştıkları olaylara dair sirküler 
hazırlamak, standartları arttırmak ve 
düzeltici tedbirlerin alınabilmesi için gemi 
ziyaretlerinde bulunmak ve tekrarlanan 
hasarların engellenmesi adına eğitim 
çalışmalarına katılmak ta hedeflerimizdendir. 

Türk P&I’ın kısa süre içerisinde edindiği 
başarısında, özverili çalışmaları ile takım 
ruhu içinde hareket eden tüm yöneticilerimiz 
ve çalışanlarımıza, ilk günden beri bize 
güvenerek desteğini arttıran sigortalılarımıza, 
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen 
Yönetim Kurulu Başkanımıza ve üyelerimize 
teşekkürlerimi sunuyorum.

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

Şirket Yönetim Kurulu 26.03.2015 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 Kerem KÜÇÜKKORUCU’yu 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 Kerem 
KÜÇÜKKORUCU’ya devredilmiştir.

12. 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.

Adı- Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi

M. Aret Taşcıyan Yönetim Kurulu Başkanı 31.12.2013 - Devam ediyor
Mustafa Aydın Başkan Yardımcısı 26.03.2015 - Devam ediyor
Suat Hayri Aka Üye 31.12.2013 - Devam ediyor
Korkut Omur Üye 31.12.2013 - Devam ediyor
Serhat Süreyya Çetin Üye 31.12.2013 - Devam ediyor
Hasan Altaner Üye 31.12.2013 - Devam ediyor
Fikrettin Aksu Üye 01.05.2015 - Devam ediyor
Kerem Küçükkorucu İç Sistemlerden Sorumlu Üye 26.03.2015 - Devam ediyor
Osman Bektaş Üye 26.03.2015 - Devam ediyor
Ahmet Can Bozkurt Üye 31.12.2013 - Devam ediyor
Murat Dalyan Üye 31.12.2013 - Devam ediyor
Miraç Onur Uzun Üye 31.12.2013 - Devam ediyor
Remzi Ufuk Teker Üye - Genel Müdür 31.12.2013 - Devam ediyor
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13. Organizasyon Yapısı

14. Üst Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketimiz üst yönetimi, genel müdür ve genel müdür yardımcısından oluşmakta olup, üst 
yönetime ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Adı- Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi

R.Ufuk Teker Yönetim Kurulu Üyesi 31.12.2013 - Devam ediyor
Dr. Abdullah Kara Genel Müdür Yardımcısı 20.01.2014 - Devam ediyor
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15. Yönetim Kurulu Toplantıları
Şirketimiz esas sözleşmesinin 11. maddesi Yönetim Kurulu Toplantılarını düzenlemektedir. 
Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine Şirket 
işleri gerektirdikçe ve yılda en az dört kez toplanmak zorundadır. Toplantılar şirket merke-
zinde 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 bırakıl-
mış bulunanlar dışında Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her 
çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket Yönetim Kurulumuz 2014 faaliyet döneminde 06 Ocak 2015, 17 Mart 2015, 25 Mart 
2015, 26 Mart 2015, 01 Mayıs 2015, 31 Mayıs 2015, 22 Haziran 2015, 21 Temmuz 2015, 13 
Ekim 2015 ve 03 Aralık 2015 tarihlerinde olmak üzere 10 kez toplanmış olup, toplantılarda 
39 adet karar alınmıştır.
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Şirket personel kadrosunun eğitim ve cinsiyet olarak dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

16. Personel Sayıları ve Üst Yönetim Giderleri
Şirketimizde 31.12.2015 tarihi itibariyle 15 personel istihdam edilmektedir. 

Şirket üst yönetiminde genel müdür ve bir genel müdür yardımcısı görev almaktadır. 
Diğer birimlerde 2 müdür olmak üzere toplam 13 kişi çalışmaktadır. 

Eğitim Durumu Bay Bayan Toplam

Doktora 1  1
Yüksek Lisans 2 1 3
Lisans 4 4 8
2 yıllık yüksekokul 1 1
Lise ve dengi 1 1
Ortaokul ve dengi 1 1
TOPLAM 8 7 15
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Genel Müdürlük 1 1 1 3
İç Denetim Departmanı     1 1
Teknik Departman 1 1    1 2 5
Hasar Departmanı 1 1
Hukuk Departmanı 1 1
Mali İşler Departmanı     1 1
Tahsilat Departmanı 1 1
Bilgi İşlem Departmanı 0
İdari İşler Departmanı 2 2
TOPLAM 1 1 2 1 2 2 3 3 15
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17. 2015 Yılı Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı
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18. 2015 Yılı Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü
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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 2015 yılı içerisinde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 
toplamı 930.235 TL’dir. 

Şirket personeline 2015 yılı içerisinde sağlanan ücret ve menfaatlerin toplamı şirket üst yönetimi 
dahil 2.360.450 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.

1. Yönetim Organı Üyeleriyle Üst Düzey  
    Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİYLE ÜST DÜZEY 
    YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR  
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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 %67’si 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.
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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.  

Sektörün özellikleri dikkate alınarak, dalış botu sorumluluk sigortası, balıkçı teknesi 
sorumluluk sigortası, turistik yolcu teknesi sorumluluk sigortası ve özel amaçlı tenezzüh 
teknesi sorumluluk sigortası ürünlerimiz ile denizcilik sektörünün her bir üyesine hizmet 
verilebilmektedir. 

