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BÖLÜM I - SUNUŞ 

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz 
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Branş Dağılımı
(bin TL) 2015 2014 Δ (%) 2015 2014
Yangın ve Doğal Afetler 158.772 133.592 18,8 14,9 19,5
Finansal Kayıplar 5.785 4.977 16,2 0,5 0,7
Nakliyat 30.068 17.032 76,5 2,8 2,5
Su Araçları 2.049 909 125,4 0,2 0,1
Su Araçları Sorumluluk 2.630 2.064 27,4 0,2 0,3
Kara Araçları 263.971 225.431 17,1 24,8 32,8
Kara Araçları Sorumluluk 377.011 143.033 163,6 35,7 20,9
Genel Zararlar 149.598 111.764 33,9 14,1 16,3
Genel Sorumluluk 20.721 15.688 32,1 1,9 2,3
Hava Araçları 722 516 39,9 0,1 0,1
Hukuksal Koruma 5.688 5.930 -4,1 0,5 0,9
Kefalet 4.418 4.016 10,0 0,4 0,6
Kaza 8.855 11.690 -24,3 0,8 1,7
Sağlık 33.186 10.147 227,1 3,1 1,5
Toplam 1.063.474 686.789 54,8 100,0 100,2

Yazılan Primler Toplamdaki Payı (%)

2015 yılında prim üretimi %54.8 artış ile 1.063 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Branşlara göre prim 
dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.  
  
  

Hesap dönemine ait  faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler Hesap dönemine ait  faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler 

(milyon TL) 

686,8

1.063,5

2014 2015

Prim

35,5

33,3

2014 2015

Teknik Bölüm Dengesi

50,9

35,5

2014 2015

Vergi Öncesi Kar

251,1
278,2

2014 2015

Özkaynaklar

848,1

1.225,0

2014 2015

Toplam Aktifler

39,5

27,2

2014 2015

Net Kar
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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 



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. Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. 
%90,01’lik payla Sompo Japan Sigorta’nın ana sermayedarıdır.   
 

Sompo Japan  
Nipponkoa 

Insurance Inc.,  
90,01 

European Bank 
for Rec. & Dev.,  

9,99 

Pay oranı 
(%) 

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

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. 

Hissedar adı � Sermaye miktarı�(TL) Hisse adedi� Pay oranı�(%)
Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. 36.004.000 3.600.400.000 90,01
European Bank For Reconstruction and Development 3.996.000 399.600.000 9,99

40.000.000 4.000.000.000 100,00

(*) Sompo Japan Insurance Inc. Nipponkoa Insurance Co., Ltd. ile birleşmiş ve unvanı  Eylül 2014 itibari ile 
Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. olarak değişmiştir. 
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Yönetim kurulu başkanının ve genel müdürün faaliyet dönemine ilişkin 
değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri 

