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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
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5. Faaliyet Konumuz

Şirketimizin nominal sermayesi 6.000.000 TL olup, sermayenin tamamı ödenmiştir. 
Ortaklık ve sermaye yapısında 2016 yılında herhangi bir değişiklik olmamıştır

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 31.12.2016 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 Başkanı’nın Faaliyet Dönemine 
     İlişkin Yorumları ve Geleceğe Yönelik Beklentileri

Değerli Dostlarımız, 2016 yılı acı 
olayların yaşandığı, üzüldüğümüz 
ama aynı zamanda Turk P&I olarak 
ticari açıdan geliştiğimiz, birçok 

ilklerin yaşandığı bir yıl olarak geride kaldı.

Yılı değerlendirmeye başlamadan önce 
çok kıymetli Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın 
Hasan Altaner’i sonsuzluğa uğurlamış 
olmanın bizi derin üzüntülere uğrattığını 
belirtmek isterim. Kendisi ile şahsen 40 
yıllık bir dostluğum vardı son olarak da Türk 
P&I Sigorta sürecinde omuz omuza çalışma 
fırsatına kavuşmuştuk. Turk P&I Sigorta’nın 
kuruluş sürecinde ve sonrasında bizlere 
bilgi birikimi, tecrübeli öngörüleri ve pozitif 
karakteri ile sınırsız destek sağlamıştı. Türk 
Sigorta camiasının unutulmazları arasında 
yer alan Hasan ALTANER’i sonsuzluğa 
uğurlarken ailesi ve Güneş Sigorta A.Ş. 
başta olmak üzere tüm çalışanlarımız 
ve camiamıza en içten başsağlığı 
dileklerimi iletmek istiyorum. koyduğumuz 
başarılı sonuçlara katkılarından dolayı 
tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, 
müşterilerimize ve hissedarlarımıza 
teşekkür ediyorum. 

2016 yılında bizi büyük bir şoka uğratan 
hain darbe girişimi ise bizleri olumsuz 
etkilemekle birlikte bir araya getirme ve 
kenetlenmemizi sağladığını da belirtmek 
isterim. İçerisinde bulunduğumuz sürecin 
denizcilik adına büyük gelişimlere 
uygun ortamlar içerdiği görüşümüz 
çok kuvvetlidir. Bu konudaki en önemli 
dayanak noktamız ise Türk P&I Sigorta’nın 
fikir babası Başbakanımız Sayın Binali 
YILDIRIM’ın, Ulaştırma Bakanımız 
Sayın Ahmet ARSLAN’ın ve Milli Eğitim 
Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ’ın Denizci 
kökenli olmalarıdır. Bildiğim kadarı ile bu 

denli denizci kökenli bakanın bulunduğu bir 
hükumet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir 
ilktir. Dolayısıyla denizcilik politikalarının 
gelişimi ve siyaset ile denizcilik kuruluşları 
arasındaki anlayış ve birlikteliğin gelişimi 
açısından da büyük bir fırsat yaratılmaktadır.
 
Dünya ölçeğinde 2016 yılının en önemli 
olayı ise kuşkusuz ABD Başkanlık 
seçimlerinin gerçekleşmesi ve Donald 
Trump’ın ABD Başkanı seçilmesidir.  Bu 
seçim ve Avrupa’da özellikle Fransa’da 
milliyetçi adayların öne çıkması sebebi 
ile esen yeni rüzgarlar global ve yerel 
şirketlerin konumlarını, şirket evliliklerini, 
döviz kurlarını ve uluslararası ticareti 
derinden etkileyip, köklü değişikliklerin de 
sinyallerini vermeye başlamıştır. Bu süreç 
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M. Aret TAŞCIYAN
Yönetim Kurulu Başkanı

içerisinde dünya genelinde milli sermaye ve 
milli şirketlerin üzerinde bir merkez kayması 
oluşup, bu tip şirketlerin sermaye ve pazar 
paylarının artacağı görüşümüz hakimdir.

Şirket özelinde değerlendirmek gerekir 
ise, 2016 yılına kadar olan süreçte 
geçirmiş olduğumuz iki yıllık süreci 
şirketimizin kuruluş çalışmalarının 
yoğunlaştığı ve lansman yılları olarak 
değerlendirmekteydik. Şirketimizin kuruluş 
dönemini tamamladığımız yılı ise 2016 yılı 
olarak değerlendirmekteyiz. Bu yıl içerisinde 
şirketimizin 145 ülkede 370 temsilciden 
oluşan yerel temsilci ağı tamamlanmış, 
Karadeniz, Akdeniz ve Avrupa ülkelerinin 
tamamında şirketimiz onaylı sigortacılar 
listesine dahil olmuştur. Şu anda sağlamış 
olduğumuz teminat Uluslararası kurallar ve 
dünya P&I teminatları ile birebir uyumlu ve 
en üst düzeyde servis kalitesine ulaşmış 
durumdadır. Kuruluş sürecinde hazırlanmış 
olan fizibilite çalışmalarının çok ilerisine 
geçilerek dahili kabotajda yolcu taşımacılığı 
yapan deniz araçlarında P&I sigortacıları 
arasında % 90’ın üzerinde bir pazar payına 
ulaşılmıştır. Ayrıca dahili kabotajda çalışan 
bunker barçlar, yüzen vinçler, romorkörler, 
dregger’lar gibi ünitelerde ise yine % 70’in 
üzerinde bir pazar payına ulaşılmıştır. 
Balıkçı teknelerinin 300 groston üzerindeki 
bölümünde ise tek başına piyasayı yönetme 
durumundayız. Ayrıca son 1 yıllık süreç 
içerisinde yabancı bayraklı Türk sahipli koster 
filosu içerisinde ise hatırı sayılır bir oranda 
portföyümüzü arttırmaktayız. Önümüzdeki 

birkaç yıllık dönemde ise pazarımızın bu 
bölümünde genişleyerek hem üretimimizi 
hem de pazar payımızı arttırma yönünde 
çalışmalarımız devam edecektir. 

Geçtiğimiz yılın bir diğer önemli olayı ise 
şirketimizin sadece P&I sigortaları ile kısıtlı 
olmadan tüm deniz sigortaları branşlarında 
faaliyet göstermesi konusunda yapılan 
atılımdır. Bu çerçevede önce şirketimiz Su 
Araçları Branşında ruhsat çalışmalarını 
ve diğer teknik altyapı çalışmalarını 
tamamlayarak reasürans anlaşmalarını 1 
Mayıs 2016 tarihi itibarı sonuçlandırmıştır. 
Geçen kısa süre içerisinde ise hedeflerinin 
yaklaşık 2 katına ulaşmıştır.  

Önümüzde çok uzun bir yol ve yapılacak 
çok işler olduğunun bilincindeyiz. Bu 
çerçevede şirketimizin tüm ekibini geçmiş 
dönemde göstermiş oldukları sorumlu, 
özenli ve özverili çalışmaları için gönülden 
tebrik eder ve ileriki dönemlerde Türk 
P&I isminin tüm dünya denizlerinde saygı 
ile anılan ve adı güven ile eşit tutulan bir 
marka olmasını temenni ederim. Geride 
bıraktığımız üç yıl zarfında omuz omuza 
çalıştığımız Yönetim Kurulu Üyelerimize ve 
Türk P&I Sigorta’ya güvenerek desteklerini 
esirgemeyen Denizcilik Camiamıza sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarım.

2017 yılının tüm Türkiye’ye barış, huzur, 
mutluluk getirmesini ve tüm toplumumuzun 
refah seviyesinin arttığı bir yıl olmasını 
dilerim.  
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10. Genel Müdür’ün Faaliyet Dönemine İlişkin 
       Yorumları ve Geleceğe Yönelik Beklentileri

T ürk P&I sigorta 2016 yılını birçok 
alanda ilkler ile ve tahmin edilen 
büyüme oranlarına paralel olarak 
kapattı. Dünya için, Türkiye için ve 

şirketimiz için hem ilkleri hem acıları hem 
sevinçleri yaşadığımız bir yıl geride kaldı.

Ticaretten, ekonomiden, başarılardan ve 
büyümeden bahsetmeden önce şirketimizin 
kuruluşundan beri en büyük destekleri bize 
hiç sakınmadan veren, örnek karakteri ile 
her zora düştüğümüzde bize en uygun yolları 
gösteren Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Hasan 
Altaner’i kaybetmiş olmamız hepimizi derin 
üzüntülere sokmuştur. Kaybımızın ne kadar 
büyük olduğunu ve kendisini şirketimizin 
unutulmaz simaları arasına gömdüğümüzü 
belirtmek isterim. 