Faaliyet ruhsatı aldığımız tekne ve makine ile genel sorumluluk branşlarında da 2016 yılında 
hizmet vermeye başlayacağız. 

2. Yasal Düzenlemeler
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigortacılar Birliği’nin değerli 
katkılarıyla yeni bir Genel Şart olan “Su Araçları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel 
Şartı” 13.08.2014 tarihinden itibaren yürürlükte olmak üzere kabul edilmesi ve iş bu Genel 
Şart uyarınca zorunlu sigorta haline gelen bu sigorta için ayrıca bir de 18.10.2014 tarihinde 
Su Araçları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yürürlüğe girmesinden 
sonra 2015 yılında faaliyet alanımızda herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır.

3. Teknoloji Yatırımları
Teknoloji (IT) yatırımları şirketin büyümesi ile paralel olarak gelişen kapasite ve IT ihtiyacını 
karşılamak temeli ile oluşturulmaktadır. Şirketimiz, sektör ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
amacıyla geliştirdiği ürünler ile IT sistemini sürekli yenilemektedir.

Yeni teknolojilerin ve trendlerin ortaya çıkması ile günlük iş yapış şeklinin değişmesine bağlı 
yeni ihtiyaçlar da yeni yatırımlarla sağlanmaktadır.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
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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  
haftasonu yüzme, yelkencilik kurslarında sponsorluk desteği vermek,

 • Deniz temalı resim ve şiir yarışması organizasyonları düzenlemek, 

 • Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında denizaltı ve kıyı temizliği temalı
organizasyonlar düzenlemek.
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5. Dünya ve Türkiye Ekonomisi

a. Dünya Ekonomisi

Dünya ekonomisinde 2015 yılında Rusya ve Ortadoğu ülkelerindeki jeopolitik risklerin devam 
etme ihtimali başta olmak üzere dalgalanmaların süreceği öngörülmüştü. Gerçekten 2015 
yılı dalgalanmaların, istikrarsızlıkların ve ekonomik durgunluğun giderilemediği bir yıl olarak 
tarih sayfalarındaki yerini almıştır. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporuna 
göre, dünya ekonomisinin 2015 yılında % 3,1 oranında büyüyeceği tahmin edildi. Büyüme 
oranının gelişmiş ülkelerde % 1,9, gelişmekte olan ülkelerde ise % 4,0 oranında olacağı 
ifade edildi.1 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde faiz artışı beklentisi ve Aralık 2015’te yapılan faiz 
artışı gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarına yol açmıştır. Başta Rusya, 
Brezilya, Meksika ve Güney Afrika para birimleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin para 
birimleri Amerikan Doları karşısında önemli ölçüde değer kaybetmiştir.2  Rusya’ya uygulanan 
ekonomik ambargolar sonucu yabancı sermayenin ülkeden çıkması ve petrol fiyatlarındaki 
keskin düşüş Ruble’nin değer kaybının en önemli iki nedeni olarak göze çarpmaktadır. 
 
Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik risklerin sosyo-ekonomik yansımaları uluslararası ticaret 
üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Ortadoğu ülkelerinden Avrupa ülkelerine doğru 
yaşanan göçlerin yarattığı sorunlar her geçen gün katlanarak artmaktadır. Bunun sonucunda, 
birçok Schengen ülkesinde sınırların kapanması ve serbest dolaşımın askıya alınması gibi 
önlemler tartışılmaya başlanmıştır. 

IMF’nin 2016 yılına ilişkin tahminlerinde, dünya ekonomisindeki büyümenin % 3,4 olacağı 
ifade edilmektedir. Bu oranının gelişmiş ülkelerde % 2,1 ve gelişmekte olan ülkelerde ise % 
4,3 olacağı belirtilmiştir.3  Her ne kadar 2015 yılına göre 2016 yılında bir iyileşme öngörülüyor 
olsa da, FED’in 2016 yılında kademeli bir şekilde faiz artışına gideceğini açıklaması 
gelişmekte olan ülke kurları üzerinde volatiliteye ve yükselişe neden olacaktır. Bu durum 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinin finansal istikrarsızlığını daha da derinleştirecektir. 

Rusya ve Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik kaosun 2016 yılında sonlanması çok imkan 
dahilinde görülmemektedir.  Jeopolitik risklerin yarattığı sosyo-ekonomik sorunlar özellikle 
bölge ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya devam 
edecektir. Bunun yanında, petrol fiyatlarındaki düşük seviyenin devam etmesi, petrol ihraç 
eden ülkelerin ödemeler dengesinin bozulması, döviz kurlarındaki yükselmeler, ekonomik 
daralma ve satınalma gücündeki zayıflama dünya ekonomisini daha derin krizler içerisine 
sürükleme potansiyeline sahiptir. Kısacası, 2016 yılında dünya ekonomisini çok parlak 
günlerin beklediğini söylemek mümkün görünmemektedir. 

 1 IMF, World Economic Outlook, An Update of the Key WEO Projections, January 2016. 
 2 http://www.oecd.org/economy/elusive-global-growth-outlook-requires-urgent-policy-response.htm  3 IMF, age.
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b. Türkiye Ekonomisi

Türkiye ekonomisi 2015 yılında başta siyasi belirsizlikler olmak üzere iç dinamiklerden ve 
özellikle Rusya, Suriye ve Irak’taki jeopolitik risklerin oluşturduğu dış dinamiklerden önemli 
ölçüde etkilenmiştir.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun verilerine göre; 2015 yılının üçüncü çeyreğinde gayrisafi 
yurtiçi hasıla (GSYH) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla % 4’lük bir artışla 
34 milyar 934 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Artışın büyük bir kısmı yurtiçi taleplerden 
yani tüketimden kaynaklanmıştır. 

