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Türk P&I olarak; Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan 
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
Mesajı ve Gelecek Beklentileri 



Dünyamızın üzerine kısıtlama, hüzün ve sıkıntı çökerten, birçok insanın 
hayatını kaybetmesine neden olan, yine milyonlarca insanın sağlığını 
etkileyen Covid-19 her konuda değişiklikler yaşamamızın nedeni oldu. 
Yaşanan bu felaketin tüm dünyayı topyekün etkilemesi ise ticari hayat 
üzerinde de hiç yaşanmamış süreçler ile bizleri yüzyüze getirdi. Sadece 
tedarik zincirleri değil, üretim zincirleri, en önemlisi de hizmet sektörü 
durma noktasına geldi. Eskiden olduğu gibi ofis düzeninde çalışmak ve 
seyahat ederek toplantılar yaparak iş geliştirmek mazide kaldı. Bu sürece 
kendisini uydurabilen şirketler faaliyetlerini sürdürürken bir takım 
işletmeler ve kuruluşlar ise bu azgın ve bitmek bilmeyen krizin altında 
ezilerek yok olup gittiler. Gerilim filmlerinin senaryolarını anımsatan 
böyle bir yıl geride kaldı. Eminiz ki birçok insan 2020 yılını özlemle 
anmayacaktır. 

Dünya denizcilik sektörü için bu dönem büyük bir sınavdı. Denizciler ve 
bağlı oldukları tüm kurumlar bu sınavdan olabildiğince başarılı bir şekilde 
geçtiler. Tüm dünya vatandaşları evlerine kapandığı günlerde, 
havaalanlarının kapandığı, uçakların hangarlara girdiği, trenlerin ve kara 
yolu araçlarının kontak kapattığı günlerde gemiler, limanlar, tersaneler 
bir an bile durmadan dünya için çalıştılar ve insanlığa bu kriz günlerinde 
hizmet vermeye devam ettiler. Bu vesile ile izin dönemlerinde personel 
değişikliği olmadığından gemilerde hapis kalan tüm denizci dostlarımıza 
bir dünya vatandaşı olarak şükranlarımı iletmeyi borç biliyorum. Tarih 
yazılırken bu husus mutlaka not edilecektir. 

Bu zor günler içerisinde Türk P&I Sigorta A.Ş. olarak 7. yılımızı 
tamamladık. Ekibimiz, ilk vakalar çıkar çıkmaz olacakları öngörerek 
uzaktan çalışabilecek şekilde alt yapı çalışmalarını tamamlayıp, önce 
personel ve iş yeri güvenliğini sağlamış, arkasından da kesintisiz 
çalışabilecek şekilde organize olmuştur. Dışarıdan bakıldığında şirketin 
uzaktan çalıştığı belli olmayacak düzeyde bir organizasyon ve personel 
özverisi ile çalışmalar kesintisiz devam etti. Bu süreçte şirket iş geliştirme 
konusunda da kesinlikle fasıla vermeden yoluna devam etti. Döviz bazında 
%58 oranında bir büyüme ile portföyünü derinleştirebildi. En kayda değer 
olan ise, gelişimini uluslararası pazarlarda başarmış olmasıydı. Türk P&I 
bu yıl içerisinde başta İtalya, Yunanistan, Almanya olmak üzere, Rusya, 
Azerbaycan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna filolarına teminat 
vermiş ve yabancı müşterilerinden elde edilen prim yıllık üretiminin 
%50’sini geçmiştir. 

Şirketi kurmadan önce yaptığımız fizibilite içerisinde 10 yıllık dönemi 
takiben uluslararası piyasada iş geliştirmeyi planlamıştık. Fakat bu 
sürecin bu kadar önce gerçekleşmesi beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. 
Uluslararası pazardan pay almak ve kabul görmek birçok anlamda bizi 
tatmin etmektedir. İlk olarak ülkeye döviz getiren tek sigorta şirketi 
olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Birkaç yıl öncesine dek, 
gemilerimizin ihtiyacı olan P&I teminatını sağlamak için yurtdışına ödenen 
tüm primler cari açık oluştururken, şimdi yaptığımız çalışmalar 
sonucunda net döviz girdisi elde edebilmekteyiz. Bu sayede kendi 
çapımızda ülkemizin cari açığının kapanmasına katkı vermenin huzurunu 
yaşamaktayız. 
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Yine uluslararası piyasada servis verme noktasında başarımız sayesinde 
marka değerimizi ortaya koymakta ve Türkiye’nin Uluslararası Deniz 
sigortacılığı denildiğinde akla ilk gelen İngiltere, İskandinavya, İtalya gibi 
saygın piyasaların arasında yerini alması için de zemin oluşturmuş 
bulunmaktayız. Ekibimizde oluşan bilgi birikimi ve şirketin sahip olduğu 
denizcilik sigorta verisinin kıymeti yaptığımız işten çok daha büyük bir 
değer teşkil etmektedir. 

Bu arada, 2020 yılının şirketimiz nezdinde en önemli gelişmelerinden 
birisi, ortaklık yapımızda kamu hissesini temsil eden 3 şirketin Türkiye 
Sigorta A.Ş. çatısı altında konsolide olması durumudur. Türkiye 
Sigorta’nın ana hissedarı olan Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Sigorta’nın 
gücü ve tecrübeleri ile ortaya çıkan sinerji şirketimizin geleceğe doğru 
yelken açmasını hızlandıracak ve bu seferini güven altına alacaktır. Güçlü 
şirketlerin ortaklıkları güçlü, vizyon sahibi ve iyi niyetli olduğu sürece, 
gelişimin önünde engel kalmayacağını en belirgin örnekleri ile bizzat 
yaşama fırsatına kavuştuk. Türkiye Sigorta ve Türkiye Varlık Fonu ortaklığı 
sayesinde gelecekteki başarılara güvenle ilerlemek için uygun zeminin 
oluştuğunu beyan etmekten mutluluk ve onur duymaktayım.  

Şirketimizin son 5 yıldır sürekli kar etmesi, bu sayede sermayesini 
büyütmesi,  pazar payını arttırması, güçlü ortaklık yapısı ve profesyonel ve 
nitelikli ekibi sayesinde ülkemize yeni bir marka ve uzmanlık alanı 
katmanın gururu ile eski yılı uğurladık. Başımız dik, göğsümüz ileride, 
gözümüz yükseklerde ilerlemeye devam ediyoruz. 

Ortaklarımız, ekibimiz ve sigortalılarımıza mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl 
dileriz. 

M. Aret TAŞCİYAN 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Genel Müdür’ün 
Mesajı ve Gelecek Beklentileri 

Şirketimizi kurduğumuz günden itibaren geçen 7 yıllık süre içerisinde 
geçirdiğimiz en karamsar yılı geride bıraktık. Tüm dünyayı kasıp kavuran 
ve bir süre daha da etkilerini üzerimizde hissettirecek bu Covid-19 ve 
mutasyonlu türevleri ile yaşamaya alışmak zorunda kalacağız gibi 
gözüküyor. 