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 
Küresel finansal krizin üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen dünya ekonomisi 2015 yılında 
da yavaş büyümeye devam etmektedir. Makroekonomik belirsizlikler ve dalgalanmalar, 
düşük emtia fiyatları ve azalan uluslararası ticaret, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik 
yavaşlama ve Amerikan Merkez Bankasının (FED) yılın son toplantısında kısa vadeli faiz 
oranında artışına gitmesi ve faiz artışına 2016 yılında da devam edeceğine dair iletişimi 
yılın en önemli ekonomik aktiviteleriydi. Bu gelişmeler neticesinde dünya ekonomisinin 2015 
yılında %2,4 oranında büyümesi beklenmektedir. 
2015 yılı Türkiye ekonomisi açısından da oldukça zorlu şartların yer aldığı bir seneydi. Yıl 
içinde iki seçim yapılması politik belirsizlik yaratarak ülke ekonomisi üzerinde baskı 
oluşturdu. Ayrıca, Orta Doğu’da artan jeopolitik tansiyon Türkiye ekonomisini doğrudan 
etkileyen diğer bir önemli unsur oldu. Diğer taraftan, kamu maliyesinde istikrarın devam 
etmesi ve cari açığın azalması yıl içindeki önemli olumlu ekonomik gelişmelerdi. Gerek 
küresel ekonomiden gerekse ülke içindeki gelişmelerden etkilenen Türkiye ekonomisinin 
2015 yılında potansiyelinin altında bir seviyede ve bir önceki yılın 0,1 puan altında %2,9 
oranında büyümesi beklenmektedir.  
Hayat dışı alanda küresel sigortacılık açısından bakıldığında; hayat dışı sigorta sektörünün 
2015 yılında bir önceki yıla göre 0,4 puanlık artış ile %3,2 oranında büyüdüğü görülmüştür. 
Gelişmekte olan ülkelerdeki prim artışı yine gelişmiş ülkelerdeki prim artışından daha yüksek 
olmuştur. Doğal afetlerden kaynaklanan katastrofik hasarların göreceli olarak düşük 
olmasından dolayı küresel hayat dışı sigorta sektörü 2015 yılında da teknik karlılık 
sağlamıştır.  
Türk hayat dışı sigorta sektörü ise 2015 yılında %20 oranında büyümeyi başarmıştır. Küresel 
ve ülke ekonomisindeki durgunluğa rağmen hayat dışı sigorta sektöründeki büyüme 
otomobil satışlarındaki devam eden büyüme, oto sigortalarındaki ortalama fiyatlardaki 
artış ve oto dışı sigortalardaki reel büyümeden kaynaklanmakta olup, bu yılın Türk sigorta 
sektörü için daha iyiye gidiş için bir değişim yılı ve dönüm noktası olduğunu 
düşünmekteyim. 
Bu dönemde şirketimiz prim üretimini %55 oranında artırırken 35,5 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 %4,0’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 2015 yılında da başarıya ulaşmamızda bizlerden katkılarını 
esirgemeyen ortaklarımıza, çalışanlarımıza, acentelerimize ve müşterilerimize Yönetim 
Kurulumuz adına en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 
 
Shinobu Arimoto 
Yönetim Kurulu Başkanı  
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Yönetim kurulu başkanının ve genel müdürün faaliyet dönemine ilişkin 
değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri 

