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BÖLÜM I - SUNUŞ 

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz 
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Hesap dönemine ait  faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler 

2016 yılında prim üretimi %110.3 artış ile 2.236 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Branşlara göre prim 
dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.  
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Hesap dönemine ait  faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler 

(milyon TL) 
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Şirketin tarihsel gelişimi ve hesap dönemi içinde varsa ana sözleşmesinde yapılan 
değişiklikler ile nedenleri 
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28 Mart 2013 tarihli Genel Kurulumuzda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyumlaştırılması 
amacıyla Şirket ana sözleşmesinin tadili gerçekleştirilmiştir. Tadil edilen Şirket ana 
sözleşmesi 7 Haziran 2013 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır. 
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(*)   Sompo Japan Nippokoa Insurance Incorporated 
 
Sompo Japan Insurance Inc. Nipponkoa Insurance Co., Ltd. ile birleşmiş ve unvanı  Eylül 2014 itibari 
ile Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. olarak değişmiştir. 
 
 
(**) European Bank for Reconstruction and Development 

Şirketin tarihsel gelişimi ve hesap dönemi içinde varsa ana sözleşmesinde yapılan 
değişiklikler ile nedenleri 



Yönetim kurulu başkanının ve genel müdürün faaliyet dönemine ilişkin 
değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri 

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 
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Küresel finansal krizin etkilerinin sürmesi ve piyasalardaki belirsizlik halinin derinleşmesiyle 
birlikte, dünya ekonomisi 2016 yılında da yavaş büyüme trendini devam ettirmektedir. 
İngiltere’nin Brexit kararı, Amerikan başkanlık seçiminin küresel piyasalarda yarattığı şok 
etkisi, dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin ile ilgili kaygılar, petrol fiyatlarının 
tarihin en düşük seviyelerinde seyretmesi, Ortadoğu’da artan jeopolitik riskler ile derinleşen 
göçmen krizi, Amerikan Merkez Bankasının (FED) yılın son toplantısında politika faizi 
oranında artışa gitmesi ve faiz artışına 2017 yılında da devam edeceğine dair açıklamaları 
yılın en önemli ekonomik aktiviteleriydi. Tüm bu olumsuz tablonun tetiklediği 
makroekonomik belirsizlikler, kurlardaki dalgalanmalar, gerileyen emtia fiyatları, azalan 
uluslararası ticaret, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik yavaşlama 
neticesinde dünya ekonomisinin 2016 yılında %3 civarı büyümesi beklenmektedir. 
 
2016 yılı Türkiye ekonomisi açısından da oldukça zorlu şartların yer aldığı bir seneydi. 
Yaşanan darbe girişimi, sınırlarımızdaki gerginlikler, terör, 2017 başkanlık referandumunun 
yarattığı siyasi belirsizliğin piyasalar üzerindeki etkisi, kurlardaki dalgalanmalar ülke 
ekonomisi üzerinde baskı oluşturdu. Ayrıca, Rusya ile yaşanan krizlerin özellikle turizm ve 
gıda sektörleri üzerindeki olumsuz etkisi Türkiye ekonomisini doğrudan etkileyen diğer bir 
önemli unsur oldu. Yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılabilir 
seviyenin altına düşmesi gibi etkilere yol açtı. Diğer taraftan, kamu maliyesinde istikrarın 
devam etmesi ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyüme trendinin devam 
ettirilmesi 2016 yılının olumlu gelişmeleri olarak göze çarptı. Gerek küresel ekonomiden 
gerekse ülke içindeki gelişmelerden etkilenen Türkiye ekonomisinin 2016 yılında 
potansiyelinin altında bir seviye olan %3 seviyesinde büyüyeceği öngörülmektedir. 
 
Hayat dışı alanda küresel sigortacılık açısından bakıldığında; hayat dışı sigorta sektörünün 
2016 yılında bir önceki yıla göre %2.4 oranında büyüdüğü görülmüştür. Gelişmiş 
ekonomilerdeki düşük büyümeye rağmen, doğal afetlerden kaynaklanan katastrofik 
hasarların önceki yıllara göre azalmasının neticesinde küresel hayat dışı sigorta sektörü 
2016 yılında da teknik karlılık sağlamıştır.  
 
Türk hayat dışı sigorta sektörü ise 2016 yılında %31 oranında büyümeyi başarmıştır. Küresel 
ve ülke ekonomisindeki durgunluğa rağmen hayat dışı sigorta sektöründeki büyüme 
ağırlıklı olarak oto sigortalarındaki ortalama fiyatlardaki artıştan kaynaklanmaktadır. Oto 
sigortalarındaki ortalama fiyatlardaki artış, teknik karlılığa da olumlu katkı sağlamıştır ve 
geçen yıl teknik zarar açıklayan sektör 2016 yılında teknik kar elde etmiştir. 

Yönetim kurulu başkanının ve genel müdürün faaliyet dönemine ilişkin 
değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri 
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Bu dönemde şirketimiz prim üretimini %110 oranında artırırken 177 milyon TL vergi öncesi 
kar elde etmeyi başarmıştır. Sompo Sigorta AŞ,  SJNK Group’un “seçici ve disiplinli” yatırım 
politikasının olumlu bir sonucu olduğunu 2011 yılındaki %2,4 oranındaki pazar payını yılsonu 
itibarıyla %6,5’lara karlı bir şekilde getirerek göstermiştir. Şirketimiz, Türk hayat dışı sigorta 
sektöründe kendisini “müşterilerine en iyi hizmet veren sigorta şirketi” olarak 
konumlandırarak geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. 
 
Şirketimizin ulaştığı başarıların arkasında başta üst yönetim olmak üzere uzman ve kaliteli 
çalışan kadromuzun yaratıcı ve özverili çalışmaları vardır. Ayrıca bizimle çalışmayı tercih 
eden acentelerimizin, iş ortaklarımızın ve bize güvenen değerli sigortalılarımızın bu 
başarımızdaki katkıları büyüktür.  
 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da başarıya ulaşmamızda bizlerden katkılarını 
esirgemeyen ortaklarımıza, çalışanlarımıza, acentelerimize ve müşterilerimize Yönetim 
Kurulumuz adına en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 
 
 
 
 
Junichi Tanaka 
Yönetim Kurulu Başkanı  
 



Yönetim kurulu başkanının ve genel müdürün faaliyet dönemine ilişkin 
değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri 
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Genel Müdür’ün Mesajı 

2016 yılı, şirketimiz için önemli ve başarılı bir yıl olmuştur. 
 