Geçen yıl içerisinde şirketimizle ilgili bahsetmek istediğim gelişmeler 
sayesinde konuyu değiştirmek istiyorum. Bu yaşanan karmaşa esnasında 
dünya ekonomileri küçülüp ciddi şirketler krizler ile boğuşurlarken biz bir 
yandan büyüme çabalarımızı devam ettiriyorduk. IMF verilerine göre %3,5 
daralan dünya ekonomisi bizim faaliyet alanımız olan denizcilik 
sektöründe de kendisini gösterdi ve denizcilikte başta Deniz turizmi ve 
Kruvaziyer denizcilik alanlarında hareketler neredeyse durma noktasına 
geldi. Dünya turizm gelirlerinde yaklaşık 3 Trilyon USD’ lik bir daralma 
meydana gelerek geçimini turizm alanından sağlayan birçok ülkenin dar 
boğaza girmesine sebep olmuştur. 

Türk P&I olarak biz genç bir şirket olmamız sebebiyle kendi alanımızda 
büyümek ve servis verdiğimiz alanları genişletmeye çalışırken önümüzde 
bir takım daralma ve küçülmeler engel teşkil etmesini de hesaplarımıza 
katmak zorundaydık. Ama hedeflerimizden vazgeçmek yerine işimizin 
gereği olan gelişimleri sağlamaktan geri durmadık. Öncelikli olarak 
şirketimizin uluslararası alanda servis vermesi için gereken şartları 
yerine getirmek için ajandamızdaki maddeleri tek tek devreye sokmaya 
devam ettik. Bir gemi için en önemli belge geminin Klas Belgesi ise 
Sigorta şirketleri için de Finansal Derecelendirme Kuruluşlarından alınan 
belge bu anlamda önem taşımaktadır. Biz bu anlamda Fitch isimli 
derecelendirme kuruluşundan aldığımız, finansal olarak gücümüzü 
gösteren sertifikasyon ile kendimizi uluslararası pazarlara sokmayı 
başarmış bulunmaktayız. Bu sayede iç pazarın kısıtlı prim havuzu yerine 7 
milyar USD büyüklüğündeki uluslararası pazarın içerisinde kendimize yer 
bulmaya başladık. 2020 Yıl sonu itibarı ile üretimimizin yaklaşık %55 
oranında kısmı yabancı sigortalılarımızdan gelen primlerden 
oluşmaktadır. Bu bizi Türkiye’ de kurulu sigorta şirketleri arasında bir ilke 
imza atmamıza ülkeye sigorta alanında döviz girdisi sağlamamıza neden 
oldu. 

Uluslararası pazara adım atarken finansal olarak yeterli olmak tek başına 
bir anlam ifade etmemektedir. Bizim en önemli gücümüz, sahip 
olduğumuz insan kaynağıdır. Sigortalılarımıza hem denizcilik tekniği 
anlamında yeterli servis vermek, hem de Denizcilik İngilizcesi konusunda 
yeterli, evrensel olarak kabul gören ürünler üzerinden destek verebilecek 
bir insan kaynağına sahip olmamız mevcut ulaştığımız seviyeyi çok daha iyi 
açıklamaktadır. 

2020 yılı dünyaya taşıdığı felaketler ile ekonomik çöküntüye sebep 
olmuştur ancak bizim özelimizde etkisi sınırlı kalmıştır. 2020 yılı 
Şirketimizin Türk Lirası bazında üretimini yaklaşık 2 katına çıkardığı ve 
döviz bazında da yine % 50’ nin üzerinde büyümeyi yakaladığı bir yıl oldu. 
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2021 yılına daha büyük umutlar ile bakıyoruz. Şirketimizin karlılığını 
arttıracak ve üretimini büyütecek bir takım projelerimizi devreye 
soktuğumuz bir yıl olmasını hedeflemekteyiz. Özellikle şirketin üretim alt 
başlıkları üzerinde mikro analizler yapabileceğimiz BI (Business 
Intelligence) yatırımımız 2021 yılının ilk yarısında devreye girmiş olacaktır. 
Bu sayede şirketin verimlilik ölçümlemesi anlık olarak hem yönetim 
tarafından hem de üretim ve hasar departmanları tarafından 
gözlemlenebilecek olup, bizlere gittiğimiz rotamızda güvenli sularda 
seyretmemizi sağlayacaktır. 

Şirketimizin ortaklarının Kamu bölümünde meydana gelen hisselerin 
konsolidasyonu süreci de 2020 yılı içerisinde tamamlandı. Bu sayede 
şirketin hem yönetim anlamında hem de sermayedar anlamında gücü çok 
daha ciddi bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Varılan mutabakat neticesinde 
Yönetim Kurulu Üye sayılarındaki planlanan sadeleşmenin şirketin çok 
daha aktif bir yönetim gücü sergilemesine neden olacağı açıktır. Şirketin 
ortakları arasındaki ortak hedefler konusundaki mutabakat tüm 
operasyonumuza olumlu yansıyarak bizleri motive etmeye devam 
edecektir. 

Türk Denizcilik sektörünün yeni değeri olan Türk P&I yerel denizcilik alt 
başlıklarında da aksiyonlar alarak kendi değerlerini geliştirmeye devam 
etmektedir. Özellikle ülkemizde gelişmekte olan Derin Deniz sondaj 
çalışmalarına bağlı olarak bu konuya özel çalışmalarımızı 2021 yılında 
daha öne çıkarttığımız bir yıl olacaktır. 

Önümüzdeki yılın tüm dünyaya sağlık huzur ve başarılar getirmesini 
yürekten dilerim.  

R. Ufuk TEKER 
Genel Müdür





Vizyon, Misyon ve Değerler 



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

Misyon
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.

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

Şeffaf olmak
Faaliyetler sürecinin her 
aşamasında şeffaf olmak. 

Güvenilir Olmak 
Tüm şirket çalışanları ve brokerler 
tarafından sigortalılara verilen 
taahhütleri eksiksiz ve zamanında 
yerine getirmek.

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

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



50,00 1.250.000.000

Türk P ve I Sigorta A.Ş. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet göstermek üzere 31 
Aralık 2013 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilmiştir. Şirketimiz, Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve 
Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 18 Şubat 2014 tarihinde Su 
Araçları Sorumluluk Branşında ruhsatlandırılmıştır.

P&I sigorta alanında Türkiye’de kurulan ilk ve tek şirkettir.

Türk P&I Sigorta’nın yönetim ve hizmet anlayışı; denizcilik sektörünün güncel ihtiyaçlarını gözetmek, sigortalılarının 
branşları ve riziko gruplarına özel, çözüm odaklı hizmet sunmaktadır.

Türk P&I Sigorta etik değerleri ve pazarlama faaliyetleri ile P&I sigorta alanında hem ulusal hem de uluslararası pazarda 
yarattığı rekabetçi dinamizm ve farklılıkla kısa sürede yolcu taşıyan gemilerde pazarın %90’ına hizmet sağlamayı 
başarmıştır.

Güçlü reasürans yapısı ile dünya genelinde teminat limitini 1 Milyar Amerikan Doları’na yükselten Türk P&I Sigorta, 
Avrupa Birliği Bayrak Devletleri tarafından onaylı olup aynı zamanda Karadeniz ile bir çok Afrika ülkesi dahil 145 ülkede 
370’in üzerinde uluslararası temsilcilik ağıyla dünyanın her yerinde 7/24 hizmet sağlamaktadır.

