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BÖLÜM I - SUNUŞ 



Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz 

 

Vizyonumuz ; Türkiye sigortacılık sektöründe standartları yükseltmek ve sektördeki 
yeniliklerin öncüsü olmak. 

 

 

Misyonumuz ; Müşteri beklentilerinin her zaman daha ötesinde yaratıcı ve nitelikli 
çözümler üreterek, sürdürülebilir karlı büyümeyi çalışanlarımız ile birlikte sağlamak. 

 

 

Değerlerimiz ; 
 

UlaĢılabilir 
Acentesinden, Genel Müdürüne kadar Sompo Japan Sigorta‟nın her ferdine her 

zaman ulaşmak mümkündür. 

 

Demokratik 
Her Sompo Japan Sigorta'lı özgürce düşünür, düşüncesini ve varsa eleştirisini özgürce 

ifade eder. 

 

Yenilikçi 
Sompo Japan Sigorta‟nın her ferdi daima yenilikçiliğe inanır, olumlu anlamda farklı 

olmayı ve kendisini aşma çabasını bir hayat felsefesi olarak benimser. 

 

Katılımcı Yapı 
Her Sompo Japan Sigortalı, gerekli hallerde karar mekanizmasına yapıcı katkı sağlar. 

Alınan kararlara koşulsuz uyar. 

 

Güvenilir 
Sompo Japan Sigorta'lı, ilişkilerinde açık ve şeffaftır. Düşündüğünü söyler, çünkü bilir ki, 

açıklık ve şeffaflığın olmadığı yerde güven olmaz. Güvenin olmadığı yerde huzur, 

huzurun olmadığı yerde başarı olmaz. 

 

Rekabetçi 
Sompo Japan Sigorta‟lı daha iyiyi, daha faydalıyı, daha karlıyı yaratmak ve standartları 

yükseltmek için daima kendisiyle bile rekabet halindedir. 

 

Adaletli 
Sompo Japan Sigorta üretkenliğe inanır. Müşterilerine, acentelerine ve çalışanlarına 

fayda yaratmayı hedefler. Yaratılan faydanın adil bölüşümü esastır. Her bir fert, 

yarattığı fayda oranında ayrıcalık sağlar. Ürettiği oranda ayrıcalık bekler. 
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Hesap dönemine ait  faaliyet sonuçlarına iliĢkin özet finansal bilgiler 

2014 yılında prim üretimi %23,6 artış ile 686,8 Milyon TL‟ye ulaşmıştır. Branşlara göre prim 

dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.  

  

  
BranĢ Dağılımı

(bin TL) 2014 2013 Δ (%) 2014 2013

Yangın ve Doğal Afetler 133.592 110.119 21,3 19,5 19,8

Finansal Kayıplar 4.977 3.521 41,4 0,7 0,6

Nakliyat 17.032 10.829 57,3 2,5 1,9

Su Araçları 909 1.002 -9,3 0,1 0,2

Su Araçları Sorumluluk 2.064 1.500 37,6 0,3 0,3

Kara Araçları 225.431 180.267 25,1 32,8 32,4

Kara Araçları Sorumluluk 143.033 128.739 11,1 20,7 23,3

Genel Zararlar 111.764 83.213 34,3 16,3 15,0

Genel Sorumluluk 15.688 9.685 62,0 2,3 1,7

Hava Araçları 516 547 -5,7 0,1 0,1

Hukuksal Koruma 5.930 5.259 12,8 0,9 0,9

Emniyeti Suistimal 4.016 2.979 34,8 0,6 0,5

Kaza 11.690 10.409 12,3 1,7 1,9

Sağlık 10.147 7.742 31,1 1,5 1,4

Toplam 686.789 555.811 23,6 100,0 100,0

Yazılan Primler Toplamdaki Payı (%)
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Hesap dönemine ait  faaliyet sonuçlarına iliĢkin özet finansal bilgiler 

(milyon TL) 

(milyon TL)