Türk hayat dışı sigorta sektöründe 2016 yılındaki en önemli gelişmeler yine oto 
sigortalarında gerçekleşmiştir. Trafik sigortasındaki artan ortalama primler ile birlikte 
teknik zararın azalarak devam etmesi, tavan fiyat gündemi ve kasko sigortalarındaki 
artan fiyat rekabeti yılın en önemli olaylarıdır. 
 
Şirketimiz 2016 yılında hayat dışı sigorta sektörünün üç katından fazla bir büyüme 
oranına ulaşmış ve yılı 2.23 milyar TL prim üretimiyle %6,5 pazar payına ulaşarak ve prim 
üretimi açısından beşinci büyük sigorta şirketi konumuna gelmiştir. Karlılık açısından 
baktığımızda da 177 milyon TL vergi öncesi dönem karı rakamı ile hedeflerimize ulaşmış 
durumdayız. Özkaynaklarımız 420 milyon TL’ye ulaşmış ve yılı %40,7 seviyesinde bir 
Özkaynak karlılık oranıyla bitirerek bu alanda sektörün en iyi şirketlerinden biri olma 
konumumuzu koruduk. 
 
Şirketimiz, 2016 yılındaki gösterdiği atılım ile birlikte geri dönüşü olmayan başarılı bir 
döneme girmiş, sektöre ağırlığını koyarak ölçeğini bir üst seviyeye taşımıştır. Bu başarıyı 
gerçekleştirirken kurum kültürünü geliştirmeyi ihmal etmeyerek, samimiyet ve yaratıcılığı 
ön planda tutarak ve müşterisine her zaman en iyi hizmeti verme anlayışını 
benimseyerek yola devam etmekteyiz. Bu kültür ve rakiplerimizden farklı olan yönetim 
anlayışımız yıllardır olduğu gibi 2016 yılında da şirketimizin sürdürülebilir bir şekilde karlı 
büyümesini sağlamıştır.  
 
Sompo Japan Sigorta, geçmiş dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da doğru 
yerde ve zamanda doğru stratejileri uygulayarak sektörün en başarılı şirketlerinden biri 
olmaya devam edecektir. Uzun vadeli hedeflerimizden birisi olan marka bilinirliğini 
geliştirmek için bu yıl da Beşiktaş JK ile sponsorluk anlaşması yenilenmiştir. Her geçen gün 
bir öncekinden daha iyi olma ilkesi çerçevesinde faaliyetlerini şekillendiren Şirketimiz, 
rekabet avantajı sağlamak adına teknolojik altyapısını da her gün geliştirmektedir. En 
son olarak belirtmek istediğim diğer bir husus ise hizmet ağımızdaki büyümedir. Bugün 
itibarıyla 13 bölge müdürlüğü/şube, 1800’ü aşkın acente ve 3 banka ve bir  çok broker 
ile çalışan bir dağıtım kanal ağımız bulunmaktadır.  
 
Sompo Japan Sigorta’nın başarısında önemli rol oynayan tüm çalışanlarımıza, değerli 
destekleri için ortaklarımıza, acentelerimize, Sompo Japan Sigorta’yı tercih ederek bize 
güvenini gösteren tüm sigortalılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 
 
  
 
Recai Dalaş 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı 
  
 

Şirketin ortaklık yapısı, sermayesinde ve ortaklık yapısında hesap dönemi 
içinde meydana gelen değişikliklere, nitelikli paya sahip gerçek veya tüzel kişilerin 
ünvanları ve paylarına ilişkin bilgiler 

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 40 Milyon TL’dir. 
 
31 Ekim 2016 tarihli olağanüstü genel kurul’da alınan karar doğrultusunda, European 
Bank For Reconstruction and Development’nin sahip olduğu 3.996.000 TL nominal 
bedeli 399.600.000 adet hisse , Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.’e devredilmiştir.  
 
İlgili devir sonrası, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. %100’lük payla Sompo 
Japan Sigorta’nın tek sermayedarıdır.   
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Sermayedarların imtiyazlı  payları bulunmamaktadır. 
 

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. 

(*) Sompo Japan Insurance Inc. Nipponkoa Insurance Co., Ltd. ile birleşmiş ve unvanı  Eylül 2014 itibari ile 
Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. olarak değişmiştir. 

Sompo Japan  
Nipponkoa 

Insurance Inc.,  
100,00 

Pay oranı 
(%) 

Hissedar adı Sermaye miktarı (TL) Hisse adedi Pay oranı (%)
Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. (*) 40.000.000 4.000.000.000 100,00

40.000.000 4.000.000.000 100,00

Şirketimizin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına ait pay 
bulunmamaktadır.  



Personel sayısı ile bölge müdürlüğü, irtibat bürosu ve şube sayısı, şirketin   
hizmet türü ve faaliyet konuları ve bunlar esas alınarak şirketin sektördeki 
konumunun değerlendirilmesi 
Personel sayısı 
 
2016 yılı itibariyle çalışan sayımız 466’dır. Çalışanların %77’si Genel Müdürlük’te, %22’si 
bölgelerde ve %1’i şubelerde yer almaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bölge müdürlüğü, irtibat bürosu ve şube sayısı 
 
Şirketin Ticaret  Sicil  Numarası  455439‘dur. 
 
Şirket merkezi ve Genel Müdürlüğü İstanbul’da olup, Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe 
Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 10 Acarlar İş Merkezi, C Blok 34805 İstanbul 
adresinde faaliyet göstermektedir. 
 
Şirketimizin satış örgütlenmesi ülke genelinde şube ve bölge müdürlüğü şeklinde 
oluşturulmuş olup bu yapıların sayısı Şirketimizin büyüme ihtiyaçları doğrultusunda 
arttırılmaktadır. İstanbul Anadolu Bölge, İstanbul Avrupa Bölge, Batı İstanbul ve Trakya 
Bölge (tescil işlemleri 2017 Şubat ayında tamamlanmıştır), Orta Anadolu Bölge, Ege 
Bölge, Güney Anadolu Bölge, Bursa Bölge, Karadeniz Bölge ve Akdeniz Bölge olmak 
üzere 9 Bölge Müdürlüğümüz, Kayseri, Denizli Eskişehir ve Konya olmak üzere toplam 4 
Şubemiz  bulunmaktadır. 
 