Genel Müdür’ün Mesajı 

2015 yılı, şirketimiz için önemli ve başarılı bir yıl olmuştur. 
Türk hayat dışı sigorta sektöründe 2015 yılındaki en önemli gelişmeler oto sigortalarında 
gerçekleşmiştir. Trafik sigortasındaki teknik zararın artarak devam etmesi, söz konusu 
teknik zarar dolayısıyla bir çok şirketin oto sigortalarındaki stratejilerini değiştirmesi, trafik 
sigortasındaki artan ortalama primler, kasko sigortalarındaki artan fiyat rekabeti ve Ege 
Sigorta’nın Hazine Müsteşarlığınca el konulması yılın en önemli olaylarıdır.  
Sektördeki bu olumsuzluklara rağmen şirketimiz 2015 yılında hayat dışı sigorta sektörünün 
yaklaşık üç katı bir büyüme oranına ulaşmış ve yılı 1,063 milyar TL prim üretimiyle %4 
pazar payına sahip ve prim üretimi açısından sekizinci büyük sigorta şirketi konumuna 
gelmiştir. Karlılık açısında baktığımızda da 35,5 milyon TL vergi öncesi dönem karı rakamı 
ile hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Özkaynaklarımız 278 milyon TL’ye ulaşmış ve yılı 
%10,3 seviyesinde bir RoE oranıyla bitirerek geçmiş yıllarda olduğu gibi özkaynak 
karlılığımızı da korumuş durumdayız.  
Şirketimiz, “küçük ama karlı, butik ama geniş ürün yelpazesine sahip bir şirket” olarak 
bilinirken bütün dağıtım kanallarında geniş bir ürün yelpazesine sahip, müşterisine her 
yerde her zaman en iyi hizmeti veren sektörün kurumsal ve öncü sigorta şirketlerinden 
birisine dönüşmektedir. Söz konusu dönüşümü, şirket kültürünü geliştirerek takım ruhu, 
samimiyet ve yaratıcılığı ön planda tutarak ve işletmecilik anlayışını benimseyerek 
yapmaya devam etmekteyiz. Bu kültür ve rakiplerimizden farklı olan yönetim anlayışımız 
yıllardır olduğu gibi 2015 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 bir 
olmaya devam edecektir. Uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak için bu yıl da bir çok 
alanda yeni projelere imza atmış bulunmaktayız.  
Uzun vadeli hedeflerimizden birisi olan marka bilinirliğini geliştirmek için bu yıl Beşiktaş JK 
ile sponsorluk anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, Sompo Japan Sigorta bir yıl 
boyunca Beşiktaş JK Erkek Basketbol Takımı’nın sponsoru olacaktır. Her geçen gün bir 
öncekinden daha iyi olma ilkesi çerçevesinde faaliyetlerini şekillendiren Şirketimiz, 
rekabetçi avantaj sağlamak adına teknolojik altyapısını da her gün geliştirmektedir. Bu 
yılın bir diğer önemli yapılanması ise insan kaynakları yönetiminin genel müdür 
yardımcılığı seviyesinde yapılandırmamız olmuştur.  2015 yılsonu itibarıyla 400 çalışanı 
aştığımız bu günlerde insan kaynakları yönetimindeki bu yapılanmanın uzun vadeli 
hedeflerimize ulaşmak için attığımız önemli adımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. En 
son olarak belirtmek istediğim diğer bir husus ise hizmet ağımızdaki büyümedir. Bu gün 
itibarıyla 12 bölge müdürlüğü/şube, 1500’ü aşkın acente ve 3 banka ve bir  çok broker 
ile çalışan bir dağıtım kanal ağımız bulunamktadır.  
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 

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 
 
2015 yılı itibariyle çalışan sayımız 391’dir. Çalışanların %74’ü Genel Müdürlük’te, %25’i 
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, Orta Anadolu Bölge, Ege 
Bölge, Güney Anadolu Bölge, Bursa Bölge, Karadeniz Bölge ve Akdeniz Bölge olmak 
üzere 8 Bölge Müdürlüğümüz, Kayseri, Denizli ve Eskişehir olmak üzere toplam 3 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.  
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Erkek (%) Kadın (%) Erkek (%) Kadın (%)
55 45 49 51

SektörSompo

Sompo Sektör Sompo Sektör Sompo Sektör
İ lkokul 0 1 0 0 0 1
Ortaokul ve Dengi 2 1 1 0 2 1
Lise ve Dengi 11 13 13 11 12 12
2 Yıllık Yüksekokul 13 10 17 18 15 14
Üniversite 62 65 64 62 63 63
Lisansüstü 12 10 4 9 8 10

Erkek (%) Kadın (%) Toplam (%)
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Satış gücümüzün %75’ini oluşturan acentelerimizin, ürünlerimiz, uygulamalarımız ve 
süreçlerle ilgili tüm önerilerini Sompo Japan Satış Platformu üzerinden rahatlıkla 
paylaşabilecekleri  ’Bir Fikrim Var’ – Acente Öneri Sistemine geçildi. 
 
«Yabancılar İçin Sağlık Sigortas»ı ürünü kapsamında web sitesi kurularak sigortalıların ve 
sigortalı adaylarının daha fazla bilgi edinme imkanı ve müşterilerin bu siteden iki adet 
soru ile hızlıca prim bilgisi alması sağlandı.  
 
Türkiye’de geçici süre ile  ikametgah izni almak isteyen yabancı uyruklu şahışlar için 
oluşturulan “Elit Yabancılar İçin Sağlık” sigortası ürününün satış ve satış sonrası hizmetlerini 
iyileştirmek amacı ile «Yabancılar İçin Sağlık Sigortalı» temalı İngilizce ve Arapça  web 
sitesi de yıl içerisinde yayına alındı.  
  