Prim Üretimi

Teknik Bölüm Dengesi

Net Mali Sonuç

Vergi Öncesi Kar

Vergi

Net Kar

Ödenmiş Sermaye

Özkaynaklar

Toplam Aktifler

555,8

686,8

2013 2014

Prim

39,1

35,5

2013 2014

Teknik Bölüm Dengesi

45,5

50,9

2013 2014

Vergi Öncesi Kar

211,6
251,1

2013 2014

Özkaynaklar

681,8

848,1

2013 2014

Toplam Aktifler

34,8

39,5

2013 2014

Net Kar
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ġirketin tarihsel geliĢimi ve hesap dönemi içinde varsa ana sözleĢmesinde yapılan 

değiĢiklikler 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 

ġirketin tarihsel geliĢimi ve hesap dönemi içinde varsa ana sözleĢmesinde yapılan 

değiĢiklikler ile nedenleri 



ġirketin ortaklık yapısı, sermayesinde ve ortaklık yapısında hesap dönemi 

içinde meydana gelen değiĢikliklere, nitelikli paya sahip gerçek veya tüzel kiĢilerin 

ünvanları ve paylarına iliĢkin 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. 



Yönetim kurulu baĢkanının ve genel müdürün faaliyet dönemine iliĢkin 

değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri 

Yönetim Kurulu BaĢkanı’nın Mesajı 
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2014 yılı, küresel ekonomide büyüme beklentilerinin gerçekleşmediği bir yıl olarak geride 

kaldı. Küresel finansal krizin ardından Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafından başlatılan 

varlık alımlarına dayanan parasal genişleme politikasının yılın son çeyreği itibarıyla sona 

ermesi ve Amerikan sermaye piyasalarında faizlerin yükselme eğilimine girmesi, küresel 

ekonomi açısından belirleyici olan başlıca gelişmeler oldu. Bunun yanında dünyanın çeşitli 

bölgelerinde baş gösteren jeopolitik sorunların da küresel ekonomi üzerindeki baskısı 

hissedilmiştir. 

Türkiye ekonomisi, genel olarak dünyadaki gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen, 

büyümesini 2014 yılında da sürdürdü. 2014 yılında %2.6 oranında büyüyen Türkiye 

ekonomisi, özellikle ihracatta gösterdiği yüksek performansla olumsuz koşulların üstesinden 

gelmeyi başardı. 

Küresel sigortacılık açısından bakıldığında; 2014 senesinde doğal afetlerden kaynaklanan 

hasarlar 2013 yılında kaydedilen 44 milyar Doların da altında kalarak 35 milyar Dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Bu hasar toplamı, 64 milyar Dolar olan son 10 yıl ortalamasının da oldukça 

altındadır. Bununla birlikte; Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA‟nın açıklamalarına 

göre 2014 yılı, kayıtların tutulmaya başladığı 1880 yılından beri en sıcak yıl olarak 

yaşanmıştır. Bu değişikliğin etkisi de yıl içerisinde, özellikle Balkanlar ve Türkiye‟de olağandışı 

sel ve su baskını hasarları olarak gözlemlenmiştir.  

Dünyadaki verilerle karşılaştırıldığında; Türk sigortacılık sektörünün önünde geniş bir hareket 

alanı bulunduğu ve bu yönüyle büyük fırsatlar barındırdığı görülmektedir. Bu durum 

önümüzdeki dönemlere umutla bakmamızı sağlamaktadır. Son yıllarda yasal 

düzenlemeler açısından önemli gelişmelere sahne olan sigortacılık sektörünün, gelecek 

yıllarda çok daha sağlıklı bir büyüme sergileyeceği düşünülmektedir. 

Türk sigortacılık sektörü, özellikle yılın başlangıcında dövizde yaşanan hızlı yükselişten 

etkilense de, gelişmesini sürdüren, yüksek büyüme potansiyeline sahip ve dinamik bir sektör 

görünümündedir. 2012-2014 rakamları, sektördeki prim üretiminin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 

içerisindeki payının artmakta olduğunu göstermektedir. Sigorta sektöründen hizmet alan 

sigortalı sayısı artması da, sigortacılık bilincinin Türkiye‟de gelişmekte olduğunu 

göstermektedir. 