Şirketin hizmet  türü ve faaliyet konuları 
 
Şirketimiz hayat dışı branşların tümünde (Yangın ve Doğal Afetler, Finansal Kayıplar, 
Nakliyat, Su Araçları, Su Araçları Sorumluluk, Kara Araçları, Kara Araçları Sorumluluk, 
Kaza, Raylı Araçlar, Hava Araçları, Hava Araçları Sorumluluk, Genel Zararlar, Genel 
Sorumluluk, Kefalet, Hukuksal Koruma, Kredi, Hastalık/Sağlık, Destek) faaliyet 
göstermektedir.  
12 

Erkek (%) Kadın (%) Erkek (%) Kadın (%)
55 45 49 51

SektörSompo
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Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araştırma geliştirme uygulamalarına ilişkin 
bilgiler 

Türkiye’nin en iyi sigorta şirketi olma yolundaki önemli adımlardan birisi olan güçlü finans 
ve güçlü teknolojik altyapı için yola çıktığımız ERP projemizi 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile 
canlı kullanıma aldık. Finans, satın alma, hazine, maliyet muhasebesi modüllerinden 
oluşan SAP Simple Finance 9 ana sistem ile entegre bir şekilde çalışacaktır. SAP kullanımı 
ile mali işler bölümünün tüm süreçlerinin uçtan uca sistem üzerinden yürütülmesi, 
otomatik kontrol mekanizmalarının kazandırılması ve süreç performansının izlenmesi 
sağlanacaktır. 
 
‘Ejento Acente Mobil’ uygulaması ile, Dijitalleşme stratejisi kapsamında, Acentelerin ofis 
ihtiyacı olmadan, mobil olarak tablet ve telefonlarından teklif alıp satış yapabildiği, 
portföyünü, kampanyalarını, yardım ve eğitim bilgilerini, bekleyen yeni iş ve 
yenilemelerini görüntüleyebildiği, hasar ihbarı ve hasar takibi yapabildiği mobil 
uygulamamızı 2017 Şubat ayı itibariyle hayata geçirdik. 
 
Şirketimizin sağlık alanında büyüme stratejisi hedeflerini destekleyen, hem Klasik Sağlık 
hem de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünleri için tüm üretim ve hasar süreçlerinin hayata 
geçirileceği “Sağlık Projesi”ne 2016 3. çeyrekte başlanmış olup çalışmalar devam 
etmektedir.  
 
Oto hasar süreçlerinde, IPU sistemi devreye alınarak risk analizi yapılması ve risk 
seviyesine göre bazı hasar süreçlerinin yeni oluşturulan ‘Dijital Hasar Yönetimi’ altyapısı 
sayesinde, fotoğraf ile yönetilmesi sağlandı. ICAP ve Otoanaliz sistemlerindeki 
geliştirmelerin tamamlanması ile 2017 yılbaşında devreye giren süreç, hasar süreçlerinin 
daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktır. 
 
Operasyon departmanının iş süreçlerinin sistem üzerinden yönetilmesine yönelik “Merkezi 
Operasyon Projesi’inde (MOP)” banka kanalı üzerinden gelen oto-kaza ve konut-dask 
ürünlerinin teklif ve poliçeleşme süreçleri ve “Acente Rent a Car” otorizasyon süreci 
MOP sistemi üzerinde canlıya alındı.  
 
Hasar Dosya Yöneticisi KPI sistemi projesi ile, hasar operasyon birimlerinin KPI’ları 
belirlenerek, sistemsel olarak ölçümlenmesi sağlandı ve hedef performans 
göstergelerinin sistematiği bu KPI’lar üzerinden hazırlanarak kullanıma alındı. 
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Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araştırma geliştirme uygulamalarına ilişkin 
bilgiler 

‘Acente Segmantasyon’ projesinde, acentelerin potansiyellerine ve bize dönük iş 
yapma kriterlerine göre yeni acente segmentasyon tanımları yapıldı, bu segmentasyon 
baz alınarak bölgelerdeki satış kadrosunun hedef sistematiği revize edildi. 
 
‘Banka Satış Yönetim Sistemi’ çalışması ile, banka satış birimlerinin şubeler bazında 
hedeflerinin belirlenmesi ve banka saha işlerinin bu sistematik üzerinden yönetilmesi 
sağlandı. 
  
Hasar süreçlerindeki müşteri memnuniyetinin ölçümü için tasarlanan NPS uygulaması 
2016 son çeyrekte hayata geçmiştir.  
 
Şirketimizin dijitalleşme stratejilerine yön vermek için, yeni gelen teknoloji alanlarında 
araştırmalar yapmak, teknoparklar, kuluçka merkezleri ve startup firmalar ile görüşerek 
onlarla yenilikçi fikirleri geliştirmek ve projeleri yapmak, buradan getirdiği bilgilerden yola 
çıkarak departmanlarımızın inovasyon süreçlerini yürütmelerine yardımcı olmak için 
Dijital Transformasyon birimimiz tasarlanmıştır. 
  
Finansbank Mobil Internet Bankacılığı uygulaması içinden trafik ve kasko ürünlerinin, 
teklif ve satış işlemlerinin yapılmasını sağlayan web servislerimiz yayına girmiştir. 
 
Goecode bazlı risk haritalarının Kurumsal UW ürünlerine entegrasyonu sayesinde ürün 
teklif girişleri esnasında adresin riskine göre anlık teminat iş kurallarının çalıştırılması 
sağlandı. Ayrıca poliçe ve hasar yoğunluk haritaları oluşturarak, görsel olarak takip 
olanağı sağlandı. 
 
SJNK Japonya merkezimizin takibinde IT Governance kapsamında COBIT5 uyumluluk 
çalışmaları Level1 seviyesinde tamamlandı. BÖLÜM II – YÖNETİME VE 

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA 
İLİŞKİN BİLGİLER 



Şirketin organizasyon yapısı 
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Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile iç denetim 
sistemleri kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, 
sorumlu oldukları alanlar, öğrenim durumları, mesleki deneyimleri 
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Chikayoshi Kono 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
(Atanma tarihi : 2 Ağustos 2013) 

Öğrenim Durumu 
Waseda Üniversitesi/ Ekonomi 
 

Mesleki Deneyim 
1995 –  devam    Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. – Yönetici 

Junichi Tanaka 
Yönetim Kurulu Başkanı 
(Atanma tarihi : 13 Mayıs 2016) 

Öğrenim Durumu 
Keio Üniversitesi  / İşletme – Siyaset Bilimi  
 

Mesleki Deneyim 
1984 –  2002       Yasuda Fire & Marine Insurance Co.  
2002 –  devam  Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. – Yönetici 
 



Recai Dalaş 
Yönetim Kurulu Üyesi / İcra Kurulu Başkanı 
(Atanma tarihi :11 Aralık 2001) 

Öğrenim Durumu    
İstanbul Üniversitesi / İşletme 
İstanbul Üniversitesi / Muhasebe Denetimi - Yüksek Lisans 
 

Mesleki Deneyim 
1985 –  2001        Axa Oyak Sigorta   
2001 –  devam   Sompo Japan Sigorta  –  İcra Kurulu Başkanı 
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Gen Iwao 
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı 
(Atanma tarihi : 28 Mart 2013) 