«Acente Satış Yönetim Sistemi» Temmuz ayında kullanıma açıldı. Sistem; acentelerin 
teklif, üretim ve karlılık sonuçlarının bir puan sistematiğine göre değerlendirilmesi 
sonrasında satış sorumlusunun acente temaslarını yönlendiriyor. Sistemin sağladığı 
başlıca avantajlar ise bilgilere ulaşım, düzenli raporlama, temas kaydının oluşması, 
ihtiyaç tespiti ve aksiyon takibi olarak sıralanabilir. Diğer taraftan mobil cihazlarla verilere 
şirket dışından ulaşmak operasyon yükünü ortadan kaldırmakta. 
   
2015  yılında Türkiye’nin en köklü spor klüplerinden biri olan  Beşiktaş Basketbol kulübü ile 
gerçekleştirilen isim sponsorluğu anlaşması sonrası ilgili takımın adı Beşiktaş Sompo Japan 
olarak değişmiştir. İsmimizin yazılı ve görsel basında yoğun görünürlüğünün etkisi ve yine 
üretim pazar payımızın artması ile birlikte şirketimizin  olumlu imajı ve firmamıza olan 
beğenide önemli bir artış gerçekleşmiştir. 
 
Hasar ile ilgili süreçlere hız katabilme ve verimliliği artırmak adına mobil uygulamalar 
geliştirildi.  
  
Servis ve yedek parça tedarikçi başvuru değerlendirme sürecinin elektronik ortamda 
yapılacağı ve takip edileceği sektörel olarak ilk olma özelliği ile dikkat çeken  “Anlaşmalı 
Servis ve Yedek Parça Tedarikçi Süreç Yönetimi Projesi” tamamlandı.   
  
Risk haritaları oluşturularak sel-seylap, yer kayması gibi katastrofik risklerin lokasyonel 
olarak  belirlenmesi sağlandı.  
 
Hasar süreçlerini yönettiğimiz I-CAP programı acenteler için daha basit ve kullanımı 
kolay olacak şekilde geliştirildi. 
 
Büyük hasar sürecinin, I-CAP üzerinden sistemsel takip edebilmesi alt yapı çalışmaları 
yapıldı. 

Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araştırma geliştirme uygulamalarına ilişkin 
bilgiler 
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I-CAP sisteminde, hasara ilişkin gerek regülasyona uyum, gerek operasyonel verimlik 
anlamında ihtiyaç duyulan entegrasyon ve geliştirme talepleri gerçekleştirildi. 
 
Gerek müşteri memnuniyeti, gerek süreç ve performans yönetimi adına eksperler 
tarafından yönetilen faturalı dosyaların şirket içinde yapılmasına başlandı.  
  
Trafik sigortasından kaynaklı ağır hasar dosyalarında sovtaj tutarının belirlenmesi 
amacıyla ihale sistemine geçildi.  
 
Veritabanı sunucuları sanallaştırıldı. Daha yüksek kapasiteli sunucular ile performans artışı 
sağlandı.  AlwaysOn ve Cluster altyapısı ile kesintisiz yedekli bir mimariye geçildi.  
  
Altyapı sunucuları sistem güncelleştirmelerine devam edildi. Mail sunucularımızın 
versiyonu Exchange 2013’e yükseltildi. Hemen hemen tüm sunucularımızın işletim 
sistemleri Windows Server 2012’ye yükseltildi. 
  
Artan CyberAttack tehditleri nedeni ile güvenlik altyapısı düzenlemeleri yapıldı. DDOS 
atak engelleme sistemi devreye alındı. Uzaktan erişimler için SMS ile two factor 
authentication altyapılı SSL VPN kullanımına geçildi.  
  
Hem ana merkezimizde hem de yedek merkezimizde gereken performans/kapasite 
artışları sağlandı. 
  