Yurtiçi üretici fiyat endeksi (ÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre Aralık 2015’te % 5,71 
olarak gerçekleşmiştir. Bununla beraber, Kasım 2015 döneminde işsizlik oranı % 10,5 
olarak gerçekleşmiştir.1  

İhracatta 2015 yılında bir önceki yıla göre % 8,7 oranında, ithalatta ise % 14,4 oranında 
azalma olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılında 2014 yılına göre %4,3 
artarak % 69,4’e ulaşmıştır. Petrol fiyatlarında yaşanan keskin düşüşlerin bu orana önemli 
ölçüde ve fakat geçici etkisi olmuştur. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü bir hareketin, verdiği 
kazançların çok daha fazlasını geriye alma ihtimalini göz ardı etmemek gerekmektedir. 
Buradan da görüldüğü üzere, dış ticaret açığı Türkiye ekonomisi için kronik bir sorun olarak 
devam etmektedir. Bunun yanında, ülkeye giren sermayenin doğrudan yatırımlar yerine, 
sermaye hareketleri şeklinde olması döviz kurları üzerinde dalgalanmalara yol açmakta ve 
cari işlemler dengesi üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.

Türk Lirasında Amerikan Dolarına karşı bir önceki yıl sonuna göre 2015 yılı sonunda % 
25’in üzerinde bir değer kaybı söz konusu olmuştur. 2015 yılı boyunca FED’in faiz artışına 
gideceği beklentisi ve Aralık 2015’te faiz artışına gitmesi, bölgede yaşanan jeopolitik riskler, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan terör olayları, Haziran ve Kasım ayları 
arasında yaşanan siyasi istikrarsızlıklar yabancı sermayenin çıkışına ve Türk Lirasına olan 
talebin azalmasına neden olmuştur. 

Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrasında, Rusya, tarım ürünleri başta olmak üzere birçok 
ürünümüze ambargo uygulamaya başlamıştır.  Rusya ile yaşanan bu krizin siyasi ve 
ekonomik yansımaları özellikle ihracat ve turizm gelirleri üzerinde önemli ölçüde etkili 
olmuştur. 2016 yılında Rusya ile yaşanan krizin ve Ortadoğu’daki jeopolitik risklerin etkilerinin 
daha derinden hissedileceği bir yıl olacağı beklenmektedir. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü 
hareket dış ticaret dengesi ve fiyat istikrarı üzerinde olumsuz etki yaratabilecektir. 

 1 http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=18730
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6. Dünyada ve Türkiye’de Sigortacılık

a.  Dünyada Sigortacılık 

Dünyada 2015 yılında hayat dışı sigortacılık, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 
2014 yılından daha yavaş bir büyüme göstermiştir. Hayat dışı primlerin 2015 yılında % 2,5 artış 
göstermesi beklenmektedir. 

Gelişmiş ülke ekonomilerinde, prim artışı bir önceki yılki % 2’lik artıştan, 2015 yılında % 1,7’ye 
düşeceği tahmin edilmektedir. Almanya, Fransa ve İngiltere’de primlerdeki ılımlı artışa rağmen, 
Batı Avrupa ülkelerinde marjinal bir şekilde düşüş görülmüştür. İspanya ve Portekiz’de prim 
kayıpları son yılların en yüksek seviyesindedir. İtalya’da ise kasko sigortası talebindeki önemli 
ölçüde azalma nedeniyle prim üretimi keskin bir şekilde düşmüştür. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki beklenti ise, hayat dışı sigorta prim üretimi artış oranının bir önceki 
yılın altında kalarak 2015 yılında % 5,6 olacağıdır. Bu azalmanın esas nedeni Latin Amerika 
ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki ekonomik daralmadır. Buna karşılık, Çin’in başı çektiği 
gelişmekte olan Asya ülkeleri, % 12’lik bir prim artış performansı göstermiştir. Bu prim artışında 
oto sigortaları başı çekmektedir. Diğer gelişmekte olan Asya ülkeleri ile Kuzey ve Doğu Afrika 
ülkelerinde prim artışının % 6 civarında olacağı beklenmektedir. Buna rağmen, 2015 yılında 
gelişmekte olan ülke para birimlerinin Amerikan Dolarına karşı değer kaybı yaşaması nedeniyle, 
Dolar bazında prim artışı birçok ülkede çok daha düşük oranda gerçekleşecektir. 

Prim artış oranındaki düşüşe rağmen, hayat dışı sigortacılıkta katastrofik hasarların 
olmamasının da etkisiyle 2015 yılının karlı kapatılması ve bileşik rasyonun % 90 seviyesinde 
olması beklenmektedir. 