Geçtiğimiz yıl ticari olarak bizim için dönüm 
yılımız oldu. Artan üretim rakkamlarımız 
şirketimizi karlı bölüme geçmesini sağlamıştır.  
Dünya ekonomisinde ortalama % 2,7 oranında 
bir büyüme olduğu, gelişmiş ülkelerin % 2,2 
ve gelişmekte olan ülkelerin % 4,2 oranında 
büyüdüğü 2016 yılında, sigortacılık sektörü 
ise bizim de dahil olduğumuz Hayat dışı 
segmentte % 30,5 oranında büyümesine 
rağmen, şirketimiz bir önceki yıla nispeten 
% 77,9 oranında bir büyüme oranını 
yakalamıştır. Brüt hasar prim oranımızın % 
25  ve bileşik rasyomuzun % 93,2 oranına 
ulaştığı bir yıl geçirdik. Ayrıca öz sermaye 
karlılığı rasyomuzun şirketimizin kar eder hale 
geçmesi ile birlikte % 14,4 orana ulaşması 
ile birlikte kendi rakiplerimiz ile aramızı 
kapatmaya başladığımız bir yıl olmuştur. 

Şirketimiz kendisine hedef olarak sadece 
P&I sigortası branşı ile sınırlı olan 
hedefler koymamaktadır. Vizyonumuzu 
Denizcilik sigortaları konusunda bir merkez 

olabilmek adına yenilikçi ve ürün çeşitliliği 
oluşturacak şekilde adımlar atmaktadır. 
Bunun ilk basamağı olarak Tekne Makine 
sigortası teminatı sağlamaya Mart 2016 
itibarı ile başlanılmıştır. İlk etapta kendi 
müşterilerimize sağlamaya başladığımız 
teminatımız ayrıca büyük filolardan takipçi 
hisseler almak sureti ile geliştirmeye devam 
etmekteyiz. Yıl sonu itibarı ile sadece 7 aylık 
dönemde üretim yapmış olmamıza rağmen 
bu branşta faaliyet gösteren 28 şirket 
arasında 8.sıraya yükselmiştir. Hedefimiz 
2017 yılı içerisinde ise kalıcı olarak ilk 5 
şirket arasında yerini alarak hem sigortacılık 
hem de denizcilik sektörü ile tecrübelerimizi 
paylaşmaktır.  

Dünya geçtiğimiz yıl seçim rüzgarları ile 
dalgalanırken milliyetçi rüzgarlar daha 
geniş coğrafyalara yayılmaya başladı. Bu 
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akımın en önemli öğesi kuşkusuz Donald 
Trumph’ın Amerika Birleşik Devletlerine 
Başkan olarak seçilmesidir. Kampanya 
döneminde vermiş olduğu vaatleri 
gerçekleştirmesi durumunda dünya 
ekonomisinde önceki global hareketlerin 
bir miktar milli sermayeleri destekler 
nitelikte olmasını öngörmekteyiz. Yeni ABD 
başkanının işadamı kimliği ise ekonomik 
alanda atılacak birçok adım olduğunun 
sinyallerini dünyaya vermektedir. Şayet 
tahmin ettiğimiz gibi büyüme oranlarında 
kademeli bir artış ve resesyondan 
büyümeye geçilmede başarı sağlanırsa 
bunun Denizcilik üzerinde de olumlu etkileri 
olacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki yıldan 
itibaren navlun piyasalarında kademeli 
bir artış ile birlikte yeni yatırımlar ile Türk 
sahipli gemi tonajının büyüme göstereceği 

kanaatindeyiz. Tabii ki beklediğimiz büyüme 
gerçekleşmesi durumunda şirketimizin de 
organik olarak büyüme sürecine devam 
etmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Biz önümüzdeki 2017 yılını en verimli 
geçirmek adına ve denizcilik sektörümüzün 
gelişimine destek vermek adına tüm yıl 
boyunca kuvvetli reasürans ve finans 
yapımız ile çalışmalarımıza olanca hızımızla 
devam edeceğiz. Kuruluş hedeflerimizin bir 
çoğuna önceden ulaşmış olsak bile revize 
hedeflerimizi oluşturarak gelecek yıllarda 
uluslararası bir marka olma hedefimize 
doğru hızla yaklaşmaya gayret edeceğiz. 

Geçtiğimiz yıl ülkece yaşadığımız problemlerin 
geride kaldığı huzurlu, başarılı barış içerisinde 
bir yıl olmasını dilerim. 

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

12. Şirketimiz ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı
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. 
2016 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
Emin Çubıkcı Üye 16.05.2016 - Devam ediyor
Osman Bektaş Üye 26.03.2015 - Devam ediyor
Ahmet Can Bozkurt İç Sistemlerden Sorumlu Üye 31.12.2013 - Devam ediyor
Selim Bilgişin Üye 16.05.2016 - Devam ediyor
Miraç Onur Uzun Üye 31.12.2013 - Devam ediyor
Remzi Ufuk Teker Üye - Genel Müdür 31.12.2013 - Devam ediyor

Şirketimiz Yönetim Kuruluna ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
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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 Genel Müdür 31.12.2013 - Devam ediyor
Dr. Abdullah Kara Genel Müdür Yardımcısı 20.01.2014 - Devam ediyor

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

İÇ DENETİM

RİSK YÖNETİMİ SEKRETERYA

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(FİNANS & MUH)

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(TEKNİK & HASAR)

BİREYSEL SATIŞ &
ALTERNATİF KANALLAR

ACENTA & BROKERLER

HASAR GRUBU TEKNİK GRUP ARGE & REASÜRANSIT

P&IP&I

FDD FDD

DİĞER

TAHSİLAT

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

MUHASEBE

IK&EĞİTİM
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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 
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 2016 faaliyet döneminde 10 Mart 2016, 30 Mart 2016, 06 Mayıs 
2016, 16 Mayıs 2016, 27 Temmuz 2016, 15 Ağustos 2016, 09 Kasım 2016 ve 30 Aralık 
2016 tarihlerinde olmak üzere 8 kez toplanmış olup, toplantılarda 26 adet karar alınmıştır.
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Şirket personel kadrosunun eğitim ve cinsiyet olarak dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

16. Personel Sayıları ve Görevleri
Şirketimizde 31.12.2016 tarihi itibariyle 17 personel istihdam edilmektedir. 

Şirket üst yönetiminde genel müdür ve bir genel müdür yardımcısı görev almaktadır. 
Diğer birimlerde 2 müdür olmak üzere toplam 15 kişi çalışmaktadır. 

Eğitim Durumu Bay Bayan Toplam

Doktora 1  1
Yüksek Lisans 1 1 2
Lisans 5 5 10
Önlisans 1 1
Lise ve dengi 0
Ortaokul ve dengi 2 2
İlkokul 1 1
TOPLAM 9 8 17

Departmanlar

G
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G
en

el
 M

üd
ür

 Y
ar
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m

cı
sı

M
üd

ür

M
üd

ür
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dı

m
cı

sı

Yö
ne
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en

U
zm

an

U
zm

an
 Y

ar
dı

m
cı

sı

D
es

te
k 

Pe
rs

on
el

TO
PL

A
M

Genel Müdürlük 1 1 1 3
İç Denetim Departmanı     1 1
Teknik Departman 1 2        1 1 5
Hasar Departmanı 1 1
Hukuk Departmanı 1 1
Mali İşler Departmanı     1     2     3
Tahsilat Departmanı 0
Bilgi İşlem Departmanı 0
İdari İşler Departmanı 3 3
TOPLAM 1 1 2 3 0 5 1 4 17



11 12Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2016

turkpandi.com

17. 2016 Yılı Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı
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18. 2016 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 2016 yılı içerisinde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 
toplamı 1.053.295 TL’dir. 

Şirket personeline 2016 yılı içerisinde sağlanan ücret ve menfaatlerin toplamı şirket üst yö-
netimi dahil 3.053.670 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 %59’u 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
Faaliyet ruhsatı aldığımız Su Araçları Branşı ile Genel Sorumluluk Branşında 2016 yılında 
hizmet vermeye başlayarak, müşterilerimizin denizcilikle ilgili ihtiyaçlarını daha çeşitli ve 
kapsamlı bir şekilde karşılamaya başladık. 

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 2016 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

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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sektörün ortak paydası
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5. Dünya ve Türkiye Ekonomisi
a. Dünya Ekonomisi
Ortadoğu başta olmak üzere yaşanılan jeopolitik risklerin ve global terör olaylarının 
gölgesinde bir yılı geride bıraktık. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış kararı alması, 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası FED’in para politikaları, ABD’de 
yaşanan seçim süreci ve global ticaretteki durgunluk 2016 yılını çok zor ve bir o kadar da 
karmaşık bir yıl olarak karşımıza çıkartmıştır.  

Birçok ülkede korkunç terör olayları meydana gelmiştir. Başta ülkemiz olmak üzere, Belçika, 
Almanya, Fransa ve ABD’de toplu terör olayları vuku bulmuştur. Birçok kişi hayatını kaybederken, 
terörün toplumlarda yarattığı endişe sosyoekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemiştir.   