Öğrenim Durumu 
Waseda Üniversitesi / Hukuk 
 

Mesleki Deneyim 
1992  –  2013          Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. – Yönetici 
2013  –  devam     Sompo Japan Sigorta. – Genel Müdür Yardımcısı  
                                (Kurumsal Yönetişim) 
 

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile iç denetim 
sistemleri kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, 
sorumlu oldukları alanlar, öğrenim durumları, mesleki deneyimleri 

Hiroyuki Hayashi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
(Atanma tarihi :13 Mayıs 2016) 

Öğrenim Durumu    
Waseda Üniversitesi / Bilim ve Teknoloji 

Mesleki Deneyim 
1995 –  2016      Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. – Yönetici  
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Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile iç denetim 
sistemleri kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, 
sorumlu oldukları alanlar, öğrenim durumları, mesleki deneyimleri 



20 

Uğur Özer 
Genel Müdür Yardımcısı 
(Atanma tarihi : 1 Ağustos 2013) 

Öğrenim Durumu 
Marmara Üniversitesi / Ekonomi 
İstanbul Üniversitesi / Muhasebe ve Finansal Kontrol  – Yüksek Lisans 
University of East Anglia / Ekonomi – Yüksek Lisans ve Doktora 

Mesleki Deneyim 
1991  –  2010          Hazine  Müsteşarlığı –  Sigorta Denetleme Uzmanı 
2010  –  2013           Generali Sigorta  –  Genel Müdür Yardımcısı 
2013  –  devam      Sompo Japan Sigorta  –  Genel  Müdür Yardımcısı  
                                (Kurumsal Teknik, Kurumsal Satış ve Hasar) 

Öğrenim Durumu 
Marmara Üniversitesi / İşletme 
 

Mesleki Deneyim 
1995  –  2002        Axa Oyak Sigorta – Pazarlama Müdürü 
2002  –  2004        Sompo Japan Sigorta – Bölüm Başkanı 
2004  –  devam   Sompo Japan Sigorta – Genel Müdür Yardımcısı  
                             (Bireysel Teknik ve Finansal Kurumlar Satış Yönetimi) 
      (Acenteler Satış Yönetimi ve Pazarlama – Vekaleten)  

Şenol Ortaç 
Genel Müdür Yardımcısı  
(Atanma tarihi : 5 Mayıs 2004) 

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile iç denetim 
sistemleri kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, 
sorumlu oldukları alanlar, öğrenim durumları, mesleki deneyimleri 

Kemal Beceren 
Genel Müdür Yardımcısı  
(Atanma tarihi : 2 Nisan 2010) 

Öğrenim Durumu    
Boğaziçi Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği 
 

Mesleki Deneyim 
1991 –  2000       Finansbank – IT Grup Müdürü 
2001 –  2007       Carrefoursa – IT Grup Müdürü 
2007 –  2010       Sompo Japan Sigorta – Koordinatör 
2010 –  devam  Sompo Japan Sigorta – Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri) 
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Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile iç denetim 
sistemleri kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, 
sorumlu oldukları alanlar, öğrenim durumları, mesleki deneyimleri 

Fahri Uğur 
Genel Müdür Yardımcısı 
(Atanma tarihi : 1 Temmuz 2015) 

Öğrenim Durumu 
Hacettepe Üniversitesi / Maliye 
New York Üniversitesi / MBA 

Mesleki Deneyim 
2002-2013 Hazine Müsteşarlığı – Sigorta Denetleme Uzmanı 
2013-2014 Türk P&I Sigorta – Yönetim Kurulu Üyesi 
2013-2015 Halk Sigorta – Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 
2015-devam  Sompo Japan Sigorta – Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) 



Işın Mengenli 
Genel Müdür Yardımcısı 
(Atanma tarihi :16 Şubat 2015) 

Öğrenim Durumu 
Boğaziçi Üniversitesi / İngilizce Öğretmenliği 
New York Üniversitesi / Yönetim ve Organizasyon 

Mesleki Deneyim 
1995-1998 Yapı Kredi Bankası – İnsan Kaynakları Uzmanı 
1998-2000 Dışbank – İnsan Kaynakları Yöneticisi 
2000-2005 Deloitte – İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı Müdürü 
2005-2007 Deloitte – İnsan Kaynakları Direktörü 
2008-2010 Hay Group – İnsan Kaynakları Danışmanlığı Direktörü 
2011-2014 Mercer – İnsan Kaynakları Danışmanlığı Direktörü 
2015-devam  Sompo Japan Sigorta – Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Akademi) 
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Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile iç denetim 
sistemleri kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, 
sorumlu oldukları alanlar, öğrenim durumları, mesleki deneyimleri 

 
Seda Gülkaya 
İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sorumlusu 
 

Öğrenim Durumu    
İstanbul Teknik Üniversitesi/ Ekonomi 
States University of New York/Liberal Bilimler 
 
Mesleki Deneyim 
2008 –  2009      Stone Tile Direct Inc. Orlando –  Pazarlama Yetkilisi 
2009 –  2012      Pricewaterhouse Coopers – Kıdemli Danışman 
2012 –   2014     Sompo Japan Sigorta – Risk ve İç Kontrol Uzmanı 
2014 –  2016      Sompo Japan Sigorta – Risk ve İç Kontrol Müdür Yrd 
2016-  Devam   Sompo Japan Sigorta – Kurumsal Yönetişim Kıdemli Yöneticisi 

Ali Topraktepe 
İç Denetim Müdürü 
                        Öğrenim Durumu 
                          İstanbul Üniversitesi / İşletme 
                                  
                         Mesleki Deneyim 
                         1983 –  1991        Nordstern Sigorta – Muhasebe Müdürü 
                          1991 –  1996        Rumeli Hayat Sigorta – Mali İşler Müdürü  
                          1996 –  1999        Nordstern İmtaş Sigorta – Mali İşler Grup Müdürü 
                          1999 –  2004        Axa Oyak Sigorta – Bütçe Planlama Müdürü 
                          2005 –  devam   Sompo Japan Sigorta – İç Denetim Müdürü 
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Kamil Benan Yavuz Lazoğlu 
Masak Uyum Görevlisi 
 

Öğrenim Durumu    
Dokuz Eylül Üniversitesi / Maliye 
 
Mesleki Deneyim 
1995 –  1997       Nordstern Sigorta  – Tahsilat Uzman Yardımcısı 
1997 –  1998       Nordstern İmtaş Sigorta – Tahsilat Uzmanı 
1999 –  2002       Axa Oyak Sigorta  – Tahsilat Uzmanı 
2002 –  2004       Sompo Japan Sigorta – Tahsilat Uzmanı 
2004 –  2007       Sompo Japan Sigorta – Rücu Uzmanı 
2007 –  2010       Sompo Japan Sigorta – Rücu Müdür Yardımcısı 
2010 –  2013       Sompo Japan Sigorta – Tahsilat ve  Rücu Müdür Yrd. 
2013 –  devam  Sompo Japan Sigorta – Tahsilat ve  Rücu Müdürü 