Hayat branşında ise prim artışının 2015 yılında % 3,3 olması beklenmektedir. Prim artışının 
gelişmiş ülkelerde % 1,9, gelişmekte olan ülkelerde ise % 10,6 oranında olacağı tahmin 
edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki bu artışın önemli bir kısmının Asya ülkelerinden 
kaynaklanacağı düşünülmektedir. 1  

b. Türkiye’de Sigortacılık

Türkiye’de sigortacılık sektöründe toplam prim üretimi 2015 yılında 31,03 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre % 19,4 oranında bir artış olduğu görülmüştür. Enflasyonun 
etkisinden arındırılmış artış ise % 9,7 oranında olmuştur. Prim üretiminin % 87,9’luk kısmı hayat 
dışı branşlardan, % 12,1’lik kısmı ise hayat branşından oluşmaktadır. Uzun vadeli fon yaratma 
açısından son derece önemli olan hayat branşının bir önceki yıla göre payı ne yazık ki % 12,6’lık 
orandan % 0,05 oranında düşerek % 12,1’e gerilemiştir. 

Hayat dışı branşlardaki prim artış oranının büyük bir kısmı Kara Araçları Sorumluluk Branşından 
kaynaklanmaktadır. Bu branşta bir önceki yıla göre % 35,4 oranında nominal prim artışı 
gerçekleşmiştir. Prim artışının sektör ortalaması üzerinde gerçekleşmesi sonucunda, 2014 
yılında % 24,3 olan branşın toplam sektör prim üretimi içerisindeki payı 2015 yılında % 27,5’e 
ulaşmıştır. Bu artışın en önemli sebebi, son yıllarda bu branşta yaşanan karlılık sorunu nedeniyle 
sigorta şirketlerinin prim seviyelerini yükseltmesidir. 

1 Global Insurance Review 2015 and Outlook 2016/17, Swiss Re, November 2015.
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Şirketimizin faaliyette bulunduğu Su Araçları Sorumluluk Branşında 2015 yılında toplam prim 
üretimi 16.758.157 TL olarak gerçekleşmiştir. Prim üretimi bir önceki yıla göre nominal % 78,1 ve 
reel % 63,7 oranında bir artış göstermiştir. Bu artış % 19,4 artış gösteren sigorta sektörünün çok 
üzerinde olmuştur. Diğer yandan, prim artışında Şirketimizin payı büyüktür. Zira, prim üretiminin % 
82,75’lik kısmı Türk P ve I Sigorta’ya aittir. 

Türk P ve I Sigorta’nın sigortacılık sektöründe faaliyete başlaması ile, doğrudan yurtdışı sigorta 
ve reasürans şirketleri tarafından gerçekleştirilen üretimin önemli bir kısmı şirketimiz tarafından 
yazılmaya başlanmıştır. Şirketimiz, sigorta sektörünün prim üretimine net katkı sağlamış ve yeni 
ürünlerle mevcut sigorta pastasının büyütülmesinde önemli ve öncü bir rol üstlenmiş olup; 2016 
yılında da, sigorta ve Türk denizcilik sektörüne yeni ürünler sunarak prim üretimine ve Türkiye 
ekonomisine katkıda bulunma hedefine devam edecektir. 
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.

c. Dünyada P&I Sigortacılığındaki Gelişmeler

Her ne kadar havuz kulüpleri için son 3 yıl kötü geçse de, 2015 yılı verileri gelişim göstermiştir. Bu 
yıl P&I sektörü ve kazalar açısından sakin bir yıl oldu ve grup Reasürans maliyetlerinde bir indirimin 
söz konusu olacağı kanısındayız. Tanker sektörü dışındaki navlun piyasası az da olsa yükselme 
işareti göstermiştir ve böylece artık finansal açıdan güçlü sigortacıların müşterilerine biraz daha nazik 
olmaları beklenmektedir. Primlere uygulanan ortalama %8 artış sonrasında Şubat 2015 yenilemeleri 
armatörlere çok elverişli olmayan şartlarda gerçekleşti. Ortalama artış %3 civarında ve en yüksek %6 
oldu ve pek çok kulüp primlerinde hiç artış uygulamadı. 

Uluslararası konvansiyonlar ile ilgili de 2015 yılında bazı gelişmeler olmuştur. Enkazın Kaldırılmasına 
İlişkin Uluslararası Nairobi Konvansiyonu (The International Convention on the Removal of Wrecks (the 
“Nairobi Convention”) 2007 yılında IMO’ nun desteği ile Nairobi’de yapılan Diplomatik Konferanstan 
tam 8 yıl sonra kabul edilmiş ve 14 Nisan 2015 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşme her bir devletin 
Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde geçerlidir, fakat Devletlerin karasuları da dahil olmak üzere, kendi 
topraklarında uygulamayı genişletme opsiyonları vardır.  

Tüm kulüpler Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) uyarınca kendi özel şartlarını bu sözleşmenin 
kapsamına göre genişletme çalışmaları yapmaktadırlar. Artık tüm bayrak devletleri MLC tahtında 
bahsedilen finansal güvenlik koşuluna uyumluluğun kanıtı olarak P&I Sigortacılarının poliçelerini 
Kabul etmektedirler.  Bu sözleşme üzerinde yapılan düzeltmeler de kabul edilmiş ve 2017 yılında da 
uygulamaya koyulacaktır. 

Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi 
Tadil Eden 1996 Protokolünün (LLMC 96 -Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims) 
donatanın sorumluluğunu sınırlandıran 3. Maddesine, 2012 yılında gerçekleştirilen 99. IMO LEG 
(Uluslararası Denizcilik Örgütü Hukuk Komitesi) toplantısında değişiklikler getirilmiş ve 8 Haziran 
2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere donatanın hukuki sorumluluk limitleri %51 arttırılmıştır. 
Bu değişiklik sonrasında gemilerin deniz alacaklarına ilişkin sigortalandırılması ile ilgili limitlerim yeni 
düzenlemeye uygun olması gerekmektedir.