İngiltere’de Haziran 2016’da yapılan referandumda Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde karar 
çıkmıştır. Avrupa Birliği ülke ekonomilerinde son yıllardaki durgunluğun üzerine İngiltere’nin 
Brexit kararı Avrupa Birliği’nin geleceğini sorgulayanların sesini daha da yükseltmiştir. 

ABD’de Kasım 2016’da yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın başkan 
seçilmesi, seçim sürecinde ve sonrasında söylemleri ve eylemleri dünya için risk düzeyini 
arttırmıştır. Trump’ın başta göçmen politikası olmak üzere ve ekonomi politikaları politik 
belirsizlik seviyesini yükseltmiştir. 

Dünya Bankası tarafından Ocak 2017’de yayımlanan Global Ekonomik Umutlar Raporuna 
göre global ekonomik büyümenin 2016 yılında % 2,3 ve 2017 yılında % 2,7 olacağı 
öngörülmektedir. Rapora göre, gelişmiş ekonomilerde büyüme oranının 2016 ve 2017 
yıllarında sırasıyla % 1,6 ve % 1,8; gelişmekte olan ülkelerde ise sırasıyla % 3,4 ve % 
4,2 gerçekleşecektir.  ABD Merkez Bankası FED’in 2016 yılında faiz artışına gitmesi 
ve 2017 yılında yapacağı faiz artışları gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde kur 
baskısı yaratmış ve yaratmaya devam edecektir. Gelişmekte olan ülke paralarının değer 
kaybetmesi, bu ülkelerin ABD Doları bazında reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’larının 
düşmesine yol açmakta ve büyüme oranlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

ABD’de Başkan Trump sonrası yeni dönemle birlikte, korumacı ekonomik politikaların ön 
planda olması daralmış olan dünya ticaret hacmini daha da daraltacaktır. OPEC üyesi 
ülkelerin petrol arzında daralmaya gitme yönünde aldıkları karar, her ne kadar 2016 
yılında 2015 yılına göre artış olsa da, önceki yıllara göre düşük seviyede olan petrol 
fiyatlarının yükselmesine yol açacaktır. Bu durum, petrol ihracatçısı ülke ekonomilerine 
olumlu yansıyacakken, ülkemiz gibi petrol ithalatçısı ekonomilerde ise, başta dış ticaret 
açığı ve fiyatlar genel seviyesinde yükselme baskısı oluşturarak ekonomik istikrarsızlık 
yaratabilecektir.  

Ortadoğu’da yaşanan savaşın halen devam ediyor olması ve bu savaşın Rusya, ABD 
ve Türkiye üçgeninde gittikçe karmaşık bir hal alması bölge ülkeleri ve hatta artan terör 
olaylarıyla tüm dünya ülkeleri için sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik risk oluşturmaya 
devam etmektedir. Ekonomik büyüme ve kalkınma özlemi içerisinde, 2017 ve sonrasında 
barış ve huzur içinde müreffeh bir dünya dileriz. 



19 20Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2016

turkpandi.com

b. Türkiye Ekonomisi
Türkiye artan terör olaylarının etkisinde bir yılı geride bırakmıştır. Ankara ve İstanbul başta 
olmak üzere yaşanılan terör olayları ve canlı bomba eylemleri, 15 Temmuz’da meydana 
gelen başarısız darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal ülke gündemini 
maalesef farklı noktalara çekmiştir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, ekonomide ve 
sosyal hayatta birçok gelişme olmuştur. Nisan 2016’da 4,5G teknolojisine geçilmiştir. İzmit 
Körfezi üzerinde açılan Osmangazi Köprüsü ulaşımı rahatlatarak zaman ve maliyetlerde 
önemli ölçüde tasarruf sağlanmasına neden olmuştur. Ağustos 2016’da Asya ile Avrupa’yı 
birbirine bağlayan üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılmıştır. Kısacası, Türkiye 
altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam etmiştir. 

Terörist eylemlerin sınırlarımız içinde ve sınırlarımızda yaşanması ülkemizi doğrudan ve 
dolaylı olarak etkilemiştir. Bunun üzerine sınır ötesi operasyonlara başlanmış ve Fırat 
Kalkanı Operasyonu ile Türkiye Suriye’de sahaya inerek çok önemli başarılar elde etmiştir. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun verilerine göre; 2016 yılının birinci çeyreğinde GSYİH 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 4,8 oranında, ikinci çeyrekte % 3,1 oranında artış 
göstermiş; üçüncü çeyrekte ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 1,8 oranında azalmıştır. 
2016 yılında GSYİH hesaplama yöntemi değişmiş ve Avrupa Birliği Yönetmelikleri’ne 
uyumlu hale getirilmiştir. Üretim yöntemiyle GSYİH tahmini, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 
cari fiyatlarla 655 milyar 400 milyon TL olmuştur.  Üçüncü çeyrekteki azalmada ülkemizde 
yaşanan darbe girişiminin etkisi çok büyük olmuştur. Artan belirsizliklerin özellikle dayanıklı 
tüketim malları başta olmak üzere hanehalklarını harcamalarını kısmaya itmesi, özel 
tüketim harcamalarının önemli bir darbe almasına neden olmuştur. Üçüncü çeyrekteki 
daralmayı kısmen çeyrek bazında kamu harcamalarındaki % 6,1’lik artış frenlemiştir.  Dış 
ticaret tarafında sönük iç talep sebebiyle ithalat düşerken, zayıflayan dış talep ve gelen 
turist sayısında yıllık bazda yaşanan % 36’lık düşüş sebebiyle ihracat da azalmıştır.  

Avrupa’nın en genç ve dinamik nüfusuna sahip olan ülkemizde işsizlik oranı 2016 yılının 
Kasım ayında % 12,1 olarak gerçekleşmiştir. İşsiz sayısı 2016 yılı Kasım döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu. Aynı dönemde; 
tarım dışı işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile %14,3 olarak tahmin edilmiştir. Genç nüfusta 
(15-24 yaş) işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile %22,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 
1,6 puanlık artış ile %12,3 olarak gerçekleşmiştir.  Genç nüfusun yaşlı nüfusa nispetle 
eğitim seviyesi yüksek olmasına rağmen, bu nüfus dilimindeki işsizlik oranının oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. Bu oranın mümkün olduğunca aşağıya çekilmesi hem 
işgücü verimliliğinin hem de inovasyonun arttırılması açısından ülkemizin geleceği için 
oldukça önem arz etmektedir. 

Yurtiçi üretici fiyat endeksi (ÜFE) 2003 yılı baz fiyatlarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre 
Aralık 2016’da % 9,94 olarak gerçekleşmiştir. Kurlarda meydana gelen artışlar, petrol 
fiyatlarındaki artışlar, yeni uygulamaya konulan vergilerin etkisi ve gıda fiyatlarındaki 
yükseliş enflasyonun yükselmesinde en önemli parametrelerdir.  

İhracat 2016 yılında bir önceki yıla göre % 0,89 oranında, ithalat ise % 4,16 oranında azalmıştır. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılında 2015 yılına göre % 2,37 artarak % 71,8’e 
ulaşmıştır.  OPEC üyesi ülkelerin petrol arzında kısıntıya gitmeleri, zaten 2016 yılında yükselen 
petrol fiyatlarının 2017 yılında da yükselmesine yol açabilir. Bundan dolayı, ülkemiz dış ticaret 
açığı ve enflasyon oranında artış riski ile karşılaşabilir. Kamu harcamalarındaki artışlar fiyatlar 
genel seviyesi üzerinde baskı oluştursa da, altyapı yatırımlarının devam etmesi ile kısa vadede 
olmasa bile orta ve uzun vadede Türkiye’nin büyüyeceği ve kalkınacağı ümidindeyiz. 
5http://www.tuik.gov.tr, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranı, 2003=100, Şubat 2017. 
6http://www.tuik.gov.tr, Yıllara Göre Dış Ticaret, 1923-2017. 
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6. Dünyada ve Türkiye’de Sigortacılık 
a.  Dünyada Sigortacılık 
Dünya sigorta prim üretimi 2015 yılında % 3,8 artış göstermiş, hayat dışı branşlarda prim 
artışı % 3,6, hayat branşında ise % 4,0 oranında gerçekleşmiştir. Büyüme gelişmiş ülkelerde 
% 2,5 oranında gerçekleşmiş olup, elementer branşlarda % 2,6 ve hayat branşında % 2,5 
oranında olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran           % 9,8 olmuş, branş dağılımı 
elementer branşlarda % 7,8 ve hayat branşında % 12 oranında olmuştur. 