Bu dönemde şirketimiz prim üretimini %23.6 oranında artırırken 50.9 milyon TL vergi öncesi 

kar elde etmeyi başarmıştır. Sompo Japan Sigorta‟nın finansal sonuçları SJNK Group‟un 

gelirlerinde önemli bir etken olmaya devam etmektedir. Şirketimizin ulaştığı başarıların 

arkasında başta üst yönetim olmak üzere uzman ve kaliteli çalışan kadromuzun da 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 2014 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  

 



Yönetim kurulu baĢkanının ve genel müdürün faaliyet dönemine iliĢkin 

değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri 
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Genel Müdür’ün Mesajı 

Küresel ekonomideki belirsizliklere ve en büyük ihracat pazarı konumunda olan Avro 

Bölgesi‟ndeki durgunluğa rağmen Türkiye, 2014 yılında %2.6 büyümüştür. Avrupa‟nın en 

hızlı büyüyen pazarlarından biri olan hayat dışı Türkiye sigorta sektöründe ise bir önceki 

yıla kıyasla %8.4 artışla 22 milyar TL düzeyinde prim üretimi gerçekleşmiştir. Sektörün en 

önemli prim üretim kategorisi olan Kara Araçlarında (Kasko) prim büyümesi %1.2‟de 

kalırken, Kara Araçları Sorumluluk branşında (Trafik) büyüme %2.7 olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketimiz 2014 yılında %23.6 oranında prim artışı ile hayat dışı sigorta sektörünün yaklaşık 

3 katı kadar bir büyüme sağlamıştır. Branşlar temelinde bakıldığında Sompo Japan 

Sigorta‟nın prim artışı Kaskoda %25.1, Trafik branşında %11.1, motor dışı branşlarda ise 

%29 oranında gerçekleşmiştir.  

 

Şirketimiz 2014 yılında 50.9 milyon TL vergi öncesi dönem karı rakamına ulaşmıştır. 

Özkaynaklarımız, 40 milyon TL tutarındaki ödenmiş sermaye ile birlikte 251.1 milyon TL‟ye, 

hazır değerlerimiz 590.2 milyon TL‟ye ve aktif büyüklüğümüz 848.1 milyon TL‟ye ulaşmıştır. 

Sigortacılıkta karlılığın temel göstergesi olan bileşik oran, hayat dışı sektör için %101.7 

olarak gerçekleşirken; Şirketimiz %97.5 bileşik oran ile her zaman olduğu gibi 2014 yılında 

da asıl faaliyeti olan sigortacılıktan kar etmeye devam etmiştir.  

 

2014 yılsonu itibarıyla sahip olduğumuz 373 çalışanımızın yanı sıra ülke çapındaki 11 

bölge müdürlüğümüz ve şubelerimizle, 1.200‟ü aşkın acentemiz, 700‟ü aşkın banka 

şubesinden oluşan hizmet ağımız ile ürün ve hizmetlerimizi Türkiye‟nin dört bir yanındaki 

müşterilerimize etkin bir biçimde ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Her geçen gün bir 

öncekinden daha iyi olma ilkesi çerçevesinde faaliyetlerini şekillendiren Şirketimiz, 

çalışanlarına ve acentelerine yönelik eğitim faaliyetlerini de yıl boyunca başarıyla 

yürütmüştür. Çalışanlarımıza yönelik eğitimlerimizde Sompo Akademi ana mecra olarak 

işlev görürken Türkiye‟nin dört bir yanındaki acentelerimize ulusal ve bölgesel düzeyde 

düzenlenen etkinliklerle ulaşılmıştır. 

 

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde, sigortacılık alanında gerçekleştirilen 

düzenlemeler ile sigortalı olma bilinci günden güne gelişmekte ve sektörünün önemli bir 

oyuncusu olan Sompo Japan Sigorta‟ya geniş fırsatlar sunmaktadır. Bu ortamda 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. 