2016 yılının da 2015 yılından çok farklı olmayacağı ve stabil olacağı kanaatindeyiz Önümüzdeki yıl da 
primlerde artış olmayacağı ve eğer olacaksa da 2015 yılındaki artış oranını geçmeyeceği kanaatindeyiz.
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1. Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu
Değerli Ortaklarımız,

Şirketimizin 2015 yılına ilişkin mali tablolarını onaylarınıza sunmaktayız. 2015 yılında 
dünyada, Türkiye’de ve sigorta sektöründe yaşanan gelişmeler özet olarak aşağıda 
aktarılmaya çalışılmıştır. 

Dünya ekonomisinin 2015 yılında % 3,1 oranında büyüme göstermesi beklenmektedir. 
Büyümenin gelişmiş ülkelerde % 1,9 oranında, gelişmekte olan ülkelerde ise % 4,0 oranında 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 1 

Dünyada 2015 yılı Rusya ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere jeopolitik risk temelli 
sorunlarla geçilmiştir. Jeopolitik risklerin beraberinde getirdiği mülteci sorunu gelişmiş 
ülkelerin global politikalarını tekrar gözden geçirme gereğini apaçık ortaya çıkarmıştır. 
Bunun yanısıra, Avrupa ülkelerindeki zayıf talep düzeyi, Amerikan Merkez Bankası FED’in 
faiz artışında bulunması, Çin’in büyüme oranının düşük seviyede seyretmesi, petrol ve 
emtia fiyatlarındaki gerileme dünya ekonomisini etkileyen başlıca unsurlar olarak göze 
çarpmaktadır. 

Petrol ve emtia fiyatlarındaki keskin düşüş, petrol ihraç eden ülke ekonomilerinin cari işlemler 
dengesini ve GSMH’larını oldukça negatif etkilemiş ve başta Rusya, OPEC üyesi ülkeler, 
Venezuela, bu ülkeleri sosyo-ekonomik açıdan zora sokmuştur. Zora giren ekonomilerden 
biri de Rusya ekonomisidir. Rusya ekonomisi hem petrol fiyatlarının azalması, hem de Batı 
ülkeleri tarafından kendisine uygulanan ambargo nedeniyle sıkıntılı günler geçirmektedir. 

Rusya ile 2015 yılında yaşanan uçak krizi sonucunda Rusya’nın Türk mal ve hizmetlerine 
ekonomik ambargo uygulaması dış ticaretimizde önemli bir yer tutan Rusya pazarının 
payının azalmasına ve dış ticaretimizin olumsuz yönde etkilemesine yol açmıştır. Bu krizin 
etkilerinin 2016 yılında da devam edeceği ve özellikle turizm gelirlerini etkileyeceği tahmin 
edilmektedir. 

Türkiye ekonomisi net petrol ithalatçı olunması nedeniyle petrol ve emtia fiyatlarındaki 
azalmadan olumlu yönde etkilenmiştir. Ancak, konjonktürel bir etki olan bu düzelme, petrol 
fiyatlarında ileride olabilecek fiyat düzeltmeleri ya da artışlardan olumsuz etkilenecektir. 

Döviz piyasasındaki kur artışlarının ihraç malları üzerinde yarattığı görece rekabet 
avantajından 2015 yılında yeterince yararlanılmamış olunduğunu göstermektedir. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı 2015 yılında 2014 yılındaki seviyesine göre % 4,3 artarak % 69,4 
oranına ulaşmıştır. 2015 yılında ihracatta bir önceki yıla göre % 8,7, ithalatta ise % 14,4’lük 

IV. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin 
     Önemli Gelişmeler

1 IMF, World Economic Outlook, An Update of the Key WEO Projections, January 2016.
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azalış meydana gelmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki artışa ihracata göre 
ithalattaki daha yüksek düşüş sebep olmuştur.  

Diğer yandan, 2015 yılında Türkiye’de yaşanan seçimlerin yarattığı siyasi istikrarsızlık kamu 
harcamalarının artmasına, özel sektör yatırımlarının azalmasına, para ve döviz piyasasında 
dalgalanmalara neden olmuştur. GSYH 2015 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre % 4 oranında artış göstermiştir. Bu artışın önemli bir kısmı yurtiçi taleplerden 
kaynaklanmıştır. 

Amerikan merkez bankası FED’in Aralık 2015’te faiz artışına gitmesi ve 2016 yılında faiz 
artışına gideceği beklentisi Türk Lirası üzerinde baskı yaratmaktadır. 2015 yılında Türk 
Lirası bir önceki yıl sonuna göre Amerikan Doları karşısında % 25’in üzerinde değer kaybı 
yaşamıştır. Döviz piyasasındaki kırılgan yapı Türkiye ekonomisinin en önemli sorunları 
arasında yer almaktadır. Bu kırılgan yapıya rağmen, para piyasasında Merkez Bankası’nın 
politika faiz oranını uzunca bir süredir değiştirmemesi de döviz kurları ve enflasyon üzerinde 
olumsuz baskı oluşturmaktadır. 

Sigortacılık sektörüne bakıldığında, 2015 yılında toplam prim üretimi 31,03 milyar TL’ye 
yükselmiş ve prim üretiminde 2014 yılına göre % 19,4 oranında artış gerçekleşmiştir. Artış 
oranı reel olarak % 9,7 olmuştur. Prim üretiminin % 87,9’luk kısmı hayat dışı branşlardan, % 
12,1’lik kısmı ise hayat branşından oluşmaktadır. 