Swiss Re tarafından yayınlanan Sigma raporuna göre, prim üretiminin GSYİH’ya oranı % 6,23 
olup, bu oranın % 2,77’si elementer branşlardan, % 3,47’si hayat branşından oluşmaktadır. 
Bölgesel dağılım incelendiğinde, ABD ve Kanada’nın oluşturduğu Kuzey Amerika bölgesinde 
prim üretiminin GSYİH’ya oranı % 7,29 olup, bu oranın % 4,22’si elementer branşlardan ve 
% 3,6’sı hayat branşından gelmektedir. Ülkemizin de içinde bulunduğu Avrupa ülkelerinde, 
toplam oran % 6,89 olup, bu oranın % 2,73’ünü elementer branşlar ve % 4,16’sını hayat 
branşı paylaşmaktadır. 

Enflasyon etkisinden arındırılmış olarak, 2016 yılında özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki 
güçlü prim artışının desteğiyle global prim üretiminin yükselmesi beklenmektedir. Buna 
rağmen, 2016 yılında beklenen büyümenin 2015 yılına göre daha düşük olacağı tahmin 
edilmektedir. Büyüme oranının elementer branşlarda % 2,4 ve hayat branşında elementer 
branşlardan çok daha güçlü bir şekilde % 5,4 olması beklenmektedir. 

Dünya ekonomisindeki düşük büyüme hacmi ve ticari sigortalardaki düşük fiyat politikası 
elementer branşlarda büyümeyi yavaşlatan ana etkenler arasındadır. Almanya ve İspanya’da 
kasko sigortası primlerinden kaynaklanan bir büyüme meydana gelmiş, İngiltere ve Fransa 
durgun ve zayıf bir yıl geçirmiş, İtalya’da ise prim hacmi düşüş göstermiştir. Kanada, Japonya 
ve Güney Kore’yi içeren büyük piyasalarda büyüme kuvvetli olmuştur.

Elementer branşlarda büyümenin gelişmekte olan ülkelerde % 5,3 oranında olacağı tahmin 
edilmektedir. Buna rağmen, 2010-2014 periyodundaki ortalama yıllık prim artış oranının % 8 
olduğu değerlendirildiğinde, bu oran düşük kalmaktadır. Brezilya, Arjantin ve Venezuela’nın 
olduğu Latin Amerika ülkelerinde ekonomik resesyon nedeniyle büyüme zayıf kalmıştır. 
Çin’de ise büyüme oranının % 7 olarak gerçekleşmesi beklenmekte iken, büyüme oranı 
2015 yılındaki % 10’luk artışa göre düşük kalmıştır. Ancak bu düşüşü Orta ve Doğu Avrupa 
ülkeleri ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki güçlü büyüme dengelemeye çalışacak 
gibi görünüyor. 
edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki bu artışın önemli bir kısmının Asya ülkelerinden 
kaynaklanacağı düşünülmektedir.  Ancak, ABD’deki Trump politikaları ve FED’in faiz artış 
senaryoları baskısı altında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin ABD Dolarına 
karşı değer kaybedeceği düşünülmektedir. Bu durumda ABD Doları bazında reel prim artışının 
beklentilerin altında kalacağı kanaatindeyiz.

Prim artışının 2017 yılında 2016 yılından daha düşük olacağı tahmin edilmektedir. Makro 
ekonomik koşullardaki durgunluğun da etkisiyle elementer branşlarda % 2,2 oranında bir 
büyüme gerçekleşeceği düşünülmektedir. Büyüme oranının 2017 yılında gelişmekte olan 
ülkelerde % 5,7 oranında, gelişmiş ekonomilerde ise  % 1,3 oranında olacağı öngörülmektedir.  

Prim artış oranındaki düşüşe rağmen, hayat dışı sigortacılıkta katastrofik hasarların 
olmamasının da etkisiyle 2016 yılının karlı kapatılması ve bileşik rasyonun % 90 seviyesinde 
olması beklenmektedir. 

7World Insurance in 2015, Steady Growth Amid Regional Disparities, Swiss Re Yayınları, Sigma No 3/2016.
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Hayat branşında ise prim artışının 2016 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.  Ancak, ABD’deki Trump politikaları ve FED’in faiz artış 
senaryoları baskısı altında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin ABD Dolarına 
karşı değer kaybedeceği düşünülmektedir. Bu durumda ABD Doları bazında reel prim artışının 
beklentilerin altında kalacağı kanaatindeyiz.

b. Türkiye’de Sigortacılık
Türkiye’de sigorta sektöründe toplam prim üretimi 2016 yılında 40,49 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre prim üretiminde nominal olarak % 30,5 ve reel olarak % 
20,2 oranında bir artış olmuştur. 

Prim üretimindeki reel % 20,2’lik artışa rağmen, 2016 yılında TL’nin ABD Dolarına karşı değer 
kaybı nedeniyle, ABD Doları bazında prim üretimindeki artış yeterli ölçüde olmamıştır. 2015 
yılı verilerine bakıldığında, Türkiye’de kişi başına düşen prim üretimi 141,4 USD tutarında olup, 
bu tutarın 124,1 USD’si elementer branşlardan ve 17,3 USD’si Hayat branşından gelmektedir. 
Ülkemizin sınıflandırıldığı Avrupa ülkeleri ortalaması ise 1.634,4 USD olup, bu tutarın 647,2 
USD’si elementer, 987,2 USD’si Hayat branşından oluşmaktadır. Prim üretiminin GSYİH 
içerisindeki payı ise Avrupa ülkelerinde % 6,89 iken, ülkemizde % 1,55 oranındadır. Dünyanın 20 
büyük ekonomisinden biri olan ülkemizde sigorta penetrasyonunun yıllardır düşük seyretmesi 
ve Avrupa ve Dünya ortalamalarına yaklaşamaması kronik ve en ciddi sorunlardan biri olarak 
karşımızda durmaktadır.   

Türkiye’de sigorta sektöründe 2016 yılında prim üretiminin % 87,6’lık kısmı hayat dışı 
branşlardan, % 12,4’lük kısmı ise hayat branşından oluşmaktadır. Hayat branşının payında 
bir önceki yıla göre % 0,03 tutarında küçük de olsa bir artış meydana gelmiştir. 2016 yılında 
Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili getirilen değişikliklerin bundan sonraki yıllarda Hayat 
branşının payını arttırabilecektir. Böylece en önemli işlevlerinden biri fon yaratma olan sigorta 
sektörü ekonomik büyümeye daha fazla destek olabilecektir. 

Hayat dışı branşlardaki prim artışını 2015 yılında olduğu gibi büyük ölçüde Kara Araçları 
Sorumluluk Branşı desteklemiştir. Bu branşta bir önceki yıla göre % 72,7 oranında nominal 
prim artışı gerçekleşmiştir. Son iki yılda prim tutarlarındaki yükselmenin etkisiyle, Kara Araçları 
Sorumluluk Branşının Toplam Hayat Dışı Prim Üretimi içerisindeki payı 2014 yılında % 24,3 
iken, 2015 yılında % 27,5’e ve 2016 yılında ise keskin bir artışla % 36,5’e yükselmiştir. Diğer 
elementer branşlardaki artışlar sektörde yaşanan fiyat odaklı rekabet şartları altında sönük bir 
görünüm sergilemiştir. 

Şirketimizin faaliyette bulunduğu Su Araçları Sorumluluk Branşında 2016 yılında  toplam prim 
üretimi bir önceki yıla göre nominal % 32 ve reel % 21,6’lık bir artış göstererek 16.758.157 
TL’den 22.117.064 TL’ye yükselmiştir.  Bu branşta, 2016 yılında 19.448.421 TL üretimle toplam 
üretim içerisindeki payımız 2015 yılında % 82,75 iken, 2016 yılında % 87,93’e yükselmiş ve 
birinci sıradaki yerimiz pekişmiştir. Toplam prim üretimi içerisindeki payımızın artması, Su 
Araçları Sorumluluk Branşı’ndaki büyümeyi Şirketimizin domine ettiğini göstermektedir. 

Su Araçları Sorumluluk Branşında göstermiş olduğu performans ve sektöre yaptığı katkı 
nedeniyle Şirketimiz, denizcilik sektöründen gelen talepler doğrultusunda Su Araçları 
Branşında da ruhsat almış ve 2016 yılında hizmet sunmaya başlamıştır. Su Araçları Branşında 
2016 yılında toplam prim üretimi 177.523.623 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz ilk yılında 
bu branşta prim istihsali gerçekleştiren 28 şirket arasında 5.177.622 TL’lik prim istihsali ve % 
2,92’lik pazar payı ile 8.sıraya yerleşmiştir. 
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8  World Insurance in 2015, Steady Growth Amid Regional Disparities, Swiss Re Yayınları, Sigma No 3/2016.
9  Global Insurance review 2016 and Outlook 2017/18, Swiss Re Yayınları, November 2016.