 

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 Genel Müdür   

  

 



Personel sayısı ile bölge müdürlüğü, irtibat bürosu ve Ģube sayısı, Ģirketin   

hizmet türü ve faaliyet konuları ve bunlar esas alınarak Ģirketin sektördeki 

konumunun değerlendirilmesi 

Personel sayısı 
 

2014 yılı itibariyle çalışan sayımız 373‟tür. Çalışanların yaklaşık %73‟ü Genel Müdürlük‟te, 

%25‟i bölgelerde, %1‟i şubelerde ve %1‟i ise temsilciliklerimizde yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölge müdürlüğü, irtibat bürosu ve Ģube 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 ve Akdeniz Bölge olmak üzere 7 Bölge 

Müdürlüğümüz, Trabzon, Kayseri, Denizli ve Eskişehir olmak üzere toplam 4 Şubemiz  

bulunmaktadır. 

 

ġirketin 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, Emniyeti Suiistimal, Hukuksal Koruma, Kredi, Hastalık/Sağlık, Destek) faaliyet 

göstermektedir.  
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Erkek (%) Kadın (%) Erkek (%) Kadın (%)

57 43 49 51

SektörSompo

Sompo Sektör Sompo Sektör Sompo Sektör

İ lkokul 0 1 0 0 0 1

Ortaokul ve Dengi 1 1 1 0 1 1

Lise ve Dengi 14 14 14 12 14 13

2 Yıllık Yüksekokul 13 10 16 18 14 14

Üniversite 61 64 66 60 63 62

Lisansüstü 11 9 4 9 8 9

Erkek (%) Kadın (%) Toplam (%)



2013 yılının son çeyreğinde, “Kasko ve trafik sigortası yaptırırken Sompo Japan 

Sigorta‟dan teklif alın, sonra pişman olmayın” konulu  reklam kampanyamız bu yıl da 

özellikle  radyo ve tematik televizyon kanalları kullanılarak devam etmiştir. Hem 

bilinirliğimizin arttırılması, hem de oto ürünleri satışlarına destek olması açısından mevcut 

kampanyamız çok olumlu sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca marka bilinirliğine katkı 

sağlamak  amacıyla “Var Mısın Akıllım Akıl Oyunları” turnuvasına bu yıl da sponsor 

olunmuştur.  

 

Yılın son döneminde hayata geçirilen Türkiye‟de geçici süre ile  ikametgah izni almak 

isteyen yabancı uyruklu şahışlar için kurgulanan “Elit Yabancılar için sağlık” ve 

Finansbank ticari  segmenti müşterileri için geliştirilen “Kobi Finansal Güvence“ 

ürünleri  hem üretim  hem de karlılık açısından şirket sonuçlarını  olumlu etkileyecek yeni 

ürünler olarak adlandırılabilinir. 

 

Yılın ikinci yarısında yeni kurulan Operasyon Müdürlüğü aracılığıyla  tüm bölge 

müdürlüklerinde gerçekleştirilen banka satış operasyonlarının merkezileştirilmesi ve bu 

vesile ile banka şubelerine verilen hizmet kalitesinde önemli iyileştirmeler ve verimlilik 

artışı sağlanmıştır.  

 

Yılın ikinci yarısında devreye alınan “Banka Satıs Yönetim Sistemi “ sayesinde, Finansal 

Kurumlar  Satış yöneticilerinin şube ziyaretlerinin tek bir merkezden yönetilmesi sağlanmış 

ayrıca  ilgili yönetmenlerin  mobil cihazları ile şubelerde daha verimli satış faaliyetlerinde 

bulunmasına olanak sağlanmıştır.  

 

Storage altyapımızda yapılan yatırım ve upgrade çalışmaları sonucu 95 TB olan veri 

depolama kapasitemiz 2 katından fazla artarak  215 TB'a ulaşmıştır. Tüm Network 

altyapısı güncellenerek artan kapasite ihtiyaçları giderilmiş,  yedekli, daha yüksek hızlı, 

daha güncel teknolojili network altyapısı kurulmuştur. 