Hayat dışı branşlardaki prim artış oranının büyük bir kısmı Kara Araçları Sorumluluk 
Branşından kaynaklanmaktadır. Bu branşta bir önceki yıla göre % 35,4 oranında nominal prim 
artışı gerçekleşmiştir. Prim artışının sektör ortalaması üzerinde gerçekleşmesi sonucunda, 
2014 yılında % 24,3 olan branşın toplam sektör prim üretimi içerisindeki payı 2015 yılında 
% 27,5’e ulaşmıştır. Bu artışın en önemli sebebi, son yıllarda bu branşta yaşanan karlılık 
sorunu nedeniyle sigorta şirketlerinin primleri yükseltmesidir. 

Şirketimizin faaliyette bulunduğu Su Araçları Sorumluluk Branşında 2015 yılında toplam 
prim üretimi 16.758.157 TL olarak gerçekleşmiştir. Prim üretimi bir önceki yıla göre nominal 
% 78,1 ve reel % 63,7 oranında bir artış göstermiştir. Bu artış % 19,4 artış gösteren sigorta 
sektörünün çok üzerinde olmuştur. Diğer yandan, prim artışında Şirketimizin payı büyüktür. 
Zira, Şirketimizin 2015 yılında toplam prim üretimi 13.867.703 TL tutarında olup, bu rakam 
bir önceki yılın yaklaşık % 93 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz gösterdiği performans ile 
Su Araçları Sorumluluk Branşında toplam sektör üretiminde % 82,75 paya sahip olmuştur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1259.maddesi 12 ve üzerinde yolcu taşıyan deniz araçlarının 
zorunlu sorumluluk sigortası yaptırması gerektiği hükmüne haiz olmasına rağmen, sigortası 
bulunmayan deniz araçlarına ilgili otoriteler tarafından hiçbir yaptırım uygulanmaması 
sonucunda bütçelediğimiz 17.000.000 TL’lik prime ulaşılamamıştır. Bu nedenle, Şirketimiz 
2015 yılını 609.808 TL dönem net zararı ile kapatmış, ancak önceki yıla göre zararda % 
62,3’lük bir azalış gerçekleşmiştir.

Türk P ve I Sigorta’nın sigortacılık sektöründe faaliyete başlaması ile, doğrudan yurtdışı 
sigorta ve reasürans şirketleri tarafından yazılan işlerin önemli bir kısmı şirketimiz tarafından 
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yazılmaya başlanmıştır. Böylece sigorta sektörünün prim üretimine net katkı sağlanmış ve 
yeni ürünlerle mevcut sigorta pastasının büyütülmesinde önemli ve öncü bir rol üstlenilmiş 
durumdadır. 

Denizcilik sektöründen gelen yoğun talepler gözönüne alınarak, 2015 yılında Su Araçları 
ve Genel Sorumluluk Branşlarında poliçe düzenleyebilmek için T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne ruhsat başvurusunda bulunulmuş ve Şirketimiz 
21.09.2015 tarihinde bu branşlarda ruhsatlandırılmıştır. 

Şirketimiz tarafından sağlanan sertifikaların uluslararası arenada Bayrak Devletleri 
tarafından tanınması için resmi başvurular yapılmış ve 25 devlette sertifikalarımız geçerliliğe 
kavuşmuştur. Diğer yandan, 44 ülkede 370’in üzerinde yerel temsilci ile anlaşılarak, 
sigortalılarımızın karşılaşabileceği herhangi bir sorunda gerekli hizmeti temin eder hale 
gelmiş bulunmaktayız.  

Şirketimizin 2016 yılında prim üretim hedefi 26.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirketimizin 
öncelikli amacı, kabotaj içerisinde sefer yapan deniz araçları ile Türk menfaatli ve yabancı 
bayraklı deniz araçlarının sorumluluklarını teminat altına alarak bu branştaki sigorta 
kapasitesini genişletmek, eğitimler düzenleyerek işletmelerin verimliliğini arttırmak ve 
hasarların gerçekleşmesini önlemeye çalışmaktır.   

Yönetim Kurulu



29Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2015

turkpandi.com

2. Şirket Aleyhine Açılan Davalar ile İdari ve Adli 
    Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Şirketimiz aleyhine şirketin mali durumunu ya da faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebile-
cek 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. 

2015 faaliyet döneminde 26 Mart 2015 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve 
30 Nisan tarih ve 8811 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup, Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı yapılmamıştır. 
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1. Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme  
     Gücüne İlişkin Değerlendirme

1.1. Özet Finansal Veriler

1.2. Gelir Tablosu
Şirketimizin gelir/gider hesaplarına ilişkin sonuçları aşağıda teknik sonuçlar ve mali sonuçlar 
başlıkları altında sunulmuştur.