Doğrudan yurtdışı sigorta ve reasürans şirketleri tarafından yazılan poliçelerin önemli bir 
kısmı Şirketimiz tarafından yazılmaya başlanmıştır. Böylece Şirketimiz sigorta sektörünün 
prim üretimine net katkı sağlamış ve yeni ürünlerle mevcut sigorta pastasının büyütülmesinde 
önemli ve öncü bir rol üstlenmiştir. Şimdiye kadar olduğu gibi, 2017 yılında da Şirketimiz, Türk 
sigorta ve denizcilik sektörüne yeni ürünler sunarak prim üretimine ve Türkiye ekonomisine 
katkıda bulunma hedefine devam edecektir. 

c. Dünyada P&I Sigortacılığındaki Gelişmeler 
Dünyada P&I sigortacılığı 2016 yılında 2015 yılına nispetle ılımlı geçmiştir. P&I kulüplerinin hemen 
hemen tamamı teknik kar ile yılı kapatmıştır. Sonuçlar üzerinde kayda değer etki yaratacak 
olağandışı bir hadisenin yaşanmamış olmasının bu olumlu tablo üzerindeki etkisi büyüktür. 

Emtea fiyatlarındaki stabilizasyon ve artış eğilimi navlun piyasalarına da yansımakta olup, 
özellikle konteyner gemisi navlunlarındaki kapasite fazlalığının Hanjin Shipping Co.Ltd. iflası 
sonrasında bir nebze olsun azalması ile, konteyner gemilerinin navlunlarında misli ile artışlar 
gözlemlenmiştir. Bu artışlar en çok Hanjin’in daha önce çalıştığı hatlarda gözlemlenmektedir. 
Kıta Avrupası, Kuzey Afrika ve Ortadoğu navlun piyasalarına mercek tutan Baltık Kuruyük 
Endeksi (Baltic Dry Index) ise geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde % 175 civarında artış 
sergilemiştir. 

18 Ocak 2017 itibarı ile konvansiyona taraf ülkelerce uygulamaya konulan Denizcilik Çalışma 
Sözleşmesi (MLC 2006), taraf ülkelerin bayrağını taşıyan ve/veya taraf ülkenin limanlarına uğrayan 
gemiler için ilave sertifikasyon bulundurma zorunluluğu getirmiştir. Buna göre sözleşmeye tabi 
gemiler, MLC 2006’nın “Regulation 2.5, Standard A2.5.2 & Guideline B2.5” bölümü ile yine MLC 
2006’nın “Regulation 4.2. Standard A4.2. and Guideline B4.2” bölümünde yer alan esaslara dair 
finansal garantiye sahip olduklarını belgelendirmek ile yükümlüdürler. Bu belgelendirme, geminin 
muhtelif sigortacıları ya da bu konuda finansal garantörlük yapan başka kuruluşlar tarafından 
düzenlenen sertifikalar ile yapılmasına rağmen, dünya piyasalarındaki ağırlıklı uygulama, P&I 
sigortacılarının bahse konu belgeleri sigortalı gemi için düzenlemesi yönündedir. 

Finansal garantiye konu başlıklardan “MLC Regulation 2.5, Standard A2.5.2 and Guideline B2.5”, 
gemi armatörünün ödemediği mürettebat maaşları ve mürettebatın ülkesine geri gönderme 
masraflarını, “MLC Regulation 4.2., Standard A4.2. and Guideline B4.2” ise mürettebatın ölüm 
veya uzun süreli sakatlığına dairdir. Bu iki madde uyarınca düzenlenen sertifikalar, armatörün 
bu konularda mürettebatına karşı yerine getirmekten imtina ettiği sorumluluk için sigortacının, 
armatöre rücu hakkı saklı olarak, finansal garantörlük rolünü üstlendiğini belirtmektedir. 

Bahse konu iki maddeden “mürettebatın ölüm veya uzun süreli sakatlığı” nı ilgilendiren kısım 
her ne kadar global P&I sigorta konjonktüründe zaten var olan bir teminat olsa bile “gemi 
armatörünün ödemediği mürettebat maaşları ve mürettebatın ülkesine geri gönderme 
masrafları”, P&I sigortacılarının sağladığı standart teminatlarını genişletmeye sevk etmiştir. 
Nitekim ödenmeyen maaşlar P&I sigortasının konusu olmayıp, mürettebatın hastalığı ya da 
geminin operasyonundan kaynaklı zorunlu haller haricinde ülkesine geri gönderme masrafları 
da P&I sigortasının kapsamı dışındadır. Finansal darlık veya benzeri sebeplerle bu konulardaki 
sorumluluklarını yerine getirmeyen armatörlerin P&I sigorta piyasalarında sigortacıların maddi 
yükünü ne kadar arttıracağı ilerleyen zamanlarda belli olacaktır. 

2017 yılında piyasa şartları ve fiyatlandırma politikalarında ciddi bir değişiklik beklenmemekle 
beraber, MLC 2006’nın sigortacılar üzerinde yaratacağı ilave potansiyel sorumluluk, bir 
belirsizlik faktörü olarak algılanmaktadır.
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1. Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin mali tablolarını onaylarınıza sunmaktayız. 2016 yılında 
dünyada, Türkiye’de ve sigorta sektöründe yaşanan gelişmeler özet olarak aşağıda 
aktarılmaya çalışılmıştır. 

Dünya ekonomisinin 2016 yılında % 2,3 oranında büyüme göstermesi beklenmektedir. 
Büyümenin gelişmiş ülkelerde % 1,6 oranında, gelişmekte olan ülkelerde ise % 3,4 
oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.  

Ortadoğu başta olmak üzere yaşanılan jeopolitik risklerin ve global terör olaylarının 
gölgesinde bir yıl geride bırakıldı.  İngiltere’deki Brexit kararı, ABD Merkez Bankası FED’in 
para politikasının gelişmekte olan ülke paraları üzerindeki etkisi, ABD’de yaşanılan Başkanlık 
seçimi ve agresif politikaları olan yeni ABD yönetimi ve global ticaretteki durgunluk 2016 
yılına damga vuran gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkemiz de dünyadaki gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiştir. İçerisinde bulunduğumuz 
coğrafyada yaşanan savaşlar, iç karışıklıklar, terör olayları gerek doğrudan gerekse dolaylı 
olarak ülkemizi etkilemiştir. Mart 2016 tarihinde Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma ile Avrupa 
ülkelerine göç eden mülteci sayısı yok denecek kadar az sayıya inmiştir. 15 Temmuz 2016 
tarihinde yaşanılan kalkışma hareketi toplumda büyük tepki uyandırmış ve devlet-millet 
birlikteliği ile bu kalkışmanın önüne geçilmiştir. Ülke içerisinde bu tür olağandışı sorunlarla 
uğraşılırken, sınırlarımızın ötesinden gelen terör tehdidini bertaraf etmek için, doğrudan 
sahaya inilmiş ve büyük başarılar elde edilmiştir. 

Yaşanılan bu olumsuzluklara rağmen, ülkemizde Nisan 2016’da 4,5G teknolojisine 
geçilmiştir. İzmit Körfezi üzerinde açılan Osmangazi Köprüsü ulaşımı rahatlatarak zaman 
ve maliyetlerde önemli ölçüde tasarruf sağlanmasına neden olmuştur. Ağustos 2016’da 
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılmıştır. 
Kısacası, Türkiye altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam etmiştir. 

Dünya Bankası tarafından Şubat 2017’de yayınlanan rapora göre, Türkiye ekonomisi 
2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre % 2,7 oranında küçülerek Mart 
2009’dan bu yana en büyük düşüşünü kaydetmiştir. Bu düşüşte en önemli etki olarak 
geçici siyasi çalkantı ve azalan turizm gelirleri gösterilmiştir. Artan belirsizliklerin özellikle 
dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere hanehalklarını harcamalarını kısmaya itmesi, 
özel tüketim harcamalarının önemli bir darbe almasına neden olmuştur. Bu nedenle, özel 
tüketim harcamalarında üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre % 2,6 düşüş kaydedilmiştir.  

IV. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin 
     Önemli Gelişmeler

 10 World Bank, age, January 2017.  11 World Bank, age, Şubat 2017.   12http://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909
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Benzer şekilde, yatırımlar da çeyrek bazında % 1,7 azalmıştır. Kamu harcamaları çeyrek 
bazında % 6,1 artarak büyümeye anlamlı bir pozitif katkıda bulunan tek kalem olmuştur. 
Dış ticaret tarafından sönük iç talep sebebiyle ithalat düşerken, zayıflayan dış talep ve 
gelen turist sayısında yıllık bazda yaşanan % 36’lık düşüş sebebiyle ihracat da azalmıştır.  
Kamu harcamalarının artması enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilecektir. 