Seda Gülkaya
İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sorumlusu

Öğrenim Durumu
İstanbul Teknik Üniversitesi/ Ekonomi
States University of New York/Liberal Bilimler

Mesleki Deneyim
2008 – 2009   Stone Tile Direct Inc. Orlando – Pazarlama Yetkilisi
2009 – 2012      Pricewaterhouse Coopers – Kıdemli Danışman
2012 –   2014     Sompo Japan Sigorta – Risk ve İç Kontrol Uzmanı
2014 – 2016      Sompo Japan Sigorta – Risk ve İç Kontrol Müdür Yrd
2016-  Devam   Sompo Japan Sigorta – Kurumsal Yönetişim Kıdemli Yöneticisi

Ali Topraktepe
İç Denetim Müdürü
                        Öğrenim Durumu
                         İstanbul Üniversitesi / İşletme
                                
                        Mesleki Deneyim
                        1983 – 1991        Nordstern Sigorta – Muhasebe Müdürü
                         1991 – 1996        Rumeli Hayat Sigorta – Mali İşler Müdürü 
                         1996 – 1999        Nordstern İmtaş Sigorta – Mali İşler Grup Müdürü
                         1999 – 2004        Axa Oyak Sigorta – Bütçe Planlama Müdürü

2005 – devam   Sompo Japan Sigorta – İç Denetim Müdürü
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Kamil Benan Yavuz Lazoğlu
Masak Uyum Görevlisi

Öğrenim Durumu
Dokuz Eylül Üniversitesi / Maliye

Mesleki Deneyim
1995 – 1997       Nordstern Sigorta  – Tahsilat Uzman Yardımcısı
1997 – 1998       Nordstern İmtaş Sigorta – Tahsilat Uzmanı
1999 – 2002       Axa Oyak Sigorta  – Tahsilat Uzmanı
2002 – 2004       Sompo Japan Sigorta – Tahsilat Uzmanı
2004 – 2007       Sompo Japan Sigorta – Rücu Uzmanı
2007 – 2010       Sompo Japan Sigorta – Rücu Müdür Yardımcısı
2010 – 2013    Sompo Japan Sigorta – Tahsilat ve Rücu Müdür Yrd.
2013 – devam Sompo Japan Sigorta – Tahsilat ve  Rücu Müdürü

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile iç denetim 
sistemleri kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, 
sorumlu oldukları alanlar, öğrenim durumları, mesleki deneyimleri 



Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler 

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara 2016 yılı faaliyet 
raporu içeriğinde yer alan denetim raporundaki « 1.6 Üst yönetime sağlanan ücret ve 
benzeri  menfaatler » no.lu dipnotta yer verilmiştir.  

Joon Young Park’ın 31.03.2016 tarihi itibariyle istifası nedeniyle boşalan Yönetim 
Kurulu üyeliğine, Kanako Sekine 31.10.2016 tarihinde yapılan olan Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı’nda onaylanmak üzere atanmıştır. 
 
Shinobu Arimoto’nun 13.05.2016 tarihi itibariyle istifası nedeniyle boşalan Yönetim 
Kurulu üyeliğine, Hiroyuki Hayashi 31.10.2016 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanmak üzere atanmıştır.  
 
Shinobu Arimoto’nun 13.05.2016 tarihi itibariyle istifası nedeniyle boşalan Yönetim 
Kurulu Başkanlığına Junichi Tanaka atanmıştır.  
 
Kanako Sekine’nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alınması ve Yönetim Kurulu Üye 
sayısının 5 olarak belirlenmesi 31.10.2016 tarihinde yapılan olan Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiştir.  
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Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 

Yönetim kurulu üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara katılımları 
hakkında bilgiler  

Hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin katılımı ile 14 adet Yönetim 
Kurulu toplantısı  gerçekleştirilmiştir. 

Yoktur 

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin 
şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı 
kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler 

Yoktur 

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı 
üyeleri hakkında uygulanmış idari ve adli yaptırım ilişkin açıklamalar 
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Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, 
toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere 
olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler 

EBRD’ye ait hisselerin, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc’ye devri ile ilgili 
Olağanüstü Genel Kurul, 31 Ekim 2016 tarihinde yapıldı. 

Olağan Genel Kurulumuzda alınan bütün kararlar yerine getirilmiştir. 

Genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği 

Genel kurul hakkında bilgiler 



Genel kurula sunulan özet yönetim kurulu raporu 

Şirketimiz 2016 yılında %110 oranında büyüyerek 2.236 Milyon TL prim üretimi 
gerçekleştirmiştir. 
  
Bu yılın faaliyetleri sonucunda Şirketimiz 177.3 Milyon TL vergi öncesi kar elde etmiştir.  
  
Özkaynaklarımız 40 Milyon TL tutarındaki ödenmiş sermaye ile birlikte 420 Milyon TL’ye, 
hazır değerlerimiz 2.020 Milyon TL’ye ve aktif büyüklüğü 2.423 Milyon TL’ye ulaşmıştır. 
  
Bu sonuçlarla Şirketimizin 2016 yılı özkaynak karlılığı oranı % 40.7 olarak gerçekleşmiştir.  
  
  
  
Recai Dalaş 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı 
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İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgiler 

Şirketimizde 2016 yılı itibari ile 106’sı yönetici olmak üzere toplam 466 personel 
çalışmaktadır.  
 
Şirketimizde, yöneticilerin çalışanları hedefleri yetkinlik ve gelişime göre değerlendirildiği 
performans sistemi ile çalışanların yöneticilerini değerlendirdiği 360 derece yönetici 
değerlendirme sistemi kuruluş yılından itibaren uygulanmaktadır. 
 
Değerlendirme sonuçları eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, kariyer planlamasında 
etkin rol oynar.  
 
Şirketimizde kariyer yolları belirlidir. Kişilerin niteliklerine göre departmanlar arası yatay 
geçişlere imkan sağlanmaktadır. Bunun yanısıra, çalışanlar yöneticilik kariyerinin yanısıra, 
kendilerini konu uzmanı olarak geliştirerek teknik kariyer de yapabilmektedirler.  
 
Şirketimiz, personelin kişisel gelişimine önem vermektedir. Bu amaçla eğitim ihtiyaç 
analizleri yapılmakta ve elde edilen sonuçlara göre teknik ve yetkinlik alanlarının 
gelişimine destek verecek eğitimler  sürekli  olarak planlanmaktadır.  
 