V. FİNANSAL DURUM

  KALEMLER / YILLAR 2014   2015 Değişim
Prim Üretimi 7.196.749 13.867.703 %92,7
Ödenen Hasarlar 1.186.234 1.092.948 %-7,9
Teknik Kar Zarar -2.225.674 -1.283.620 %-42,3
Dönem Net Karı / Zararı -1.616.940 -609.808 %-62,3

 

   RASYOLAR / YILLAR 2014 2015
Hasar Prim Oranı %39,4 %12,5
Teknik Kar Oranı %-30,9 %-9,3
Bileşik Rasyo %705,1 %0,0
Prim Artış Oranı - %92,7
Prim Üretimi / Toplam Aktifler %86,7 %129,9
Özkaynaklar / Toplam Aktifler %52,1 %34,4
Likidite Oranı 2,2 1,8
Cari Oran 2,3 2,0

1.2.1. Teknik Sonuçlar
a. Prim Üretimi
Şirketimiz 2015 yılında 13.867.703 TL prim üretimi gerçekleştirmiş olup, prim üretiminde 
2014 yılına göre % 92,7’lik bir artış meydana gelmiştir. 2015 yılında brüt yazılan primlerin % 
67,09’luk kısmı olan 9.303.459 TL reasürörlere devredilmiştir. 

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
Brüt Yazılan Primler 7.196.749 13.867.703 %92,7
Reasürörlere Devredilen Primler (-) 6.539.817 9.303.459 %42,3
Net Yazılan Primler 656.932 4.564.244 %594,8
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b. Tazminatlar
Şirketimiz 2015 yılında 1.092.948 TL tutarında hasar ödemiş olup, bir önceki yıla göre 
ödenen hasarlarda % 7,9’luk bir azalış söz konusu olmuştur. Muallak hasar karşılıklarında 
2014 yılına göre % 51,6’lik bir artış gerçekleşmiştir. 

1.2.2. Mali Sonuçlar
a. Yatırım Gelirleri
Şirketimizin 2015 yılında yatırımlara yönlendirdiği fonlardan elde ettiği yatırım gelirleri 
2.133.945 TL tutarında olup, yatırım gelirlerinde bir önceki yıla göre % 207,4 oranında 
artış sağlanmıştır. Yatırım gelirlerindeki artışların tamamına yakını kambiyo gelirlerinden 
kaynaklanmıştır. 

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
Ödenen Hasarlar 1.186.234 1.092.948 %-7,9
Muallak Hasar Karşılıkları 590.478 895.208 %51,6

b. Teknik Kâr
Şirketimiz 2015 yılını 1.283.620 TL teknik zararla kapatmış olup, bir önceki yıla göre teknik 
zarar % 42,3 oranında azalmıştır. 

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
Teknik Kar / Zarar -2.225.674 -1.283.620 %42,3

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
YATIRIM GELİRLERİ 694.110 2.133.945 %207,4
Finansal Yatırımlardan Elde 
Edilen Gelirler 389.804 332.057 %-14,8

Finansal Yatırımların Değerlemesi 0 13.220 %100,0
Kambiyo Gelirleri 304.305 1.788.667 %487,8

b. Yatırım Giderleri
Şirketimizin 2015 faaliyet döneminde 1.605.518 TL yatırım giderleri mevcut olup, yatırım 
giderleri bir önceki yıla göre % 294,4 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artışa neden olan 
en önemli kalem % 369,9 oranlık artışı ile kambiyo zararlarıdır. 

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
YATIRIM GİDERLERİ 407.123 1.605.518 %294,4
Yatırım Yönetim Giderleri 999 0 %-100,0
Kambiyo Zararları 299.351 1.487.429 %396,9
Amortisman Giderleri 87.136 101.486 %16,5
Diğer Yatırım Giderleri 19.637 16.603 %-15,4
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c. Olağandışı Faaliyetlerden Kaynaklanan Gelir ve Karlar İle Gider ve  Zararlar
Şirketimizin 2015 yılında olağandışı faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve karlar ile gider ve 
zararlar kalemleri toplamı 145.385 TL tutarındadır. Bu tutarın 149.183 TL’lik kısmı ertelenmiş 
vergi varlığı hesabından oluşmaktadır. Bu kalemde bir önceki yıla göre % 54,8’lik bir azalış 
gerçekleşmiştir. 

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
OLAĞANDIŞI FAALİYETLER (+/-) 321.747 145.385 %-54,8
Karşılık Giderleri (+/-) -60.000 9.281 %-115,5
Ertelenmiş Vergi Varlığı (+) 385.226 149.183 %-61,3
Diğer Gelir ve Karlar (+) 2.945 0 %-100,0
Diğer Gider ve Zararlar (-) 6.425 13.078 %103,6

1.3. Bilanço
Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihli bilançosu aşağıda varlıklar ve yükümlülükler başlığı altında 
sunulmuştur.

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
CARİ VARLIKLAR 7.253.861 9.552.610 %31,7
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 1.050.280 1.121.997 %-14,8
TOPLAM VARLIKLAR 8.304.140 10.674.606 %28,5

1.3.1. Varlıklar
Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle toplam varlıkları 10.674.606 TL tutarında olup, bir 
önceki yıla göre varlıklar % 28,5 oranında artış meydana gelmiştir. 

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

a. Cari Varlıklar
Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 9.552.610 TL tutarında cari varlıkları mevcut olup, 
cari varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı bir önceki yıla göre (2014: % 87,49) artış 
göstererek % 89,49 oranına ulaşmıştır. Cari varlıklar kalemler itibariyle aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir:

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
CARİ VARLIKLAR 7.253.861 9.552.610 %31,7
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.304.441 5.825.456 %9,8
Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1.601.418 2.827.734 %76,6
Gelecek Aylara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 285.448 792.339 %177,6

Diğer Cari Varlıklar 62.554 107.081 %71,2
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b. Cari Olmayan Varlıklar
Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 1.121.997 TL tutarında cari olmayan varlıkları 
mevcut olup, cari olmayan varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı % 10,51 oranındadır. 
Cari olmayan varlıklarla ilgili ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 1.050.280 1.121.997 %6,8
Maddi Varlıklar 612.63 528.813 %-13,7
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 15.934 9.253 %-41,9

Diğer Cari Olmayan Varlıklar 421.715 583.930 %38,5

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.976.769 6.956.152 %74,9
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 41.580 %100,0
ÖZSERMAYE 4.327.371 3.676.874 %-15,0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.304.140 10.674.606 %28,5

1.3.1. Yükümlülükler
Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle yükümlülük toplamı 10.674.606 TL tutarında olup, 
yükümlülüklerde bir önceki yıla göre % 74,9’luk bir artış gerçekleşmiştir. 