3.000’i aşkın su aracı Türk P&I Sigorta’nın şemsiyesi altında güvenle seyir yapmaktadır.

Kurum Tarihi

Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin 31 Aralık 2020 itibarıyla şirket ortakları, pay tutarları ve sermaye oranları aşağıdaki gibidir:

Ortaklık Yapısı

Türkiye Sigorta A.Ş.

Omur Denizcilik A.Ş.

Metropole Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti.

Vitsan Denizcilik A.Ş

36,75

7,50

5,75

100

918.750.000

187.500.000

143.750.000

2.500.000.00025.000.000

9.187.500

12.500.000

1.875.000

1.437.500

Sermayedarın Adı Pay Tutarı (TL)

Toplam

Pay Oranı (%) Pay
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Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle imtiyazlı payları bulunmamaktadır.

Ortaklık ve Sermaye Yapımızdaki Değişiklikler

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar 

Şirketimizin nominal sermayesi 22 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
13.500.000 TL’den 25.000.000 TL’ye yükseltilmiş olup, arttırılan kısmın tamamı geçmiş yıllar karları ile dönem net 
karından karşılanmıştır. Ortaklık yapısında 2020 yılında aşağıdaki değişiklikler gerçekleşmiştir:

 - A Grubu hissedarımız olan Ziraat Sigorta A.Ş.’nin B Grubu hissedarımız olan Güneş Sigorta A.Ş. ile birleşmesine   
  ilişkin Olağanüstü Genel Kurulu 31 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, yine aynı Olağanüstü Genel Kurulu’nda  
  alınan karar gereğince Güneş Sigorta A.Ş.’nin ünvanı Türkiye Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 

 - C Grubu hissedarımız olan Türkiye Halk Bankası A.Ş. 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan hisse devir anlaşmasıyla  
  şirket sermayemizin %16,6667'sini temsil eden hisselerini Türkiye Sigorta A.Ş.'ye devretmiştir.
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Şirkete İlişikin Genel Bilgiler 

Genel Bilgiler
Adres: Koşuyolu Mahallesi Muhittin Üstündağ Cad. No:21 Kadıköy – İstanbul

Rapor tarihi itibariyle faaliyetlerimiz Genel Merkezimizde yürütülmekte olup, 
herhangi bir şubemiz bulunmamaktadır.

Ticaret Sicil Numarası: 899550
Tel:  +90 850 420 81 36
Fax: +90 (216) 545 03 01
www.turkpandi.com

Türk P ve I Sigorta A.Ş. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet göstermek üzere 31 
Aralık 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 Şubat 2014 tarihinde Su Araçları Sorumluluk Branşında, 21 Eylül 2015 tarihinde ise Su Araçları ve Genel 
Sorumluluk Branşlarında ruhsatlandırılmış olup, 15 Haziran 2018 tarihi itibariyle Genel Sorumluluk Branşı Ruhsatını iade 
etmiştir.

Faaliyet Konumuz 

Üst Yönetim

Yönetim Kurulu ve Denetçiler
2020 yılı içerisinde görev yapan yönetim kurulu üyelerine ve denetçilerine dair bilgiler:

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi

M. Aret TAŞCİYAN Yönetim Kurulu Başkanı 31.12.2013 - Devam ediyor

Yusuf Duran OCAK Başkan Yardımcısı 20.06.2019 - Devam Ediyor

Atilla BENLİ Üye 12.02.2019 - Devam Ediyor

Remzi DUMAN Üye 10.05.2018 - Devam Ediyor

Yılmaz TAŞÇI Üye 04.12.2020 - Devam Ediyor

Osman BEKTAŞ Üye 24.06.2020 - Devam Ediyor 

Dilara Omur BİLAL Üye 05.02.2019 - Devam ediyor

Ahmet Can BOZKURT İç Sistemlerden Sorumlu Üye 31.12.2013 - Devam ediyor

Miraç Onur UZUN Üye 31.12.2013 - Devam ediyor

Selim BİLGİŞİN Üye 06.05.2016 - Devam ediyor

Bilal TÜRKMEN Üye 04.01.2021 - Devam Ediyor

Murat SÜZER Üye 04.01.2021 - Devam Ediyor

R. Ufuk TEKER Üye - Genel Müdür 31.03.2013 - Devam ediyor

Emre DİNÇER Üye 03.04.2017 - 04.12.2020

Cenk KURT Üye 03.04.2017 - 04.01.2021

Serpil GÜNAL Üye 31.07.2018 - 13.01.2020

Atakan BEKTAŞ Üye 13.01.2020 - 04.01.2021

Hüseyin ZEYBEK Üye 20.04.2018 - 24.06.2020
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Denetçi

Yönetim Kurulu Toplantıları

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Bağımsız denetçi)

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 2020 faaliyet döneminde 13 Ocak 2020, 26 Şubat 2020, 22 Nisan 2020, 24 Haziran 2020,  22 Temmuz 
2020, 26 Ağustos 2020, 16 Eylül 2020, 19 Ekim 2020, 21 Ekim 2020, 17 Kasım 2020, 21 Kasım 2020, 4 Aralık 2020, 29 Aralık 2020 
tarihlerinde olmak üzere 13 kez toplanmış olup, toplantılarda 35 adet karar alınmıştır. 

Üst Düzey Yöneticiler
2020 yılı içerisinde görev yapan üst düzey yöneticilerine dair bilgiler:

Denetim Komitesi, İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum
Yetki ve Sorumluluklar 31 Aralık 2020 itibarıyla:

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
Ahmet Can BOZKURT İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu 
 Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı 09.11.2016 - Devam ediyor

Osman BEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve 
 Denetim Komitesi Üyesi 24.06.2020 - Devam ediyor

Onur KANCA İç Denetçi 09.11.2016 - Devam ediyor
Jale İNAN Risk Yönetimi, İç Kontrol ve 
 Uyum Sorumlusu 24.03.2014 - Devam ediyor

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
Remzi Ufuk TEKER Genel Müdür 31.12.2013 - Devam ediyor
Enis GÜNGÖR Genel Müdür Yardımcısı 05.10.2020 - Devam ediyor
Dr. Abdullah KARA Genel Müdür Yardımcısı 20.01.2014 - 31.08.2020
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İnsan Kaynakları

Demografik Yapı 

Çalışma Esasları ve Ücretler

Ücret Haricinde Personele Sağlanan Menfaatler

Çalışma günleri hafta içi (pazartesi-cuma), çalışma saatleri ise 08:30-17:30 saatleri arasında olacak şekilde düzenlenmiştir.

Aylık ücretler her ayın son çalışma günü ödenmekte ve çalışanların ücret artışı her yılın Ocak ayında belirlenmektedir.

- Özel sağlık sigortası
- Şirket Üst Düzey Yöneticileri ve Müdürlerine araç tahsisi
- Cep telefonu tahsisi
- Yol Yardımı

Yönetim Kurulu Üyeleriyle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 
Yönetim organı ve üst düzey yöneticiler içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı yer 
almaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur hakkı Şirketimizin 22 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 
Toplantısında net 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Şirketin üst düzey yöneticilerine 2020 yılı içerisinde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 2.983.506 TL’dir. 