Rusya ile düzelen ilişkilerin turizm gelirleri ve tarım ürünleri ihracatını olumlu etkilemesi 
beklenmektedir. Ancak, terör olayları dolayısıyla dış turizm taleplerinde canlanmanın 
zamana yayılacağı ve orta vadede turist sayısının artış göstererek turizm gelirlerinin 
artacağı düşünülmektedir. Diğer yandan, OPEC üyesi ülkelerin petrol arzında kısıntıya 
gitme kararı alması, 2016 yılında artan petrol fiyatlarının 2017 yılında da artmaya devam 
edeceğini göstermektedir. Petrol ithalatçısı ülkemiz açısından bu durum dış ticaret dengesi 
ve enflasyon üzerinde baskı yaratan diğer bir önemli faktör olarak karşımızda durmaktadır. 

Ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısı çok önemli olan sigortacılık faaliyetleri dünyada 
yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle 2015 yılına göre 2016 yılında daha düşük oranda 
artış göstermiştir. Prim artış oranının 2016 yılında elementer branşlarda % 2,4 olarak 
gerçekleşeceği beklenmektedir. Prim artış beklentisi gelişmekte olan ülkelerde % 5,3 iken, 
gelişmiş ülkelerde % 1,7 oranındadır. 2017 yılında ise global prim artışının 2016 yılına oranla 
daha düşük olacağı ve % 2,2 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu büyümenin 
daha ziyade gelişmekte olan ülkeler tarafından destekleneceği düşünülmektedir. Şöyle ki, 
2017 yılında büyüme oranı tahmini gelişmekte olan ülkelerde % 5,7 iken, gelişmiş ülkelerde 
% 1,3 seviyesindedir. 

Türkiye’de sigorta sektöründe toplam prim üretimi 2016 yılında 40,49 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre prim üretiminde nominal olarak % 30,5 ve reel olarak 
% 20,2 oranında bir artış olmuştur. 

Prim üretimindeki reel % 20,2’lik artışa rağmen, 2016 yılında TL’nin ABD Dolarına 
karşı değer kaybı nedeniyle, ABD Doları bazında prim üretimindeki artış yeterli ölçüde 
olmamıştır. 2015 yılı verilerine bakıldığında, Türkiye’de kişi başına düşen prim üretimi 141,4 
USD tutarında olup, bu tutarın 124,1 USD’si elementer branşlardan ve 17,3 USD’si Hayat 
branşından gelmektedir. Ülkemizin sınıflandırıldığı Avrupa ülkeleri ortalaması ise 1.634,4 
USD olup, bu tutarın 647,2 USD’si elementer, 987,2 USD’si Hayat branşından oluşmaktadır. 
Prim üretiminin GSYİH içerisindeki payı ise Avrupa ülkelerinde % 6,89 iken, ülkemizde % 
1,55 oranındadır. Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olan ülkemizde yıllardır sigorta 
penetrasyonunun düşük seyretmesi ve Avrupa ve Dünya ortalamalarına yaklaşamaması 
sektörün kronik ve en ciddi sorunlarından biri olarak karşımızda durmaktadır.   

Türkiye’de sigorta sektöründe 2016 yılında prim üretiminin % 87,6’lık kısmı hayat dışı 
branşlardan, % 12,4’lük kısmı ise hayat branşından oluşmaktadır. Hayat branşının payında 
bir önceki yıla göre % 0,03 tutarında küçük de olsa bir artış meydana gelmiştir.

Hayat dışı branşlardaki prim artışını 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da büyük ölçüde 
Kara Araçları Sorumluluk Branşı desteklemiştir. Bu branşta bir önceki yıla göre % 72,7 
oranında nominal prim artışı gerçekleşmiştir. Son iki yılda prim tutarlarındaki yükselmenin 
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etkisiyle, Kara Araçları Sorumluluk Branşının Toplam Hayat Dışı Prim Üretimi içerisindeki 
payı 2014 yılında % 24,3 iken, 2015 yılında % 27,5’e ve 2016 yılında ise keskin bir artışla 
% 36,5’e yükselmiştir. Diğer elementer branşlardaki artışlar sektörde yaşanan fiyat odaklı 
rekabet şartları altında sönük bir görünüm sergilemiştir. 

Şirketimizin toplam prim üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre % 77,9’luk artışla 
24.668.720 TL seviyesine ulaşmıştır. Üretimin 19.448.421 TL’lik kısmı Su Araçları 
Sorumluluk Branşından, 5.177.622 TL’lik kısmı Su Araçları Branşından ve 42.678 TL’lik 
kısmı ise Genel Sorumluluk Branşından meydana gelmektedir. Bu branşların toplam 
üretim içerisindeki payı sırasıyla % 78,84, % 20,99 ve % 0,17 oranındadır. 

Su Araçları Sorumluluk Branşında toplam sektör üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre 
nominal % 32 ve reel % 21,6’lık bir artış göstererek 16.758.157 TL’den 22.117.064 TL’ye 
yükselmiştir.  Bu branşta, Şirketimizin toplam üretim içerisindeki payı 2015 yılında % 82,75 
iken, 2016 yılında % 87,93’e yükselmiş ve Şirketimiz birinci sıradaki yerini pekiştirmiştir. 
Toplam prim üretimi içerisindeki payımızın artması, bu branşta büyümeyi Şirketimizin 
domine ettiğini göstermektedir. 

Su Araçları Sorumluluk Branşında göstermiş olduğu performans ve sektöre yaptığı katkı 
nedeniyle Şirketimiz, denizcilik sektöründen gelen talepler doğrultusunda Su Araçları 
Branşında da ruhsat almış ve bu branşta 2016 yılında hizmet sunmaya başlamıştır. Su 
Araçları Branşında 2016 yılında sigorta sektörünün toplam prim üretimi 177.523.623 TL 
olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz ilk yılında bu branşta prim istihsali gerçekleştiren 28 şirket 
arasında 5.177.622 TL’lik prim istihsali ve % 2,92’lik pazar payı ile 8.sıraya yerleşmiştir. 

Faaliyette olduğumuz üçüncü hesap döneminde Şirketimiz 863.112 TL dönem net karı elde 
etmiştir. Uzman teknik kadromuzla yapmış olduğumuz selektif risk analizi ve hasar önleyici 
faaliyetler hem sigortalılarımıza hem de Şirketimiz sonuçlarına olumlu katkı sağlamıştır. 
Bundan sonraki yıllarda da, hem mevcut ürünlerimizdeki karlılığı arttırarak hem de yeni 
ürünler çıkararak sonuçlarımızı daha da yukarılara çıkarma hedefindeyiz. 

Şirketimizin faaliyete başlamasıyla, doğrudan yurtdışı sigorta ve reasürans şirketleri 
tarafından yazılan poliçelerin önemli bir kısmı Şirketimiz tarafından yazılmaya başlanmıştır. 
Böylece Şirketimiz sigorta sektörünün prim üretimine net katkı sağlamış ve yeni ürünlerle 
mevcut sigorta pastasının büyütülmesinde önemli ve öncü bir rol üstlenmiştir. Şimdiye 
kadar olduğu gibi, 2017 yılında da Şirketimiz, Türk sigorta ve denizcilik sektörüne yeni 
ürünler sunarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunma hedefindedir.  

Şirketimizin 2017 yılında prim üretim hedefi 2016 yılında gerçekleşen prim üretim tutarına 
göre % 73’lük artışla 42 milyon 675 bin TL olarak belirlenmiştir. Türk kabotajında yolcu 
taşıyan gemilerde % 90’ın üzerinde penetrasyona ulaşan 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, hasarların gerçekleşmesini önlemeye 
çalışmak, Türk denizciliğine ve sigortacılığına uzman olduğu alanda katkı sağlayarak hem 
ekonomik hem de çevre kirliliğini önleme anlamında ekonomiye katkıda bulunmaktır.   
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 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. Olağan ve 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. 