Yükümlülüklere ilişkin ayrıntılar aşağıda açıklanmıştır. 

a. Kısa Vadeli Yükümlülükler
Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 6.956.152 TL tutarında kısa vadeli yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içerisindeki payı % 65,17 
oranında gerçekleşmiştir. Kısa vadeli yükümlülüklerde bir önceki yıla göre % 74,9’luk bir artış 
meydana gelmiştir. Kısa vadeli yükümlülüklere ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.976.769 6.956.152 %74,9
Esas Faaliyetlerden Borçlar 3.074.744 4.663.977 %51,7
Diğer Borçlar 32.105 68.863 %114,5
Sigortacılık Teknik Karşılıkları 289.135 1.876.137 %548,9
Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer 
Yükümlülükler ile Karşılıkları 86.120 119.546 %38,8

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve
Gider Tahakkukları 434.220 225.142 %-48,2

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 60.446 2.487 %-95,9
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b. Uzun Vadeli Yükümlülükler
Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle uzun vadeli yükümlülükleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 41.580 %100,0
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 0 41.580 %100,0

c. Özsermaye
% 47,89 oranında olup, ayrıntıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur: 

yükümlülükler içerisinde kısa vadeli yükümlülüklerin payı % 65,17; özsermayenin payı ise % 
34,45 oranında gerçekleşmiştir.  

Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle özsermaye toplamı 3.676.874 TL tutarındadır. 
Özsermayenin toplam yükümlülükler içerisindeki payı % 34,45 oranında olup, özsermayeye 
ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tablodadır. 

   KALEMLER / YILLAR 2014 2015 Değişim
ÖZSERMAYE 4.327.371 3.676.874 %-15,0
Ödenmiş Sermaye 6.000.000 6.000.000 %0,0
Geçmiş Yıllar Zararları -55.689 -1.672.629 %2903,5
Dönem Net Karı Zararı -1.616.940 -609.808 %-62,3

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 2014 Ocak ayı içerisinde ortaklar tarafından ödenmiştir.

Şirketimizin altı adet sermayedarı bulunmaktadır. A, B ve C grubu sermayedarların hisseleri 
% 16,67 oranında olup, toplam % 50 sermaye payına tekabül etmektedir. Diğer % 50’lik 
kısım ise D grubu hissedarlara aittir.

Şirketimizin 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 2015 yılı sonunda şirketimiz sermayesinin faaliyetlerine göre yeterli düzeyde 
olduğu görülmektedir. 
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3. Şirket Kar Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler 

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

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. 

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. 
Bu Yönetmelik 21.07.2015 tarihinde revize edilmiş ve Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe 
girmiştir. Yönetim Kurulu ayrıca bir üyesini İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi 
olarak görevlendirmiştir. 

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

İç kontrol ve risk yönetimi faaliyetleri günlük rutin kontroller ve planlı İç Kontrol ve Risk 
Yönetimi Denetimi faaliyetlerinden oluşmaktadır. 2015 yılında Şirketimizin tüm birimleri İç 
Kontrol ve Risk Yönetimi Denetimine tabi tutulmuştur.  

5549 Sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine 
Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Yönetim Kurulu onayından geçen 
Şirketimiz Uyum Programı Esasları Yönetmeliği çerçevesinde, Masak Uyum Görevlisi 
görevini icra etmektedir. Masak Uyum Görevlisi doğrudan İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim 
Kurulu üyesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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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. Yönetmelik 21.07.2015 tarihinde revize 
edilerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. İlgili mevzuata göre İç Denetim Departmanı 
doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olmak durumundadır. Şirketimiz İç Denetim Departmanı 
da bu doğrultuda denetimlerini gerçekleştirmekte ve Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır. 

İç Denetim Departmanı 2015 yılında 6 adet İç Denetim gerçekleştirmiş olup, bu denetimlerin 
5 adedi 2015 yılı içerisinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2014 yılında gerçekleştirilen 1 
adet denetim raporu ve 2014 yılına ilişkin yapılan denetimlerle ilgili genel değerlendirme 
raporu 2015 yılında Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

c. Yönetim Organının Görüşü
Şirketimizin gerek iç denetim faaliyetleri ve gerekse bağımsız denetim faaliyetleri ile 
ilgili raporları İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu’na 
sunulmaktadır. Yönetim Kurulu şirket denetim faaliyetleri ile ilgili raporları incelemektedir. 
Yönetim Kurulu’nun bu raporlara ilişkin herhangi bir olumsuz görüşü bulunmamaktadır.
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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 2015 tarihi itibariyle finansal varlık bulunmadığından, fiyat riski söz konusu değildir. 

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

VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
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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 2015 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 60.237 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. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİ TABLOLAR 
       VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2015
HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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