Şirket personeline 2020 yılı içerisinde sağlanan ücret ve menfaatlerin toplamı şirket üst yönetimi dahil 9.448.327 TL 
tutarındadır.

Şirket yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmaktadır.

Şirket yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ve diğer personele herhangi bir harcırah ödemesi yapılmamaktadır. 
Şirket genel müdürü ve diğer üst düzey yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik 
anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi 
kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.
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Esas Sözleşme

Organizasyon Yapısı

Güncel esas sözleşme metni www.turkpandi.com.tr internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket Genel Kurulu İzniyle Yönetimin Yaptığı İşlemler ve Rekabet Yasağı 
Kapsamında Faaliyetler
Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde, yönetim organı üyelerinin şirketle kendileri veya başkaları adına yaptıkları 
işlemler ve rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

Mevzuata Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Oluşan Yaptırımlara İlişkin 
Açıklamalar
Şirket 2020 yılında mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamıştır.

ORGANİZASYON ŞEMASI

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(PAZARLAMA)

İÇ DENETİM

İÇ KONTROL,
RİSK YÖNETİMİ VE UYUM

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(TEKNİK VE HASAR)

HASAR GRUP 
MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK

AKTÜERYA

HASAR HUKUK

TAHSİLAT

MALİ İŞLER

İNSAN KAYNAKLARI

BİLGİ İŞLEM

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(MALİ İŞLER)

ACENTE VE BROKER

ALTERNATİF 
KANALLAR

GENEL MÜDÜR



Sektörel Konum, Ürünler, 
Kalite Yönetimi Politikaları
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Dünya Ekonomisi
2020 yılının ilk yarısında gündemimizde COVID-19 salgını ve salgına karşı ülkelerin aldıkları önlemler yer almıştır. 
Bireylerin hareketliliğinin azalması ve sosyal izolasyon ile birlikte ülkelerin salgının yayılmasını engellemek amacıyla 
sınırlarını kapatmaları ve bazı sektörlerdeki faaliyetleri kısıtlamaları tüm dünyada ciddi ekonomik etkilerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Karantina önlemleri ile üretim endeksleri ciddi oranda düşmüş, güven endeksleri ise 
endişeler nedeniyle gerilemiştir. OECD küresel ekonomik aktivite için 2020 yılı daralma tahminini %4,5’e revize ederken; 
2021 yılı küresel büyüme tahminini de %5,2’den %5’e düşürmüştür. Son dönemde salgından en fazla etkilenen ülkeler 
arasında olan Hindistan, Meksika, Arjantin ve Güney Afrika ekonomileri için 2020 yılı GSYH tahminlerinde aşağı yönlü 
revizyonlar yapılırken; ABD, Avrupa ve Çin ekonomilerine yönelik beklentilerin iyileştiği görülmektedir. Fitch ise Eylül 2020 
raporunda 2020 yılı için küresel GSYH daralma tahminini %4,6’dan %4,4’e indirirken; gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini 
%4,9’dan %5,2’ye yükseltmiştir. ABD ile Çin ekonomilerinin haziran ayındaki tahminlere kıyasla daha olumlu bir 
performans sergilediğine işaret ederek bu ülkelere yönelik 2020 yılı beklentilerini iyileştiren Fitch, Avrupa Birliği’nde bir 
önceki öngörülere göre daha sert daralma beklemektedir.

Salgının ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı tahribatı gidermek için küresel çapta mali tedbirler uygulamaya 
başlanmıştır. Merkez bankaları faiz indirimleri gerçekleştirmiş, varlık alım programları, likidite destekleri, kredi 
programları ile ekonomik faaliyeti canlandıracak destek programları hayata geçirilmiştir. Fed, ortalama enflasyon 
hedeflemesi kapsamında, enflasyonun hedeflenen %2’lik seviyeyi bir süre “ılımlı düzeyde” aşana kadar faiz oranlarının 
mevcut seviyede tutulmaya devam edileceğini açıklamıştır.

Pandeminin olumsuz makroekonomik etkilerini diğer ülkelere kıyasla daha hızlı atlatan Çin, ağustos ayında sanayi 
üretimini genişletmeye devam etmiş; ülkede perakende satışlar, yıllık bazda %0,5 ile 2020 yılında ilk defa artış 
kaydetmiştir. Aynı dönemde yatırım harcamaları ise %0,3 oranında gerilemesine karşın daralmanın ivme kaybetmeye 
devam ettiğine işaret etmiştir. 

Mart ayından bu yana salgın endişelerinin güvenli yatırım araçlarına yönelime neden olmasına bağlı olarak yükseliş 
kaydeden altın fiyatları, eylül ayının ilk yarısında yatay seyretmiştir. Altının ons fiyatı, izleyen günlerde dolardaki 
değerlenmeye bağlı olarak hızlı biçimde gerilemiş; eylül sonunda 1.886 USD/ons olmuştur. Makroekonomik 
beklentilerdeki zayıflığın yanı sıra OPEC+ toplantısında ülkelerin kesinti kotalarına uymadığının ifade edilmesi ile stokların 
yüksek seyri petrol fiyatlarının baskı altında kalmasına neden olmuştur. Eylül ayında ABD dolarındaki güçlenmeye bağlı 
olarak altın fiyatları gerilerken, petrol fiyatları da makroekonomik görünümdeki zayıflığın yanı sıra üretim kısıntılarına 
uyulmaması nedeniyle baskı altında kalmıştır. 

Türkiye Ekonomisi 
Pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzlukların tüm dünya ekonomilerine olduğu gibi Türkiye’ye yansıması da ağır olmuş, 
2020 yılı birinci çeyrekte %4,5 büyüyen Türk ekonomisi, ikinci çeyrekte -%9,9 ile 2009 yılından bu yana kaydedilen en sert 
daralmayı yaşamıştır. Pandeminin ilk şokunun atlatılmasının ardından ekonomik aktivite hız kazanmış ve milli gelir 2020 
yılı üçüncü çeyrekte %6,7 oranında büyümüştür.

TCMB ve BDDK, pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla önemli likidite adımları atmıştır. TCMB, yılın 
ilk yarısında toplam 375 baz puanlık indirimle politika faizini %8,25 seviyesine çekerken, BDDK da kredi arzını yukarı 
çekmek için “Aktif Rasyosu” uygulamaya başlamıştır. Kredi genişlemesinin yanında üçüncü çeyrekte başlayan 
normalleşme süreci ve açıklanan teşvik paketleri iç talebi canlandırsa da TL’de değer kayıpları hızlanmış ve enflasyonda 
artış eğilimine neden olmuştur. Tüketici Fiyat Endeksi (“TÜFE”) aralık ayında yıllık bazda %14,6’ya çıkarak yılın en yüksek 
seviyesine ulaşmıştır. TCMB, artan enflasyonist baskıya karşı eylül toplantısında 200, kasım toplantısında 475, aralık 
toplantısında tekrar 200 baz puanlık artışlarla politika faizini %17 seviyesine yükseltmiş ve para politikalarında da yeniden 
sadeleşme yoluna gitmiştir. Turizm gelirlerinde yaşanan gerilemenin belirleyici olduğu cari açık; 2020 yılında 38 milyar 
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılına %13,8 düzeyinde başlayan işsizlik oranı ise 2020 yılı boyunca yüksek 
seyretmiş ve Eylül ayı itibarıyla %12,7 olmuştur. 2020 yılında %2’ye yakın büyümesi beklenen Türkiye ekonomisinin, 2021 
yılında itibaren yeniden pozitif ve eski performansında büyüme patikasına döneceği öngörülmektedir.