2016 faaliyet döneminde 30 Mart 2016 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış 
ve 26 Nisan tarih ve 9066 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup, Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. 
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1. Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme  
     Gücüne İlişkin Veriler

1.1. Özet Finansal Veriler

V. FİNANSAL DURUM

  KALEMLER / YILLAR 2014   2015 2016 Değişim
(2015-2016)

Prim Üretimi 7.196.749 13.867.703 24.668.720 %77,9
Ödenen Hasarlar 1.186.234 1.092.948 2.743.870 %151,1
Teknik Kar Zarar -2.225.674 -1.283.620 452.726 %135,3
Ödenmiş Sermaye 6.000.000 6.000.000 6.000.000 %0
Özkaynaklar 4.327.371 3.676.874 4.537.307 %23,4
Toplam Varlıklar 8.304.140 10.674.606 17.709.919 %65,9
Dönem Net Karı / Zararı -1.616.940 -609.808 863.112 % 241,5

   RASYOLAR / YILLAR 2014 2015 2016
Hasar Prim Oranı %39,4 %12,5 %25
Teknik Kar Oranı %-30,9 %-9,3 %1,8
Bileşik Rasyo %705,1 %143 %83,3
Prim Artış Oranı - %92,7 %77,9
Prim Üretimi / Toplam Aktifler %86,7 %129,9 %139,3
Özkaynaklar / Toplam Aktifler %52,1 %34,4 %25,6
Likidite Oranı 2,2 1,8 2,4
Cari Oran 2,3 2,0 2,7

Şirketimizin yıllar itibariyle karşılaştırmalı mali tablo ana kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Şirketimizin mali tablolarına ilişkin yıllar itibariyle rasyoları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  



29 30Sigorta A.Ş Faaliyet Raporu 2016

turkpandi.com

  RASYOLAR / YILLAR Su Araçları   Su Araçları
Sorumluluk

Genel
Sorumluluk TOPLAM

Brüt Hasar Prim Oranı %27,8 %24,8 %0 %25
Net Hasar Prim Oranı %73,2 %1,7 %0 %7,7
Masraf Oranı %190,6 %75,6 %544,3 %85,4
Bileşik Rasyo %263,8 %77,3 %544,3 %93,2
Teknik Kar Oranı %-17,9 %7,1 %-14,4 %1,8
Prim Artış Oranı %100 %40,2 %100 %77,9

 

1.2. Gelir Tablosu
Şirketimizin gelir/gider hesaplarına ilişkin 2016 yılı sonuçları aşağıda sunulmuştur.

  KALEMLER / YILLAR Su Araçları   Su Araçları
Sorumluluk

Genel
Sorumluluk TOPLAM

Prim Üretimi 5.177.622 19.448.421 42.678 24.668.720
Reasürörlere Devredilen Primler 1.383.316 12.593.290 40.544 14.017.150
Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim 3.628.290 1.847.295 15.025 5.490.611

Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim Re Payı 398.731 1.082.226 14.274 1.495.231

Brüt Ödenen Hasarlar 430.916 2.312.954 0 2.743.870
Ödenen Hasarlar Re Payı 17.519 2.270.188 0 2.287.707
Muallak Hasar Karşılığı Değişim 0 2.043.927 0 2.043.927
Muallak Hasar Değişim Re Payı 0 1.984.275 0 1.984.275
Faaliyet Giderleri 1.076.671 4.603.453 7.526 5.687.650
Teknik Kar Zarar -925.322 1.384.192 -6.143 452.726

 

Branşlar itibariyle rasyolar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Şirketimizin yıllar itibariyle karşılaştırmalı gelir/gider sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
(2015-2016)

Prim Üretimi 7.196.749 13.867.703 24.668.720 %77,9
Reasürörlere Devredilen Primler 6.539.817 9.303.459 14.017.150 %50,7
Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim 2.686.832 2.661.039 5.490.611 %106,3

Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim Re Payı 2.397.698 1.082.951 1.495.231 %38,1

Brüt Ödenen Hasarlar 1.186.234 1.092.948 2.743.870 %151,1
Ödenen Hasarlar Re Payı 1.186.234 1.088.004 2.287.707 %110,3
Muallak Hasar Karşılığı Değişim 590.478 304.730 2.043.927 %570,7
Muallak Hasar Değişim Re Payı 590.478 295.815 1.984.275 %570,8
Faaliyet Giderleri 2.593.471 4.255.918 5.687.650 %33,6
Teknik Kar Zarar -2.225.674 -1.283.620 452.726 %135,3

 

  RASYOLAR / YILLAR 2014 2015 2016

Brüt Hasar Prim Oranı %39,4 %12,5 %25
Net Hasar Prim Oranı %0 %0,5 %7,7
Masraf Oranı %705,1 %142,5 %85,4
Bileşik Rasyo %705,1 %143 %93,2
Teknik Kar Oranı %-30,9 %-9,3 %1,8
Prim Artış Oranı - %92,7 %77,9

 

Yıllar itibariyle karşılaştırmalı rasyolar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
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  RASYOLAR / YILLAR 2014 2015 2016

Brüt Hasar Prim Oranı %39,4 %12,5 %24,8
Net Hasar Prim Oranı %0 %0,5 %1,7
Masraf Oranı %705,1 %142,5 %75,6
Bileşik Rasyo %705,1 %143 %77,3
Teknik Kar Oranı %-30,9 %-9,3 %7,1
Prim Artış Oranı - %92,7 %40,2

 

1.2.1. Branş Bazlı Teknik Sonuçlar
Şirketimizin faaliyet gösterdiği Su Araçları Sorumluluk, Su Araçları ve Genel Sorumluluk 
branşlarına ilişkin teknik sonuçları aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur. 

a. Su Araçları  Sorumluluk
Şirketimiz Su Araçları Sorumluluk Branşında 2016 yılında 19.448.421 TL prim üretimi 
gerçekleştirmiş olup, prim üretiminde 2015 yılına göre % 40,2’lik bir artış meydana gelmiştir. 
2016 yılında brüt yazılan primlerin % 64,8’lik kısmı olan 12.593.290 TL reasürörlere 
devredilmiştir. Bu branşta 2016 yılında 2.312.954 TL hasar ödemesi yapılmış olup, hasar 
ödemelerinde 2015 yılına göre % 111,6’lık bir artış söz konusu olmuştur. Muallak hasar 
karşılıklarında ise % 570,7’lik artış gerçekleşmiştir. 2015 yılında Teknik Zarar gerçekleşen 
branşta, 2016 yılı 1.384.192 TL’lik Teknik Kar elde edilmiştir.

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

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
(2015-2016)

Prim Üretimi 7.196.749 13.867.703 19.448.421 %40,2
Reasürörlere Devredilen Primler 6.539.817 9.303.459 12.593.290 %35,4
Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim 2.686.832 2.661.039 1.847.295 %-30,6

Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim Re Payı 2.397.698 1.082.951 1.082.226 %-0,1

Brüt Ödenen Hasarlar 1.186.234 1.092.948 2.312.954 %111,6
Ödenen Hasarlar Re Payı 1.186.234 1.088.004 2.270.188 %108,7
Muallak Hasar Karşılığı Değişim 590.478 304.730 2.043.927 %570,7
Muallak Hasar Değişim Re Payı 590.478 295.815 1.984.275 %570,8
Faaliyet Giderleri 2.593.471 4.255.918 4.603.453 %8,2
Teknik Kar Zarar -2.225.674 -1.283.620 1.384.192 %207,8

 

Şirketimizin Su Araçları Sorumluluk Branşına ilişkin rasyoları yıllar itibariyle karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 
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  RASYOLAR / YILLAR 2014 2015 2016

Brüt Hasar Prim Oranı - - %27,8
Net Hasar Prim Oranı - - %73,2
Masraf Oranı - - %190,6
Bileşik Rasyo - - %263,8
Teknik Kar Oranı - - %-17,9
Prim Artış Oranı - - %100

 

b. Su Araçları 
Şirketimiz 21.09.2015 tarihinde ruhsat almış olduğu Su Araçları branşında 2016 yılında 
üretime başlamıştır. Bu branşta 5.177.622 TL üretim gerçekleşmiş olup, % 26,7’lik kısmı 
olan 1.383.316 TL reasürörlere devredilmiştir. Ayrıca 430.916 TL tutarında hasar ödemesi 
yapılmıştır. İlk faaliyet yılı olması nedeniyle bu branşta 2016 yılında 925.322 TL Teknik 
Zarar elde edilmiştir.

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

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
(2015-2016)

Prim Üretimi - - 5.177.622 %100
Reasürörlere Devredilen Primler - - 1.383.316 %100
Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim - - 1.383.316 %100

Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim Re Payı - - 398.731 %100

Brüt Ödenen Hasarlar - - 430.916 %100
Ödenen Hasarlar Re Payı - - 17.519 %100
Muallak Hasar Karşılığı Değişim - - 0,41 %100
Muallak Hasar Değişim Re Payı - - 0,19 %100
Faaliyet Giderleri - - 1.076.671 %100
Teknik Kar Zarar - - -925.322 %100

 
Şirketimizin Su Araçları Sorumluluk Branşına ilişkin rasyoları yıllar itibariyle karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 
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c. Genel Sorumluluk
Şirketimiz 21.09.2015 tarihinde ruhsat almış olduğu Genel Sorumluluk Branşında 2016 
yılında üretime başlamıştır. Bu branşta 42.678 TL üretim gerçekleşmiş olup, % 95’lik kısmı 
olan 40.544 TL reasürörlere devredilmiştir. Bu branşta 2016 yılında 6.143 TL Teknik Zarar 
oluşmuştur. 