Sompo Japan NK Japonya merkezimizin takibinde IT Governance kapsamında COBIT5 
uyumluluk çalışmaları başlatıldı. 

Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araştırma geliştirme uygulamalarına ilişkin 
bilgiler 



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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Shinobu Arimoto 
Yönetim Kurulu Başkanı 
(Atanma tarihi : 1 Nisan 2013) 

Öğrenim Durumu 
Waseda Üniversitesi / Hukuk 
 

Mesleki Deneyim 
1987  –  2010       Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. – Yönetici 
2010  –  2013       Sompo Japan Sigorta –  Genel Müdür Yardımcısı  
                             (Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Teknik) 
2013  – devam    Sompo Japan Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı 
 

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 

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 

17 

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 



Joon Young Park 
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Atanma tarihi :21 Şubat 2011) 

Öğrenim Durumu 
Yonsei Üniversitesi / İşletme ve İş İdaresi 
Keio Üniversitesi / İş İdaresi – Yüksek Lisans 

Mesleki Deneyim   
1998 – 1999         Credit Suisse First Boston – Analist  
1999 – 2000         Rothschild  
2000 – 2008         Lehman Brothers – Kıdemli Başkan Yardımcısı  
2008 – 2009         Nomura – Yönetici Müdür  
2009 – devam    EBRD – Yönetici 
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Junichi Tanaka 
Yönetim Kurulu Üyesi 
(Atanma tarihi : 2 Haziran 2014) 

Öğrenim Durumu 
Keio Üniversitesi  / İşletme – Siyaset Bilimi  
 

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

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 

Ali Murat Dişci 
Genel Müdür Yardımcısı  
(Atanma tarihi : 9 Aralık 2013) 

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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Öğrenim Durumu 
 İstanbul Üniversitesi  /  İktisat Fakültesi 
 
Mesleki Deneyim 
1997 - 2001      AXA Oyak  Sigorta – Teknik Müdür 
2001 - 2006      Sompo Japan –  Genel Müdür Yardımcısı   
2006 - 2006      Basak Sigorta Satınalma Süreci – Danışman 
2006 – 2010      ERGO Sigorta  – Genel Müdür Yardımcısı 
2010 – 2011      Türkiye Sigorta Birliği – Genel Sekreter Yardımcısı  
2011 – 2013      IUC GLOBAL Danışmanlık – Genel Müdür 
2013 –  devam   Sompo Japan Sigorta – Genel Müdür Yardımcısı  
                             (Acenteler Satış Yönetimi ve Pazarlama)  

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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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)  

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) 



 
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 

Yoktur 
 

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara 2015 yılı faaliyet 
raporu içeriğinde yer alan denetim raporundaki « 1.6 Üst yönetime sağlanan ücret ve 
benzeri  menfaatler » no.lu dipnotta yer verilmiştir.  

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı 
üyeleri hakkında uygulanmış idari ve adli yaptırım ilişkin açıklamalar 

2015 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyelerinde değişiklik yoktur 
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Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin 
şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı 
kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler 

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 

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

Yoktur 
 

Hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin katılımı ile 10 adet Yönetim 
Kurulu toplantısı  gerçekleştirilmiştir. 
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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 

Yıl içinde olağanüstü Genel Kurul toplantısı  yapılmamıştır. 

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 2015 yılında %54.8 oranında büyüyerek 1.063 Milyon TL prim üretimi 
gerçekleştirmiştir. 
  
Bu yılın faaliyetleri sonucunda Şirketimiz  35.2 Milyon TL vergi öncesi kar elde etmiştir.  
  
Özkaynaklarımız 40 Milyon TL tutarındaki ödenmiş sermaye ile birlikte 278 Milyon TL’ye, 
hazır değerlerimiz  590.2  Milyon TL’ye ve aktif büyüklüğü 880.5 Milyon TL’ye ulaşmıştır. 
  