2020 Yılı Makroekonomik ve Sektörel Görünüm
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Şirketimiz faaliyet gösterdiği branşlar aşağıda yer almaktadır: 

- Su Araçları Branşı 
- Su Araçları Sorumluluk Branşı
 
Ana faaliyet konumuz olan Su Araçları Sorumluluk Branşında (P&I) Şirketimiz faaliyete başlamadan önce, bu branşa 
ilişkin teminatlar Türkiye dışındaki sigortacılardan temin edilmekteydi. Şirketimizin faaliyete başlamasıyla Türkiye’de P&I 
teminatı sunulmaya başlanmıştır. Sektörün özellikleri dikkate alınarak, ticari deniz araçları sorumluluk sigortası, turistik 
yolcu teknesi sorumluluk sigortası, balıkçı teknesi sorumluluk sigortası ve özel amaçlı sorumluluk sigortaları ürünleri ile 
denizcilik sektörünün her kesimine kaliteli hizmet vermeye çalışılmaktadır. Diğer yandan, denizcilik sektöründen gelen 
talepler göz önünde bulundurularak, Şirketimiz 2016 yılında Su Araçları Branşında faaliyet göstermeye başlayarak 
denizcilik sektörünün tüm ihtiyaçlarını geniş kapsamlı ürün yelpazesi ile karşılamaya çaba göstermektedir.

Ürünler

Teknoloji Yatırımları ve AR-GE Çalışmaları
Teknoloji (IT) yatırımları şirketin büyümesi ile paralellik arz etmektedir. Şirketimiz, sigortalılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
amacıyla geliştirdiği ürünler ile IT sistemini sürekli yenilemekte ve geliştirmektedir. Şirketimiz teminat altına aldığı deniz 
araçlarına ait geçerli poliçe olup olmadığı konusunda web sayfasından sorgulama olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda, Sigorta 
Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile online entegrasyon çalışmaları 2020 yılında başlamış olup, 2021 yılı içerisinde SBM online 
sorgu ekranlarının tamamlanması beklenmektedir. Böylece, sigortalı, sigorta ettiren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, liman 
başkanlıkları v.b. tüm taraflar için etkin bir sistem geliştirilmiş olacaktır.

Reklam ve Halkla İlişkiler
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:

- Denizcilik ve denizde güvenlik konusunda toplumsal bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmek,
- Sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile işbirliğinde eğitimler, organizasyonlar düzenlemek, 
- Basınla kurulan ilişkileri düzenli ve sürdürülebilir kılmak, 
- Şirketimizin sosyal medya hesaplarında faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapmak.

Sigorta Sektörü 
Türkiye sigortacılık sektörü pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında iyi bir performans 
sergilemiştir. 2020 yılında prim üretimi, bir önceki yıla göre %19,3 artış göstererek toplam 82,6 milyar TL’ye yükselmiştir. 
Hayat dışı sigortacılığının prim üretimi %17,7 artışla 68,1 milyar TL, hayat sigortacılığının prim üretimi ise %27 artışla 14,4 
milyar TL’ye ulaşmıştır. Özel emeklilik yatırım fonlarının büyümesi devam ederek BES ve Otomatik Katılım’daki toplam 
katılımcı sayısı 13 milyona yaklaşmış, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 175 milyar TL’ye yaklaşmıştır. 

2020 yılında en fazla prim yazılan branş, 20,5 milyar TL ile kara araçları sorumluluk branşı olmuştur. Kara araçları 
branşında 10,8 milyar TL, hastalık sağlık branşında 10 milyar TL, yangın ve doğal afetler branşında ise 10,6 milyar TL prim 
üretilmiştir. 

Toplam prim üretimi içinde pazar payı %10’un üzerinde olan branşlardan hastalık/ sağlık, yangın ve doğal afetler ile genel 
zararlar sektörün büyüme hızının artmasında etkili olduğu gözlemlenmiştir. Hastalık/sağlık %20,79 (reel %5,4), genel 
zararlar %35,50 (reel %18,23) ile yangın ve doğal afetler bir önceki yıla göre %25,32 (reel %9,35) büyüme kaydetmiştir. 

Sigorta sektörünün, 2020’de reel olarak büyümesine karşın sektörün en önemli prim üretim kaynağı olan oto sigortaları 
ise reel olarak daralmıştır. 2020 yılı mart ayından itibaren etkili olan pandeminin yol açtığı koşulların da etkisiyle geçen yıl 
trafik sigortası %8,64, kasko ise %14,15 büyümüştür. Buna karşın, reel prim üretimi trafik branşında %5,2, kaskoda ise 
%0,39 düşüş göstermiştir.





Şirket Faaliyetleri 
ve Önemli Gelişmeler 
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Şirketimiz, Bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından; altı 
aylık dönemde sınırlı bağımsız denetime, 12 aylık dönemde ise bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu tarafından 2019 ve 2020 yılı Eylül dönemine ilişkin işlemler için 
MASAK Yükümlülüklere Uyum Denetimi yürütülmüştür.

Hesap Dönemindeki Özel Denetimler 
ve Kamu Denetimleri

Şirketimiz aleyhine şirketin mali durumunu ya da faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir dava 
bulunmamaktadır. 

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Mali Durum ve Faaliyetleri Etkileyebilecek 
Davalar ile Olası Sonuçlar

Türk P ve I Sigorta A.Ş. 2020 yılı için belirlenen hedeflerine ulaşmıştır. 22 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı 
faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında alınan ve şirket yönetimi tarafından yerine getirilmesi gereken tüm 
kararlar yerine getirilmiştir. 

Bu kapsamda 22 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının 
dokuzuncu maddesinde yer alan kârın kullanımına, onbirinci maddesinde yer alan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 
ücretlerine, ilişkin iş ve işlemler, şirket yönetimi tarafından zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.

Geçmiş Dönem Hedeflerine Ulaşma ve 
Genel Kurul Kararlarının Uygulanma Durumu

2020 yılı içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısıyla İlgili Bilgiler

İlişkili taraflarla yapılan işlemler, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 45. dipnotunda 
açıklanmıştır.

Dahil Olunan Risk Grubuyla İlgili İşlemler



Finansal Durum 



www.turkpandi.comSigorta A.Ş Faaliyet Raporu 202024

Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Türk P ve I Sigorta A.Ş., TSB’nin verilerine göre 2020 yılında bir önceki yıla göre %88 
büyüme ile 181,8 milyon TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. Faaliyet gösterdiği Su Araçları Sorumluluk branşında %86 
Pazar payı ile sektör lideri, Su Araçları branşında ise %21 Pazar payı ile sektör ikincisidir. 