  

Ankara'da kurulu bulunan ODM„ye (Olağanüstü Durum Merkezi) mevcut durumda 

sadece gerçek datalar replike ediliyorken,  2014 yılı içinde yapılan çalışmalar ile alınan 

önemli backupların da birer kopyaları gönderilmeye başlanmıştır. 

 

Kasko ve Konut ürünlerinde acentelerin ve bölgelerin poliçe girişlerini kolaylaştırmak ve 

ve Teknik ve bölgelerin üzerindeki iş yükünü azaltmak amacıyla risk kabul kriterlerinde 

iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 

  

Acentelerimizin güncel web trendlerine uyumlu bir şekilde, ihtiyaç duydukları rapor ve 

verilere kolay erişimini sağlayan, yenileme, yeni iş ve çapraz satış fırsatlarını ve trend 

grafiklerini gösteren, rapor üzerinden teklif inceleme, onaylama ve basım işlemlerinin 

yapılabildiği yeni acente satış portalımız yayına alındı. 

 

  

 
12 

Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araĢtırma geliĢtirme uygulamalarına iliĢkin 

bilgiler 
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Banka satışçılarının şube ziyaretlerinde, şube satış performansı ve ihtiyaç duyacağı KPI 

raporlarının bir arada sunulduğu raporlama platformu, mobil cihazlardan kolay 

görüntülebilir ve kullanılabilir olarak tasarlanarak uygulamaya alınmıştır. 

  

Yeni Hasar Programı (I-CAP) uygulamaya alınmıştır. Hasar ve ilişkili olan tüm 

departmanların süreçleri, otomatik iş akışları üzerine oturtularak müşteri ve süreç odaklı 

sistem alt yapısı sağlanmıştır. Operasyonel verimlilik arttırılarak bilgiye erişim hızlandırılmış 

ve kullanıcı dostu ekranlar ile memnuniyet arttırılmıştır.  

 

Pazardaki rekabet seviyemizi daha doğru analiz edebilmek amacıyla coğrafi 

segmentasyon çalışmaları yapıldı.  

 

Risk Metrik sistemi için web tabanlı bir uygulama geliştirilmiştir. Bu sistem ile Şirketimizin 

doğru risk seçimi yapabilme kabiliyeti arttırılırken diğer taraftan verimlilik ve şirket 

portföyünün genel ve daha özel kırılımlarda durumunun çok daha net 

değerlendirilmesi  sağlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araĢtırma geliĢtirme uygulamalarına iliĢkin 

bilgiler 



BÖLÜM II – YÖNETİME VE 

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA 

İLİŞKİN BİLGİLER 



ġirketin organizasyon yapısı 
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Yönetim kurulu baĢkan 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 BaĢkanı 

(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 BaĢkan Yardımcısı 

(Atanma tarihi : 2 Ağustos 2013) 

Öğrenim Durumu 
Waseda Üniversitesi/ Ekonomi 

 

Mesleki Deneyim 

1995 –  devam    Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. – Yönetici 



Recai DalaĢ 

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür  

(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  –  Genel Müdür 
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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 Yönetim) 

 

Yönetim kurulu baĢkan 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 baĢkan 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 DiĢci 

Genel Müdür Yardımcısı  

(Atanma tarihi : 9 Aralık 2013) 

Mehmet Taha Türkkan 

Genel Müdür Yardımcısı 

(Atanma tarihi :1 Şubat 2012) 

Öğrenim Durumu 
Hacettepe Üniversitesi  / İktisat 

Florida Institute of Techology  / İşletme  –  Yüksek Lisans 

Hacettepe Üniversitesi  /  İşletme  –  Doktora 

Mesleki Deneyim 
1993 –  2006        Deloitte & Touche – Müdür 

2008 –  2009        Bilkent Üniv. Bankacılık ve Finans Bölümü  – Öğr. Gör. 