Bu sonuçlarla Şirketimizin 2015 yılı özkaynak karlılığı oranı % 10.3 olarak gerçekleşmiştir.  
  
  
  
Recai Dalaş 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı 
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İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgiler 

Şirketimizde 2015 yılı itibari ile 99’u yönetici olmak üzere toplam 391 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.  
 
2015 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 2015 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.  
2015 yılında birim süreçlerinin risk değerlemesi yapılmış olup, birim ve süreç olarak yüksek 
riskli alanlarda denetim yoğunlaştırılmıştır. Bu çerçevede genel müdürlük ve bölge 
müdürlüklerinden oluşan 18 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  
 
2015 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. 
 
T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetleme Kurulu’nun, Şirket nezdinde, 2009, 2010, 2011 ve 
2012 yılları BSMV konulu, sınırlı vergi incelemesi sonucunda, sovtaj işlemlerinin banka ve 
sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmadığı gerekçesiyle Şirket’e 2009, 2010, 2011 ve 
2012  yılları ı için 2.120.453 TL vergi ve 2.974.716 TL vergi cezası olmak üzere toplam 
5.095.169 TL vergi ve vergi cezası tarh edilmiştir. Şirket uygulamalarının mevzuata uygun 
olduğu düşünülmekte olduğundan finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. 
Şirket, 21 Ocak 2015 tarihinde 2009, 24 Haziran 2015 tarihinde 2010, 2011, 2012 yıllarına 
ilişkin vergi ve cezası için Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu 
Başkanlığı’na uzlaşma talebinde bulunmuş olup uzlaşma tarihi verilmemiştir. 
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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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Alınan Prim / Özkaynak

22,7

29,6
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Özkaynak / Toplam Aktif (%)

36,4

54,2

2015

2014

Özkaynak / Teknik Karşılıklar (%)

2015 2014
SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ORANLAR
Alınan Prim / Özkaynak 3,82 2,73
Özkaynak / Toplam Aktif (%) 22,7 29,6
Özkaynak / Teknik Karşılıklar (%) 36,4 54,2
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Finansal tablolar ve mali bünyeye ilişkin bilgiler ile mali durum, karlılık ve tazminat 
ödeme gücüne ilişkin değerlendirmeler 

2015 2014
AKTİF KALİTESİ VE LİKİDİTEYE İLİŞKİN ORANLAR
Likit aktifler / Toplam Aktifler (%) 71,9 69,6
Likidite Oranı 0,95 1,02
Cari Oran 1,30 1,43
Prim ve Reasürans Alacakları / Toplam Aktifler (%) 16,3 18,3
Acente Alacakları / Özkaynaklar (%) 49,0 42,2

0,95

1,02

2015

2014

Likidite Oranı

1,30

1,43

2015

2014
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49,0
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2015
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Acente Alacakları / Özkaynaklar (%)

16,3

18,3
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2014

Prim ve Reasürans Alacakları / 
Toplam Aktifler (%)

71,9

69,6

2015

2014

Likit aktifler / Toplam Aktifler (%)
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68,6

63,9
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Konservasyon Oranı

50,5

51,9

2015

2014

Tazminat Tediye Oranı (net)

2015 2014
FAALİYET ORANLARI (%)
Konservasyon Oranı 68,6 63,9
Tazminat Tediye Oranı (net) 50,5 51,9

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 

2015 2014
KARLILIK ORANLARI (%)
Hasar Prim Oranı (net) 72,9 68,8
Masraf Oranı 27,5 28,1
Diğer Oran (Dengeleme Karşılığı / Kazanılmış Prim) 0,6 0,7
Bileşik Oran 101,1 97,5
Vergi Öncesi Kar / Alınan Prim 3,3 7,4
Mali Kar (*) / Alınan Prim 0,2 2,2
Teknik Bölüm Dengesi/ Alınan Prim 3,1 5,2
Özkaynak Karlılığı 10,3 17,1
(*) Mali kar hesaplanırken teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri hariç tutulmuştur.
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Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına 
ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri 

Şirketimizin sermaye yeterlilik oranı 2015 yılsonu itibariyle 1.07 dir. 