Finansal Göstergeler

Özet Finansal Veriler

202020192018

Ödenen Hasarlar (Bin TL)

67,184

36,203

17,458

%86

Prim Üretimi (Bin TL)

202020192018

haziran
181,832

96,623

53,050

%88

Net Kar (Bin TL)

202020192018

15,575

12,007

5,761

%30

Aktif Büyüklük (Bin TL)

202020192018

168,178

80,934

40,245

%108

Ödenmiş Sermaye (Bin TL)

202020192018

25,000

13,500

8,250

%85

Özkaynaklar (Bin TL)

202020192018

41,684

26,243

14,285

%59

2020

21,357

Teknik Kar (Bin TL)

20192018

16,518

7,734

%29



Finansal Göstergeler
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Özet Finansal Veriler (Rasyo)

Prim Üretimi / Özkaynaklar (%)

202020192018

436

368371

Teknik Kar / Prim Üretimi (%)

202020192018

12

17
15

Net Kar / Prim Üretimi (%)

202020192018

9

12
11

Branş Bazında Finansal Veriler

Branş Bazında Prim Üretimi (Bin TL)

202020192018

55.805

40.818

132.314

49.517

24.465 28.057

Su Araçları

Su Araçları Sorumluluk



Finansal Göstergeler
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Branş Bazında Finansal Veriler

Branş Bazında Teknik Bölüm Dengesi (Bin TL)

202020192018

7.283

9.235
7.491

13.867

2.423

5.311

Branş Bazında Gerçekleşen Hasar (Bin TL)

202020192018

29.166

7.037

48.569

18.615
13.481

3.975

Branş Bazında Kazanılmış Prim (Bin TL)

202020192018

28.371

13.530

81.411

22.205
12.974 10.124

Branş Bazında Gerçekleşen Hasar / 
Kazanılmış Prim (%)

202020192018

103

52
60

84

104

39

Su Araçları

Su Araçları Sorumluluk

Su Araçları

Su Araçları Sorumluluk

Su Araçları

Su Araçları Sorumluluk

Su Araçları

Su Araçları Sorumluluk
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Türk P ve I Sigorta, 2020 yılında sigortacılık faaliyetleri sonucunda elde ettiği gelirlerin dışında yaklaşık 20.033 bin TL 
yatırım geliri elde etmiş ve 985 bin TL yatırım gideri oluşmuştur. Yatırım gelirlerinin ve yatırım giderlerinin son üç yıl 
dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Yatırım Gelirleri (Bin TL)

Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler

Finansal Yatırımların Değerlemesi

Kambiyo Gelirleri

Yatırım Gelirleri Toplamı

1.563

(2)

3.963

5.524

1.680

31

3.964

5.674

1.616

491

17.926

20.033

2018 2019 2020

Yatırım Giderleri (Bin TL)

Yatırım Yönetim Giderleri

Amortisman Giderleri

Diğer Yatırım Giderleri

Yatırım Giderleri Toplamı

-

126

77

204

269

619

83

971

225

690

71

985

2018 2019 2020

Şirket'in net dönem kârı 15,575 bin Tl olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla özsermayesi 41,684 bin TL olup son 
üç yıllık özsermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Özsermaye (Bin TL)

Ödenmiş Sermaye

Kar Yedekeleri

Geçmiş Yıllar Karları

Dönem Net Karı

Özsermaye Toplamı

8.250

(34)

307

5.761

14.284

13.500

207

530

12.007

26.244

25.000

672

437

15.575

41.684

2018 2019 2020
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Prim Üretimi (Bin TL)

Özkaynaklar (Bin TL)

Net (Zarar) / Kar (Bin TL) 

Aktif Büyüklük (Bin TL)

Teknik Kar (Bin TL)

Ödenen Hasarlar (Bin TL)

Ödenmiş Sermaye (Bin TL)

24.669

4.537

863

17.710

1.322

2.744

6.000

37.544

6.283

1.742

24.631

2.418

12.336

6.000

53.050

14.285

5.761

40.245

7.734

17.458

8.250

96.623

26.243

12.007

80.934

16.518

36.203

13.500

181.832

41.684

15.575

168.178

21.357

67.184

25.000

201820172016 2019 2020

Beş Yıllık Finansal Veri Özeti

Şirket 2020 yılında toplam 67.184.188 TL sigorta tazminatı ödemiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla bilançosunda, gerçekleşmiş 
ve rapor edilmemiş tazminat bedelleri hariç toplam 52.006.894 TL brüt muallak tazminat karşılığı bulunmaktadır. 
Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen 
ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor 
edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayrılmaktadır.

Şirket, 2014/16 sayılı “Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge”ye istinaden gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş 
tazminat karşılığı hesabını en iyi tahmin yöntemlerine dayanarak yürütmektedir. 

Şirket, raporlama dönemi sonu itibarıyla, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri ile ilgili olarak finansal 
tablolarında 5.672.416 TL tutarında net muallak tazminat karşılığı ayırmıştır. Hazine Müsteşarlığı’nın 2011/23 sayılı 
“Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge”si 
uyarınca şirketler dava sürecinde olan dosyalar için genelgede belirtilen esasları dikkate alarak muallak tazminat 
karşılığından indirim yapabilirler. Şirket davalık dosyaları için indirim yapmamıştır.

Tazminat Ödeme Gücü

Şirket 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. 

Şirketin dört sermayedarı bulunmaktadır. A, B ve C grubu sermayedarın hisseleri %16,67 oranında olup, toplam 
%50 sermaye payına tekabül etmektedir. Diğer %50’lik kısım ise D grubu hissedarlara aittir. 22 Mart 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Şirketin sermayesi 8.250.000 TL’ye yükseltilmiş olup, sermaye 
taahhüdünün tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

29 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Şirketin sermayesi 13.500.000 TL’ye 
yükseltilmiş olup, sermaye taahhüdünün tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır.

22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Şirketin sermayesi 25.000.000 TL’ye 
yükseltilmiş olup, sermaye taahhüdünün tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Sermayeye İlişkin Değerlendirmeler 

Şirketimizin 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 şirketimizin ana sözleşmesinin 21. maddesine göre ayrılır ve dağıtılır. 
Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Kar Dağıtım Politikası



Yönetimin Risk Değerlendirmesi



Faiz Riski
Şirket, piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz riskine 
maruz kalmaktadır. Söz konusu risk, faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin dengelenmesi suretiyle yönetilmektedir. Faiz 
oranlarının belli oranda yükselmesi ya da düşmesi gibi çeşitli senaryoların gerçekleşmesi halinde, şirketin mevcut 
yükümlülük karşılama yeterlilik oranının hangi orana yükseleceği ya da düşeceğinin projeksiyonu yapılmaktadır. Finansal 
riskin yönetimine ilişkin olarak, finansal tabloların 4.2 no’lu dipnotunun faiz riski bölümünde yer alan bölümde detayları 
görülebileceği üzere, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla şirketin, değişken faiz oranlı finansal varlık ve yükümlülüğü 
bulunmadığından faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.