Çalışanlarımızı piyasaya duyarlı ve iç dengeleri gözeten bir sistematik çerçevesinde 
ücretlendiririz. Kişilerin performansları da ücret girdilerinden biridir.  
 
2016 yılında Sompo Japan Sigortada yeni kariyer yönetimi yapısına geçildi. Unvanlar 
yapılan işlerin içeriğini yansıtacak şekilde yeniden yapılandırıldı. Çalışanlara esneklik 
sağlayan iki tip kariyer önermesi geliştirildi: Yöneticilik ve teknik uzmanlık. Çalışanlara 
yönetici olmadan da teknik uzmanlık geliştirdikleri taktirde ilerleme imkanı sağlayan 
kariyer yolları oluşturuldu.  
 
Etkinlik ve verimliliği sağlamak için güçler ayrılığı prensipleri doğrultusunda 
organizasyonel yapıda ve raporlama ilişkilerinde değişiklikler gerçekleştirildi. 
 
2016 yılında hayata geçirilecek performans hedef sistematiği, tepeden aşağı-aşağıdan 
yukarıya birbirini tamamlayan ve birimler arasında uyumlu hedef oluşturma mantığına 
dayalı olarak geliştirildi. 
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Şirketin dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler 

Şirketimizin reasürans işlemleri kendi bünyemizde, Sompo Japan Nipponkoa Insurance 
Inc.’den bağımsız olarak üçüncü taraflar için geçerli olan koşul ve uygulama esasları 
dahilinde yürütülmektedir. 
 
Türkiye Sigorta piyasasında uzun yıllar hizmet veren ve kabul görmüş diğer taraftan da 
çeşitli derecelendirme kuruluşları tarafından kabul edilebilir olarak derecelendirilmiş 
reasürans  şirketleri  ile  işbirliği  yapılmaktadır. 
 
Şirketimizin dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiye 2016 yılı faaliyet 
raporu içeriğinde yer alan denetim raporundaki  « 45. İlişkili taraflarla işlemler »  no.lu 
dipnotta yer verilmiştir. 
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BÖLÜM III – FİNANSAL BİLGİLER 
VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN 

DEĞERLENDİRMELER 



İç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler 

Şirketimizde iç denetim faaliyetleri İç Denetim birimince 21.06.2008 tarihinde yayınlanan 
yönetmelikçe belirlenen yasal çerçevede ve Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 
yürütülmektedir.  
  
Yıllık denetim plan ve programı hazırlanarak Yönetim Kurulu onayına sunulmakta ve bu 
program doğrultusunda denetimler  yapılmaktadır.  
2016 yılında birim süreçlerinin risk değerlemesi yapılmış olup, birim ve süreç olarak yüksek 
riskli alanlarda denetim yoğunlaştırılmıştır. Bu çerçevede genel müdürlük ve bölge 
müdürlüklerinden oluşan 23 birimde risk bazlı denetim faaliyeti yürütülmüş, denetim 
sonrası düzenlenen raporlar 6 aylık dönemlerde izlemeye tabi tutulmuş ve çeşitli 
konularda inceleme raporları düzenlenmiştir.  
  
Denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen bulgulara ilişkin öneriler oluşturularak bu 
doğrultuda çözüm için eyleme geçilmesi ilgili birimden istenmekte, 6 aylık dönemlerde 
bu konudaki gelişmeler izlenerek raporlarımız güncellenmektedir. Talep halinde üst 
yönetim ve şirket  birimlerine danışmanlık hizmeti verilmektedir.  
 
İç Denetim Birimi; 
  

• Şirket varlıklarının korunması, 
• Şirket faaliyetlerinin yasalara, sigortacılık mevzuatına, şirket politika, prosedür 

ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, 
• Hesap kayıt düzeninin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun, mali 

tabloların doğru ve güvenilirliği, 
• Şirket kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı 

  
hedeflerine yönelik olarak yürüttüğü iç denetim faaliyetlerinde; uygunluk denetimi, 
faaliyet denetimi, sistem değerleme ve bunlara ilişkin kontrol tekniklerini kullanmaktadır. 
  
İç Denetim birimi mevcut bilgi işlem sisteminden azami faydayı sağlayacak şekilde 
çalışmaktadır. İş kabulünde, fiyatlamada, ödeme ve benzeri konularda işlerin Şirket’in 
politikalarına uygun olarak ve prosedürlerinde yer alan yetki ve kurallar çerçevesinde 
yürütülmesini güvence altına almak için tasarlanmış olan ve otomasyon sistemlerine 
yerleştirilmiş çeşitli kontrol, kısıtlama ve yetkilendirme içeren kontrollerle denetim 
faaliyetleri desteklenmektedir  
 
2016 yılında yürütülen denetim çalışmaları esnasında, şirketin mali bünyesini olumsuz 
yönde etkileyebilecek önemli  bir hususa rastlanmamıştır. 
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Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin 
açıklamalar 

Şirketimizde üçer aylık dönemlerde Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından 
vergi denetimi, Haziran sonu ve yılsonu olmak üzere de Güney Bağımsız Denetim ve 
Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  A.Ş. (Ernst &Young) tarafından bağımsız denetim 
yapılmıştır. 
 

31 



Finansal tablolar ve mali bünyeye ilişkin bilgiler ile mali durum, karlılık ve tazminat 
ödeme gücüne ilişkin değerlendirmeler 
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Finansal tablolar ve mali bünyeye ilişkin bilgiler ile mali durum, karlılık ve tazminat 
ödeme gücüne ilişkin değerlendirmeler 
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Finansal tablolar ve mali bünyeye ilişkin bilgiler ile mali durum, karlılık ve tazminat 
ödeme gücüne ilişkin değerlendirmeler 
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Finansal tablolar ve mali bünyeye ilişkin bilgiler ile mali durum, karlılık ve tazminat 
ödeme gücüne ilişkin değerlendirmeler 
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Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına 
ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri 

Şirketimizin sermaye yeterlilik oranı 2016 yılsonu itibariyle 0.81 dir. 
 
2016 yılında sermaye yeterlilik oranının 0.81 olarak gerçekleşmesi, üretim artışına bağlı 
olduğundan geçici bir durumdur. 2017 yılındaki üretim beklentisi ve riskin doğru 
yönetilmesi konusunda atılan adımların katkıları ile birlikte, önümüzdeki yıl ilgili oranın 1.15 
üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

2016 2015
SERMAYE YETERLİLİK TABLOSU (bin TL)
Şirket için gerekli özsermaye tutarı 545.535 277.127
Şirket özsermaye tutarı 441.744 296.494
Sermaye yeterliliği sonucu (103.791) 19.367

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı 

(milyon TL) 
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Hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin 
bilgiler ve değerlendirmeler 
 
Şirketimiz 2016 yılında tüm hedeflerinde bütçenin üzerinde gerçekleşme 
sağlanmıştır. 