2010 –  2011        UNICEF (New Yok/ABD)  –  IFRS/IPSAS Uzmanı 

2011–   2012        Gürallar Art Craft  – Mali İşler Direktörü 

2012 –  devam   Sompo Japan Sigorta – Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)  
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Öğrenim Durumu 
 İstanbul Üniversitesi  /  İktisat Fakültesi 

 

Mesleki Deneyim 

1997 - 2001      Teknik Müdür / AXA Oyak  Sigorta 

2001 - 2006      Genel Müdür Yardımcısı  / Sompo Japan 

2006 - 2006      Danışman - Basak Sigorta Satınalma Süreci 

2006 – 2010      Genel Müdür Yardımcısı /ERGO Sigorta A.Ş. 

2010 – 2011      Turkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı  

2011 – 2013      Genel Müdür  IUC GLOBAL Danışmanlık A.Ş. 

2013 –  devam   Sompo Japan Sigorta – Genel Müdür Yardımcısı  

                             (Bölge ve Acenteler Satış)  

Yönetim kurulu baĢkan 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)  

ġenol Ortaç 

Genel Müdür Yardımcısı  

(Atanma tarihi : 5 Mayıs 2004) 

Yönetim kurulu baĢkan 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 baĢkan 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 

Ġç Kontrol ve Risk Yönetimi Sorumlusu 

 

Öğrenim Durumu    
İstanbul Üniversitesi / Ekonomi mezunu 

 

Mesleki Deneyim 
2008 –  2009        Stone Tile Direct –  Müşteri Temsilcisi 

2009 –  2012        Pricewaterhouse Coopers – Vergi Departmanı 

2012 –   2014        Sompo Japan Sigorta – Risk ve İç Kontrol Uzmanı 

2014 –  devam    Sompo Japan Sigorta – Risk ve İç Kontrol Müdür Yrd. 

Ali Topraktepe 

Ġç 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 baĢkan 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 

Shigeru Ehara‟nın 02.06.2014 tarihi itibariyle istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu 

üyeliğine Junichi Tanaka 26.03.2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul 

Toplantısı‟nda onaylanmak üzere atanmıştır. 

 

Yoktur 

 

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara 2014 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 Ģirket ve yönetim organı 

üyeleri hakkında uygulanmıĢ idari ve adli yaptırım iliĢkin açıklamalar 

Yoktur 
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ġirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin 

Ģirketle kendisi veya baĢkası adına yaptığı iĢlemler 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  

Hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin katılımı ile 13 adet Yönetim 

Kurulu toplantısı  gerçekleştirilmiştir. 



24 

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıĢsa, toplantının tarihi, 

toplantıda alınan kararlar ve buna iliĢkin yapılan iĢlemler de dahil olmak üzere 

olağanüstü genel kurula iliĢkin 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 2014 yılında %23.6 oranında büyüyerek 686.8 Milyon TL prim üretimi 

gerçekleştirmiştir. 

  

Bu yılın faaliyetleri sonucunda Şirketimiz  50.9 Milyon TL vergi öncesi kar elde etmiştir.  

  

Özkaynaklarımız 40 Milyon TL tutarındaki ödenmiş sermaye ile birlikte 251.1 Milyon TL‟ye, 

hazır değerlerimiz  590.2  Milyon TL‟ye ve aktif büyüklüğü 848.1 Milyon TL‟ye ulaşmıştır. 

  

Bu sonuçlarla Şirketimizin 2014 yılı özkaynak karlılığı oranı % 17.1 olarak gerçekleşmiştir.  

  

  

  

Recai Dalaş 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
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Ġnsan kaynakları uygulamalarına iliĢkin bilgiler 

Şirketimizde 2014 yılı itibari ile 90‟ı yönetici olmak üzere toplam 373 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.  

 

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.  