Şirket, döviz cinsinden yaptığı operasyonlar nedeniyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu risk, döviz 
pozisyonunun analiz edilmesi yoluyla takip edilmektedir. Şirket, kur riskini asgari seviyede tutmak için döviz pozisyonu 
taşımamaya, bu amaçla döviz fazlası olması durumunda satış, döviz açığı olması durumunda ise alım yaparak pozisyonunu 
kapatmaya özen göstermektedir. Finansal riskin yönetimine ilişkin olarak, finansal tabloların 4.2 no’lu dipnotunun kur 
riski bölümünde yer alan, yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklere ilişkin tabloda detayları görülebileceği üzere, 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bilanço pozisyonu yaklaşık 20.773.255 TL olup, bu tutar şirketin döviz cinsinden 
operasyonları ve kurlardaki değişimin hasar maliyetlerinde yaratacağı dolaylı etki dikkate alındığında makul seviyededir.

Kur 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.

Kredi Riski

Likidite riski, vadesi gelen yükümlülükler için gereken nakit çıkışlarını zamanında ve tam olarak karşılayacak düzeyde ve 
nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunmamasını ifade etmektedir. Likidite riskinin ihtiyatlı yönetilmesi 
amacıyla, yatırım kararları genel teknik gereklilikler ve yükümlülük ihtiyaçlarına uygun olarak alınmaktadır. Bunu 
yaparken varlık ve yükümlülüklerin para birimi ve vade bazında uyumsuzluklarının en aza indirilmesine özen 
gösterilmektedir. Bunun yanında varlık ve yükümlülüklerin tutar, para birimi ve vade açısından uyumu da düzenli olarak 
izlenmekte, portföyde uygun miktarda likit ve/veya likide dönüştürülebilir varlık tutulmasına dikkat edilmekte ve 
uyumsuzluk ihtimali oluşması halinde bu durumu engellenmeye yönelik nakit yönetimi yapılmaktadır. 

Likidite Riski 
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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.  

Fiyatlandırma, istatistiksel analize, geçmiş dataya ve ilgili ürüne uygun düşen mortalite tablolarına bakılarak 
yapılmaktadır. Söz konusu riskler, şekillendirilmiş olan poliçe yazma stratejisi ve tarafı olduğu reasürans anlaşmaları ile 
yönetilmektedir.

Yönetim kurulu yılda en az bir kere reasürans stratejileriyle yazım ve fiyatlandırma politikalarını gözden geçirerek karar 
almaktadır.

Sigortalama Riski 

Sahip olunan finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı finansal risklere maruz 
kalınmaktadır. 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. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 
Varlık Yatırım Politikası çerçevesinde türev finansal enstrüman kullanılabilmektedir. Risk yönetimi, şirket yönetimi 
tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Finansal Riskler



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, iş akış süreçlerini detaylı ve düzgün olarak tanımlamış, mevcut süreçlerde gerekli kontrol noktaları yerleştirerek 
iş ve sahtekarlık risklerini asgari düzeye indirmiştir.

Operasyonel Riskler 

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. 

İç Kontrol Sistemi
5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 4. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 21 Haziran 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 Temmuz 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 Temmuz 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. 2020 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. 

İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimizin İç denetim uygulamaları, İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilmektedir. 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanununun 4. 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. İç Denetim Departmanı raporlarını İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’nin başkanlığını yaptığı 
denetim komitesine sunmakta, denetim komitesinde alınmış olan kararlar ile denetim raporları Yönetim Kurulu 
Toplantılarında görüşülmekte ve gerekli aksiyon alınması konusunda görevlendirmeler yapılmaktadır.
 
İç Denetim Departmanı 2020 yılında 18 adet İç Denetim gerçekleştirmiş olup, bu denetimlerin 18 adedi 2020 yılı içerisinde 
Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Yapısı 

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri 
Hakkındaki Bilgiler ile Yönetimin 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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Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu 



Değerli Ortaklarımız, 

Şirketimizin 2020 yılına ilişkin mali tablolarını onaylarınıza sunmaktayız. 2020 yılında Dünya’da, Türkiye’de ve 
sigorta sektöründe yaşanan gelişmeler özet olarak aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır. 

Küresel ekonomi, 2020 yılında Covid-19 virüs salgını nedeniyle zorunlu olarak uygulanan tedbirlerin de etkisiyle 
önemli üretim kaybına uğramıştır. 2020 yılının ilk yarısında bazı ülkelerde GSYH, %20’yi aşan oranlarda 
gerilemiştir. Karantina koşullarının gevşetilmesiyle ve yeni normale geçilmesiyle üretim küresel düzeyde ilk 
aşamada hızlı toparlanmıştır. Ancak toparlanma küresel ekonomiyi eski büyüme patikasına taşımak için henüz 
yeterli değildir. Yılın üçüncü çeyreğinde hanehalkı tüketimi daha çok dayanıklı tüketim malları tarafında 
kuvvetlenirken, işsizlik oranları bir miktar düşüş göstermekle birlikte halen yüksek seyretmektedir. 2019 yılı 
sonunda kısmen anlaşma zeminine doğru evirilen ticaret savaşları, salgınla birlikte gündemden uzaklaşmış gibi 
görünse de ABD-Çin ekseninde tansiyon yükseliş göstermiştir. Buna AB ile İngiltere arasındaki Brexit 
sürecindeki sorunlar ilave edildiğinde, küresel ticaretin ivme kazanmasını engelleyen risklerin varlığını 
koruduğu gözlenmektedir. Salgınla birlikte ülkelerin merkez bankalarının da genişlemeci para politikası 
uygulamasıyla birlikte finansal koşulların, küresel ekonomik faaliyetteki toparlanmayı desteklemesi 
beklenmektedir. Ancak salgının bir süre daha devam etmesi öngörülmekte, küresel düzeyde yaygın ve etkin bir 
koruyucu tedavinin kısa vadede uygulanması güç görünmektedir. Bu nedenle küresel ekonominin son IMF 
tahminlerine göre bir önceki yıla göre 2020’de %4,4 daralması, 2021 yılında ise %5,2 büyümesi öngörülmektedir. 
Salgının seyrine bağlı olarak özellikle 2020’nin ilk çeyreğinde finansal piyasalarda oynaklık hızla artmış, 
gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybederken hızla düşen taleple petrol fiyatları tarihsel dip seviyelere 
inmiş, güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş fiyatları yükselmiş, diğer emtia fiyatları da düşüş 
göstermiştir. Küresel piyasalar halen salgına ve uygulanan politikalara fazlasıyla duyarlı olup küresel düzeyde 
hisse, altın ve petrol fiyatları hala tam anlamıyla istikrarlı bir görünüme kavuşmuş değildir.

2020 yılında salgının yarattığı sağlık krizi, talep ve arz koşulları nedeniyle küresel ekonomide stres artarken, 
küresel görünümü tehdit eden riskler hala bulunmaktadır. Hükümetlerin riskleri sınırlandırmak amacıyla 
yaptığı olağanüstü müdahalelerin, kısa vadeli faydalarının yanı sıra orta vadede farklı risk faktörlerine 
dönüşebilme ihtimali bulunmaktadır. 2020 yılında salgının etkilerine karşı ekonomiyi destekleyici maliye ve 
para politikası uygulamaları, riskli varlıkların fiyatlarındaki düşüşü sınırlandırarak küresel bir çöküşe engel 
olmakla birlikte finansal piyasalarda oynaklıklar sürmektedir. Ticaret gerilimlerinin yarattığı belirsizlikler 
küresel ekonomi için önemli risk oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak, jeopolitik gerginlikler azalmış gibi 
görünse de arka planda varlığını korumaktadır.