Risk türleri itibariyle uygulanan risk yönetim politikalarına ilişkin bilgiler 
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Hazine Müsteşarlığı tarafından 21 Haziran 2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazete‘de 
yayımlanan "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin 
Yönetmelik" ("İç Sistemler Yönetmeliği") uyarınca Şirketimizin iç sistemlere ilişkin 
faaliyetleri, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi fonksiyonları tarafından 
gerçekleştirilmektedir.  Bu kapsamda iç denetim fonksiyonları İç Denetim Müdürlüğü 
tarafından, iç kontrol ve risk yönetimi fonksiyonları ise Kurumsal Yönetim Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir.  
 
Şirketimizde; riskleri sağlıklı bir biçimde tespit ve kontrol edebilmek ve risklerin bifiil 
gerçekleştikleri hallerde, etkileriyle yeterli düzeyde başedilebilmeye yönelik kontrolleri 
önceden tesis edebilmek, maruz kalınan riskleri doğru biçimde değerlendirebilmek 
üzere ve Şirketin mali durumunun sağlamlığını temin edebilmek ve öngörülemeyen zarar 
ve kayıplardan kaçınabilmek amacıyla risk yönetimi politikaları ve standartlar 
oluşturulmuştur. Bunların oluşturulması sırasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate 
alınmaktadır. 
 
1. Şirket faaliyetlerine ilişkin stratejiler, politikalar ve uygulama usulleri 
2. Şirketin faaliyetlerinin hacmine, niteliğine ve karmaşıklığına uygunluk 
3. Şirketin alabileceği risk düzeyi 
4. Şirketin izleme ve yönetme kapasitesi 
5. Şirketin geçmiş deneyimi ve performansı 
6. Faaliyetleri yürüten birimlerin yöneticilerinin alanları ile ilgili konulardaki uzmanlık 

düzeyleri 
7. Şirket iştiraklerinin politika ve uygulamaları  
8. Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülükler 
 
Risk yönetim yapısının tesis edilmesi ve gözetimindeki tüm sorumluluk Yönetim 
Kurulu’ndadır. Risk yönetimine ilişkin önemli konular çeyrek dönemler itibariyle Kurumsal 
Yönetim Komitesi’nde ele alınmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin risk stratejisi 
ve risk iştahı ile ilgili kararların yanısıra sermaye yetersizliği halinde alınacak acil durum 
tedbirleri konusunda Yönetim Kurulu’nu desteklemektedir.  
 
Şirketimizdeki varolan riskleri saptamak ve oluşabilecek riskleri tespit edebilmek amacıyla 
operasyonel faaliyetlerdeki riskler birim yöneticileri ve Genel Müdür Yardımcıları 
tarafından belirlenmekte, risk yönetim sistemine ilişkin operasyonel süreç ise Kurumsal 
Yönetim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan Operasyonel 
Risk Değerlendirmesi çalışmasında tanımlanan riskler sistem risklerini, aktif risklerini, iş gücü 
risklerini ve itibar risklerini kapsamaktadır. 
 

Her birim için ayrı ayrı yapılan bu değerlendirmede, risklerin gerçekleşme olasılığı ile 
risklerin muhteviyatı itibariyle oluşturacakları etki, finansal ve operasyonel açıdan 
skorlanmakta, bu risklerin Şirketimizde gerçekleşmeleri halinde, Şirket üzerinde yaratacağı 
etkileri ve oluşacak olası kayıp tayin edilmektedir. Bu risk yönetimi faaliyeti, risklerin kontrol 
edilebilirlik derecesinin belirlenmesini de içermektedir. Çalışmada, riskleri önlemeye 
ve/veya etkilerini azaltmaya yönelik kontrollerin tesisi ve risklerin ne ölçüde 
azaltılabileceği değerlendirilmekte; riskler süreçlerdeki, piyasa koşullarındaki ve sunulan 
ürün ve servislerdeki değişikleri yansıtacak şekilde düzenli bir şekilde gözden geçirilmekte 
ve kontrollerin etkinliği ve yeterliliği takip edilmektedir. 
 
Şirket kritik riskleri yine çeyrek dönemler itibariyle mevcut olan/olabilecek riskler açısından 
gözden geçirilmekte ve her bir risk detaylı olarak incelenerek, ilgili analiz dokümanları 
revize edilmektedir. Şirket kritik riskleri dokümanında yapılacak değişiklikler Kurumsal 
Yönetim Komitesi toplantılarında kararlaştırılmaktadır.  
 
Şirketimiz, bünyesindeki her bir bölümün ya da söz konusu olduğu takdirde iştiraklerinin risk 
değerlendirmeleri yapmalarını ve böylelikle maruz kalınan ve yönetim üzerinde esaslı 
etkiye yol açabilecek risklerin doğru biçimde değerlendirilebilmesini sağlamak  
amacıyla, riskleri özellik ve koşullarına uygun biçimde, aşağıda belirtilen ana kategoriler 
altında yönetmektedir.  
 

• Varlık Yönetimine ilişkin Riskler 
• Risk Kabul/ Taahhüt (Underwriting) Riski 
• Operasyonel Riskler 
• Likidite Riski 

 
Şirketimizde, bu risklere aşırı ölçüde maruz kalınmasından kaçınmak suretiyle, riskler ve 
varlıklar arasında uygun bir dengenin muhafaza edilmesi doğrultusunda hareket 
edilmektedir. 
 
Şirketimiz, mali durumunun sağlam olmasını temin etmek üzere, sigorta risk kabul/taahhüt 
risklerine, aktif risklerine ve operasyonel risklere ne ölçüde maruz kalındığını ölçerek ve 
bunlar arasında bir korelasyon kurarak kümül risk seviyesini hesaplamakta ve özkaynakları 
ile karşılaştırma yapmak suretiyle ekonomik risk sermayesini entegre bir biçimde yönetip 
sermaye tahsisinin aşılmamasını  temin etmektedir. 
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Risk türleri itibariyle uygulanan risk yönetim politikalarına ilişkin bilgiler 



Şirketimiz, faaliyet gösterdiği ürünlere yönelik olarak ise yıllık olarak risk kabul politikaları 
belirlemekte ve bunu gerekli gördüğü takdirde yıl içerisinde revize etmektedır. Söz konusu 
risk kabul politikaları ile, teklif sürecinden poliçe tanzimine kadar geçen süreçte, risk 
analizine yönelik minimum ve maksimum limitler ürün bazında belirlenmekte ve kapsam 
dışında kalacak riskler belirtilmektedir. Şirket özelinde oluşturulan iş kabul esasları ve 
benzeri prosedürler de bu politikayı desteklemektedir. Şirketimiz yüksek riskler ve 
katastrofik olaylar için ise mali bünyesini göz önüne alarak reasürans anlaşmaları ile 
kendisine koruma sağlamaktadır.      
 