Genel Sorumluluk Branşı özet teknik gelir gider tablosu ve rasyoları aşağıdaki tablolarda 
sunulmuştur: 

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
(2015-2016)

Prim Üretimi - - 42.678 %100
Reasürörlere Devredilen Primler - - 40.544 %100
Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim - - 15.025 %100

Kazanılmış Primler Karşılığı 
Değişim Re Payı - - 14.274 %100

Brüt Ödenen Hasarlar - - - %0
Ödenen Hasarlar Re Payı - - - %0
Muallak Hasar Karşılığı Değişim - - - %0
Muallak Hasar Değişim Re Payı - - - %0
Faaliyet Giderleri - - 7.526 %100
Teknik Kar Zarar - - -6.143 %100

 

  RASYOLAR / YILLAR 2014 2015 2016

Brüt Hasar Prim Oranı - - %0
Net Hasar Prim Oranı - - %0
Masraf Oranı - - %544,3
Bileşik Rasyo - - %544,3
Teknik Kar Oranı - - %-14,4
Prim Artış Oranı - - %100

 

Genel Sorumluluk Branşında yıllar itibariyle karşılaştırmalı rasyolar aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır: 
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1.2.2. Mali Sonuçlar
a. Yatırım Gelirleri
Şirketimizin 2016 yılında yatırımlara yönlendirdiği fonlardan elde ettiği yatırım gelirleri 
2.006.355 TL tutarında olup, yatırım gelirlerinde bir önceki yıla göre % 6 oranında azalış 
gerçekleşmiştir. Yatırım gelirlerindeki azalışın tamamına yakını kambiyo gelirlerinden 
kaynaklanmıştır. Yatırım Giderleri başlığından da görüleceği üzere, kambiyo giderlerindeki 
azalma kambiyo gelirlerindeki azalmadan daha yüksek olmuştur. Bu nedenle net kambiyo 
karı/zararı 2015 yılına göre daha yüksek gerçekleşmiştir. 

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
 (2015-2016)

YATIRIM GELİRLERİ 694.110 2.133.945 2.006.355 %-6,0
Finansal Yatırımlardan Elde 
Edilen Gelirler 389.804 332.057 340.820 %2,6

Finansal Yatırımların Değerlemesi 0 13.220 -7.723 %-158,4
Kambiyo Gelirleri 304.305 1.788.667 1.673.258 %-6,5

b. Yatırım Giderleri
Şirketimizin 2016 faaliyet döneminde 1.260.046 TL yatırım giderleri mevcut olup, yatırım 
giderleri bir önceki yıla göre % 21,5 oranında azalış gerçekleşmiştir. Bu azalışa neden 
olan en önemli kalem % 23,5 oranlık azalış ile kambiyo zararlarıdır. 

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
(2015-2016)

YATIRIM GİDERLERİ 407.123 1.605.518 1.260.046 %-21,5
Yatırım Yönetim Giderleri 999 0 0 %0
Kambiyo Zararları 299.351 1.487.429 1.137.419 %-23,5
Amortisman Giderleri 87.136 101.486 105.581 %4
Diğer Yatırım Giderleri 19.637 16.603 17.046 %2,7

c. Olağandışı Faaliyetlerden Kaynaklanan Gelir ve Kârlar 
İle Gider ve  Zararlar
Şirketimizin 2016 yılında olağandışı faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve karlar ile gider 
ve zararlar kalemleri toplamı 335.924 TL tutarındadır. Bu tutarın 255.842 TL’lik kısmı 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü hesabından oluşmaktadır. Bu kalemde bir önceki yıla göre 
% 331,1’lik bir azalış gerçekleşmiştir. 

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
(2015-2016)

OLAĞANDIŞI FAALİYETLER (+/-) 321.747 145.385 -335.924 %-331,1
Karşılık Giderleri (+/-) -60.000 9.281 14.918 %60,7
Ertelenmiş Vergi Varlığı (+) 385.226 149.183 0 %-100,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü (-) 0 0 255.842 %100,0
Diğer Gelir ve Karlar (+) 2.945 0 0 %0
Diğer Gider ve Zararlar (-) 6.425 13.078 65.164 %398,3
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1.3. Bilanço
Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihli bilançosu aşağıda varlıklar ve yükümlülükler başlığı 
altında sunulmuştur: 

1.3.1. Varlıklar
Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle toplam varlıkları 17.709.919 TL tutarında olup, 
bir önceki yıla göre varlıklar % 65,9 oranında artış meydana gelmiştir.

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
 (2015-2016)

CARİ VARLIKLAR 7.253.861 9.552.610 16.947.465 %77,4
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 1.050.280 1.121.997 762.454 %-32
TOPLAM VARLIKLAR 8.304.140 10.674.606 17.709.919 %65,9

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

a. Cari Varlıklar
Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 16.947.465 TL tutarında cari varlıkları mevcut 
olup, cari varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı bir önceki yıla göre (2015: % 89,49) 
artış göstererek % 95,69 oranına ulaşmıştır. Cari varlıklar kalemler itibariyle aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir:

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
(2015-2016)

CARİ VARLIKLAR 7.253.861 9.552.610 16.947.465 %77,4
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.304.441 5.825.456 6.455.790 %10,8
Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1.601.418 2.827.734 8.223.616 %190,8
Gelecek Aylara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 285.448 792.339 1.841.983 %132,5

Diğer Cari Varlıklar 62.554 107.081 426.075 %297,9

b. Cari Olmayan Varlıklar
Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 762.454 TL tutarında cari olmayan varlıkları 
mevcut olup, cari olmayan varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı % 4,31 oranındadır. 
Cari olmayan varlıklarla ilgili ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
(2015-2016)

CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 1.050.280 1.121.997 762.454 %-32
Maddi Varlıklar 612.631 528.813 438.648 %-17,1
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 15.934 9.253 0 %-100

Diğer Cari Olmayan Varlıklar 421.715 583.930 323.806 %-44,5
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1.3.2. Yükümlülükler
Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle yükümlülük toplamı 17.709.919 TL tutarında 
olup, yükümlülüklerde bir önceki yıla göre % 65,9’luk bir artış gerçekleşmiştir.

Yükümlülüklere ilişkin ayrıntılar aşağıda açıklanmıştır. 

a. Kısa Vadeli Yükümlülükler
Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 13.112.766 TL tutarında kısa vadeli yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içerisindeki payı % 74,04 
oranında gerçekleşmiştir. Kısa vadeli yükümlülüklerde bir önceki yıla göre % 88,5’lik bir 
artış meydana gelmiştir. Kısa vadeli yükümlülüklere ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
 (2015-2016)

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.976.769 6.956.152 13.112.766 %88,5
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 41.580 59.847 %43,9
ÖZSERMAYE 4.327.371 3.676.874 4.537.307 %23,4
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.304.140 10.674.606 17.709.919 %65,9

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
(2015-2016)

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.976.769 6.956.152 13.112.766 %88,5
Esas Faaliyetlerden Borçlar 3.074.744 4.663.977 5.912.566 %26,8
Diğer Borçlar 32.105 68.863 42.424 %-38,4
Sigortacılık Teknik Karşılıkları 289.135 1.876.137 5.931.169 %216,1
Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer 
Yükümlülükler ile Karşılıkları 86.120 119.546 241.215 %101,8

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve 
Gider Tahakkukları 434.220 225.142 868.509 %285,8

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 60.446 2.487 116.883 %4599,8

b. Uzun Vadeli Yükümlülükler
Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle uzun vadeli yükümlülükleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
(2015-2016)

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 41.580 59.847 %43,9
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 0 41.580 59.847 %43,9
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c. Özsermaye
Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle öz sermaye toplamı 4.537.307 TL tutarındadır. Öz 
sermayenin toplam yükümlülükler içerisindeki payı % 25,62 oranında olup, öz sermayeye 
ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tablodadır. 

  KALEMLER / YILLAR 2014 2015 2016 Değişim
(2015-2016)

ÖZSERMAYE 4.327.371 3.676.874 4.537.307 %23,4
Ödenmiş Sermaye 6.000.000 6.000.000 6.000.000 %0
Kar Yedekleri 0 -40.689 -43.368 %6,6
Geçmiş Yıllar Zararları -55.689 -1.672.629 -2.282.437 %36,5
Dönem Net Karı Zararı -1.616.940 -609.808 863.112 %-241,5
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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 2016 yılı sonunda şirketimiz sermayesinin faaliyetlerine göre 
yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. 

3. Şirket Kâr 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. 
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İç kontrol ve risk yönetimi faaliyetleri günlük rutin kontroller ve planlı İç Kontrol ve Risk 
Yönetimi Denetimi faaliyetlerinden oluşmaktadır. 2016 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. 

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 2016 yılında 7 adet İç Denetim gerçekleştirmiş olup, bu denetimlerin 
5 adedi 2016 yılı içerisinde, 2 adedi ve 2016 yılına ilişkin Genel Değerlendirme Raporu 
2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2015 yılında gerçekleştirilen 1 adet 
denetim raporu ve 2015 yılına ilişkin yapılan denetimlerle ilgili genel değerlendirme raporu 
2016 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 2016 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 deği-
şiminin 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 2016 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 512.285 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 2016
HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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