2018 yılının ikinci yarısında kur ataklarıyla başlayan ekonomideki durgunluk süreci 2019 yılının ilk yarısında da 
sürmüş, yılın ikinci yarısında ise döviz kurundaki oynaklığın azalması ve enflasyondaki gerileme sayesinde faiz 
oranları düşmeye ve toparlanma süreci belirginleşmeye başlamıştır. Böylece, 2019 yılında Türkiye ekonomisi 
%0,9 oranında büyümüştür. Ancak, 2020 yılında kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgınından Türkiye ekonomisi de özellikle yılın ikinci çeyreğinde belirgin biçimde etkilenmiştir. Hem ekonomik 
birimlerin faaliyetlerini yavaşlatmak zorunda kalmaları hem de toplum sağlığını korumaya yönelik alınan 
önlemlerin etkisiyle, 2020 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisi %3,1 oranında daralmıştır. Haziran ayı başında 
salgına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesiyle Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. 
Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları, PMI gibi göstergeler haziran ayı itibarıyla oldukça olumlu bir 
görünüm sergilemeye başlamış, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomide toparlanma eğilimi gözlenmiştir. Diğer 
yandan, salgından en çok etkilenen turizm sektörü de sınır kapılarının açılmasıyla yılın üçüncü çeyreğinde 
tekrar canlanmaya başlamıştır. 

2021 yılında pandeminin etkisinin devam edeceği, ekonomik faaliyetlerin aşı gibi önleyici tedavi yöntemlerinin 
yaygınlaşmasıyla yılın ikinci yarısından sonra toparlanacağı görüşündeyiz. IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası 
kurumların, Fitch gibi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkındaki buluştuğu ortak nokta, 2021 yılında 
ülkemizin geçmiş performanslarında olduğu gibi %5 civarında bir büyüme ile 2021 yılını kapatacağı yönündedir.
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Türk sigorta sektörü, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkileyen Covid-19 pandemisinin gölgesinde 
geçen 2020 yılında da reel büyümesini sürdürmüştür. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı 
istatistiklere göre, sektör 2020’de %19,3 büyümüştür. Enflasyondan arındırıldığında sektörde reel 
büyüme ise %4,1 olarak gerçekleşmiştir. Hayat dışı sektör %17,7 (reel %2,7) büyürken, hayat 
branşındaki büyüme %27 (reel %10,9) olarak gerçekleşti. Pandemiye rağmen son 4 yılın en iyi ikinci 
büyüme performansı yakalanmıştır. Hayat dışında tek tek branş bazında incelendiğinde, sektörde 
toplam prim üretimi içinde pazar payı %10'un üzerinde olan branşlardan hastalık/sağlık, yangın ve doğal 
afetler ile genel zararlar sektörün de büyüme hızının artmasında etkili olmuştur. Hastalık/sağlık %20,79 
(reel %5,4), genel zararlar %35,50 (reel %18,23) ile yangın ve doğal afetler bir önceki yıla göre %25,32 
(reel %9,35) büyüme kaydetmiştir. Sigorta sektörünün, 2020'de reel olarak büyümesine karşın sektörün 
lokomotifi olan oto sigortaları ise reel olarak daralmıştır. Ülkemizde geçen yılın mart ayından beri etkili 
olan pandeminin yol açtığı koşulların da etkisiyle geçen yıl trafik sigortası %8,64, kasko ise %14,15 
büyümüştür. Buna karşın reel prim üretimi trafikte %5,2 kaskoda ise %0,39 düşüş göstermiştir.

Şirketimizin faaliyette bulunduğu branşlardan biri olan Su Araçları Branşında, 2020 yılı toplam prim 
üretimi bir önceki yıla göre nominal %50,34 ve reel %31,19 oranında artış göstererek 622 milyon TL 
seviyesine ulaşmıştır. Şirketimiz prim üretimi ise, 2020 yılında nominal %136,29 ve reel %106,19 
oranında artış göstererek 132,3 milyon TL tutarına yükselmiştir. 2020 yılında, Su Araçları Branşında 
meydana gelen prim artışının çok büyük bir kısmı şirketimiz tarafından domine edilmiştir. Nitekim, 
şirketimizin bu branşta 2021 yılında %13,54 olan sektör payı 2020 yılında %21,29 oranına yükselmiş ve 
şirketimiz prim üretim sıralamasında sektör ikincisi olarak yerini almıştır. 

Faaliyette bulunduğumuz diğer branş olan Su Araçları Sorumluluk Branşında ise, sigorta sektörünün 
prim üretimi 2019 yılında 44,7 milyon TL iken, 2020 yılında 57,8 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu branşta, 
bir önceki yıla göre prim üretimi nominal %29,46 ve reel %12,96 oranında artış göstermiştir. 
Şirketimizin toplam prim üretimi içerisindeki payı, 2020 yılında %85,62 olarak gerçekleşmiştir. 
Şirketimiz, bu branşta, faaliyete başladığı ilk yıldan itibaren prim üretimi sıralamasında sektör birincisi 
durumundadır. 

Yedinci faaliyet yılımızda da şirketimiz, hizmet kalitesinden ödün vermeden karlılık odaklı faaliyetlerine 
devam etmektedir. Şirketimizin 2020 yılı net dönem karı 15 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. 
Toplam varlıklarımız ise, 2020 sonu itibariyle 168,2 milyon TL düzeyine çıkmıştır.

Şirketimizin 2021 yılında prim üretim hedefi 2020 yılında gerçekleşen prim üretim tutarına göre 
%42,7’lik artışla 259,5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Şirketimiz denizcilik sektörüne yönelik 
branşlaştığı sigortacılık faaliyetleri ile sigorta sektörüne ve denizciliğe katkı yapmaya devam etme 
amacı içerisindedir. Deniz sigortacılığında dışa bağımlılığın azaltılmasında çok önemli bir rol almış olan 
şirketimiz denizcilik firmalarının sigorta maliyetlerinin de önemli ölçüde aşağıya çekilmesine olanak 
sağlamıştır. Kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi, 2021 yılında da şirketimiz amaca yönelik inovatif 
ürünleriyle Türk denizciliğine ve sigorta sektörüne deniz sigortacılığında uzmanlaşmış kadrosuyla katkı 
yapmaya devam edecektir. 

2021 yılının başta ülkemiz olmak üzere sigortacılık ve denizcilik adına karlı ve verimli geçmesini temenni 
ederiz. 

Yönetim Kurulu





Faaliyet Raporuna İlişkin 
Uygunluk Beyanı 



www.turkpandi.comSigorta A.Ş Faaliyet Raporu 202038



Yönetim Kurulu’nun 
Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin 
Bağımsız Denetçi Raporu
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1 Ocak – 31 Aralık 2020 
Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 
ve Bağımsız Denetçi Raporu
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Türkçe ve İngilizce Yayınlar
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