Bunların yanı sıra, Şirketimizde, Şirket üzerinde risk oluşturabilecek unsurları en ince 
detayda takip edebilmek amacıyla çeşitli komiteler oluşturmuştur. Dağıtım Kanalları Risk 
İzleme Komitesi, Tarife İzleme Komitesi, Hasar Komitesi  başlıca komitelerdendir.  
 
Şirketimiz içerisinde ise personelimizin karşılaştığı problemleri, mutat uygulamalara göre 
şüpheli gördükleri hususları ilgili yönetim kademelerine ve İç Denetim birimine 
raporlayabilmelerine olanak sağlayacak iletişim kanalları tesis edilmiş olup, şirket 
içerisinden kaynaklanabilecek risklerin tespiti için uygun ortam hazırlanmıştır. Şirketimizde, 
oluşturulmuş yönetsel politikalar, işlevsel görev ayrımı tesisi, belirlenmiş görev dağılımları 
ve otorizasyon limitleri ve sistemsel olarak tanımlanmış kısıtlamalar ve yetkiler, bununla 
beraber personelimizce Şirket politikaları ve prosedürlerinin okunduğuna, anlaşıldığına ve 
uygulanacağına ilişkin yıllık olarak verilen beyanat ise şirket iç kaynaklı risklerin önlenmesi 
amacıyla oluşturulmuş iç kontrol mekanizmalarımızdandır.  
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Risk türleri itibariyle uygulanan risk yönetim politikalarına ilişkin bilgiler Rapor dönemi dahil 5 yıllık döneme ilişkin özet finansal bilgiler 
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5 Yıllık Döneme Ait Temel Göstergeler
(bin TL) 2012 2013 2014 2015 2016
Prim Üretimi 450.962 555.811 686.789 1.063.474 2.236.156
Teknik Bölüm Dengesi 30.639 39.104 35.530 33.280 153.909
Net Mali Sonuç 2.051 6.440 15.392 2.176 99.005
Vergi Öncesi Kar 32.690 45.544 50.922 35.456 177.345
Vergi Öncesi Kar 3.399 10.694 11.386 8.264 35.322
Net Kar 29.291 34.850 39.536 27.192 142.021

Ödenmiş Sermaye 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Özkaynaklar 176.851 211.628 251.136 278.221 419.859
Toplam Aktifler 545.487 681.772 848.126 1.224.957 2.423.305



Sompo Japan Sigorta, Şirket hedefleri ile Şirket grup stratejisi doğrultusunda, Türk Ticaret 
Kanunu, Vergi Kanunları ve Sigortacılık mevzuatına uygun olarak kar dağıtımı 
yapmaktadır.  
  
Kâr dağıtımı sırasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasındaki denge 
korunmakta olup, kar dağıtım kararının verilmesinde yasal kayıtlarda bulunan dağıtıma 
konu kaynakların yeterliliği, karlılık, nakit durumu, sermaye gereksinimi ve finansman 
politikaları  dikkate alınmaktadır. 
  
Şirkette kar dağıtımına, Yönetim Kurulu teklifine istinaden Genel Kurul takdiri ile karar 
verilmektedir. Safi karın bir kısmının veya tamamını gelecek yıla veya fevkalade yedek 
akçeye nakledilmesi, dağıtılacak temettünün nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye 
eklenmesi ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması konularında karar 
vermeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul, kanun ve sözleşme hükümleri uyarınca 
gerekli ayırmaları yaptıktan  sonra, kalan şirket  kazancı üzerinde tasarruf  hakkına  sahip 
olup, Yönetim Kurulu teklifinden bağımsızdır. 
  
Kar dağıtımı meri mevzuatlar çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 
finansal tablolarda yer alan dönem net karı ve dağıtılabilir kar üzerinden yapılmaktadır. 
Tutar, kanuni ve ihtiyarı yedek akçelerle, kanun ve esas sözleşme hükümlerince ayrılması 
gerekli diğer paralar safi kardan ayrıldıktan sonra belirlenmektedir.  
  
Kar dağıtımı sürecinde tahakkuk eden karın bir defada veya birkaç taksitte ödenmesi 
mümkündür. 
  
Kar dağıtımına ilişkin hususlar, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmakta ve faaliyet raporunda belirtilerek bilgi açıklama politikası çerçevesinde 
kamuya açıklanmaktadır.  
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Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa 
gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri 

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin kar dağıtım bilgilerine faaliyet raporu içeriğinde yer alan 
denetim raporundaki  « 47.6.Kar dağıtım tablosu »  no.lu dipnotta yer verilmiştir. 

Diğer Hususlar 
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Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, 
alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki 
özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar 

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra ortaya çıkan ve özel önem taşıyan olaylara 
ilişkin bilgiye 2016 yılı faaliyet raporu içeriğinde yer alan denetim raporundaki « 46. 
Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olaylar » no.lu dipnotta yer verilmiştir. 
 

Şirketimizin yatırım harcamalarına ilişkin bilgiye 2016 yılı faaliyet raporu içeriğinde yer 
alan denetim raporundaki  « 6. Maddi duran varlıklar »  ve « 8. Maddi olmayan duran 
varlıklar » no.lu dipnotta yer verilmiştir.   

Şirketimizin iştiraklerine ilişkin bilgiye 2016 yılı faaliyet raporu içeriğinde yer alan 
denetim raporundaki  « 9. İştiraklerdeki  yatırımlar » no.lu dipnotta yer verilmiştir. 

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler 

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler 

Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk 
projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler 
Şirketimiz «Var mısın akıllım?» sosyal sorumluluk projesine 45 bin TL harcama yapmıştır. 
Çocuklarımıza bilgi ve becerilerini gösterebilecekleri, eğlenceli etkinlikler 
düzenlenmiştir. 
 
Şirketimiz yıl içerisinde bin TL bağış ve yardımda bulunmuştur. 

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalara ilişkin 
bilgiye 2016 yılı faaliyet raporu içeriğinde yer alan denetim raporundaki  « 42. Riskler » 
no.lu dipnotta yer verilmiştir. 

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 
nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler 
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Bağlılık Raporu 

Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2016 yılı içinde yapmış 
olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından 
kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı 
edimin sağlandığı ve Şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan 
herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi 
bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Sompo Japan Sigorta Sermayedarları Sermayedarların Ortaklık Payları (%)
Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc. 100%
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Denetim firmasının uygunluk görüşü 




























































