2015 2014
SERMAYE YETERLİLİK TABLOSU  (bin TL)
Şirket için gerekli özsermaye tutarı 277.127 174.780
Şirket özsermaye tutarı 296.494 266.199
Sermaye yeterliliği sonucu 19.367 91.418



Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı 

(milyon TL) 
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Hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin 
bilgiler ve değerlendirmeler 
 
Prim üretiminde bütçenin üzerinde, teknik bölüm dengesinde bütçeye paralel bir 
gerçekleşme sağlanmıştır. 

1.063,5
763,1

2015
gerçekleşme

2015 bütçe

Prim Üretimi

35,5 44,4

2015
gerçekleşme

2015 bütçe

Vergi Öncesi Kar

27,2 35,5

2015
gerçekleşme

2015 bütçe

Net Kar

33,3 33,9

2015
gerçekleşme

2015 bütçe

Teknik Bölüm 
Dengesi

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) 2011 2012 2013 2014 2015
Prim Üretimi 329.699 450.962 555.811 686.789 1.063.474
Teknik Bölüm Dengesi 32.081 30.639 39.104 35.530 33.280
Net Mali Sonuç 7.213 2.051 6.440 15.392 2.176
Vergi Öncesi Kâr 39.294 32.690 45.544 50.922 35.456
Vergi 9.826 3.399 10.694 11.386 8.264
Net Kâr 29.468 29.291 34.850 39.536 27.192

Ödenmiş Sermaye 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Özkaynaklar 147.561 176.851 211.628 251.136 278.221
Toplam Aktifler 444.620 545.487 681.772 848.126 1.224.957

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 2015 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 
Bulunmamaktadır. 

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 

Bulunmamaktadır. 

Şirketimizin yatırım harcamalarına ilişkin bilgiye 2015 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 2015 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 yıl içerisinde bin TL bağış ve yardımda bulunmuştur. 

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalara ilişkin 
bilgiye 2015 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 2015 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%
EBRD (*)

(*) Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

EBRD EBRD
Üye Ülkeler Sermaye Payları (bin €) Üye Ülkeler Sermaye Payları (bin €)
United States of America 3.001.480 Croatia 109.420
France 2.556.510 Ireland 90.040
Germany 2.556.510 Kazakhstan 69.020
Italy 2.556.510 Slovenia 62.950
Japan 2.556.510 Belarus 60.020
United Kingdom 2.556.510 Luxembourg 60.020
Russian Federation 1.200.580 Bosnia and Herzegovina 50.710
Canada 1.020.490 Mexico 45.010
Spain 1.020.490 Uzbekistan 44.120
European Investment Bank 900.440 Albania 30.010
European Union 900.440 Azerbaijan 30.010
Netherlands 744.350 Cyprus 30.010
Austria 684.320 Estonia 30.010
Belgium 684.320 Georgia 30.010
Sweden 684.320 Iceland 30.010
Switzerland 684.320 Latvia 30.010
Poland 384.180 Lithuania 30.010
Finland 375.180 Moldova 30.010
Norway 375.180 Egypt 21.010
Denmark 360.170 Kyrgyz Republic 21.010
Turkey 345.150 Tajikistan 21.010
Australia 300.140 FYR Macedonia 17.620
Korea, Republic of 300.140 Armenia 14.990
Czech Republic 256.110 Morocco 14.780
Ukraine 240.110 New Zealand 10.500
Bulgaria 237.110 Jordan 9.860
Hungary 237.110 Tunisia 9.860
Greece 195.080 Liechtenstein 5.990
Israel 195.080 Kosovo 5.800
Romania 144.070 Montenegro 4.200
Serbia 140.310 Mongolia 2.990
Slovak Republic 128.070 Malta 2.100
Portugal 126.050 Turkmenistan 2.100
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