 

Sompo Japan Akademi Eğitim ve İnsan Kaynakları projesi tamamlanmıştır. İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü süreçleri yeniden yapılandırılmış, aynı zamanda eğitim 

şirket içinde yaşayan bir süreç haline getirilmiştir. Bu kapsamda şirketimizdeki her bir 

pozisyonun gerektirdiği temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinlikler belirlenmiş, 

çalışanlarımızın bu gerekli yetkinliklere ulaşması için almaları gereken eğitimler tespit 

edilmiştir. Sompo Japan Akademi 6 aylık dönemler halinde sürekli olarak devam 

edecektir.  
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ġirketin dahil olduğu risk grubu ile yaptığı iĢlemlere iliĢkin 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 2014 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 



Ġç 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.  

 

2014 yılında birim süreçlerinin risk değerlemesi yapılmış olup, birim ve süreç olarak yüksek 

riskli alanlarda denetim yoğunlaştırılmıştır. Bu çerçevede genel müdürlük ve bölge 

müdürlüklerinden oluşan 20 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  

 

2014 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 iliĢkin 

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, 2014 yılı içinde Şirket nezdinde 2009, 2010, 

2011, 2012 yılları itibariyle banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) konulu, sınırlı vergi 

incelemesi ile 2012 yılı itibariyle kurumlar vergisi ve damga vergisi incelemesi başlatmıştır. 
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Finansal tablolar ve mali bünyeye iliĢkin bilgiler ile mali durum, karlılık ve tazminat 

ödeme gücüne iliĢkin değerlendirmeler 
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2,73

2,63

2014

2013

Alınan Prim / Özkaynak

29,6

31,0

2014

2013

Özkaynak / Toplam Aktif (%)

54,2

56,7

2014

2013

Özkaynak / Teknik KarĢılıklar (%)

2014 2013

SERMAYE YETERLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ORANLAR

Alınan Prim / Özkaynak 2,73 2,63

Özkaynak / Toplam Aktif (%) 29,6 31,0

Özkaynak / Teknik Karşılıklar (%) 54,2 56,7
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Finansal tablolar ve mali bünyeye iliĢkin bilgiler ile mali durum, karlılık ve tazminat 

ödeme gücüne iliĢkin değerlendirmeler 

2014 2013

AKTĠF KALĠTESĠ VE LĠKĠDĠTEYE ĠLĠġKĠN ORANLAR

Likit aktifler / Toplam Aktifler (%) 69,6 69,7

Likidite Oranı 1,02 1,05

Cari Oran 1,43 1,47

Prim ve Reasürans Alacakları / Toplam Aktifler (%) 18,3 19,3

Acente Alacakları / Özkaynaklar (%) 42,2 44,8

69,6

69,7

2014

2013

Likit aktifler / Toplam Aktifler (%)

1,02

1,05

2014

2013

Likidite Oranı

1,43

1,47

2014

2013

Cari Oran

42,2

44,8

2014

2013

Acente Alacakları / Özkaynaklar (%)

18,3

19,3

2014

2013

Prim ve Reasürans Alacakları / Toplam 

Aktifler (%)
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63,9

67,9

2014

2013

Konservasyon Oranı

51,9

51,3

2014

2013

Tazminat Tediye Oranı (net)

2014 2013

FAALĠYET ORANLARI (%)

Konservasyon Oranı 63,9 67,9

Tazminat Tediye Oranı (net) 51,9 51,3

Finansal tablolar ve mali bünyeye iliĢkin bilgiler ile mali durum, karlılık ve tazminat 

ödeme gücüne iliĢkin değerlendirmeler 
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68,8

60,3

2014

2013

Hasar Prim Oranı (net)

28,1

32,6

2014

2013

Masraf Oranı

97,5

93,5

2014

2013

BileĢik Oran

7,4

8,2

2014

2013

Vergi Öncesi Kar / Alınan Prim

5,2

7,0

2014

2013

Teknik Bölüm Dengesi/ Alınan Prim

17,1

17,9

2014

2013

Özkaynak Karlılığı

2014 2013

KARLILIK ORANLARI (%)

Hasar Prim Oranı (net) 68,8 60,3

Masraf Oranı 28,1 32,6

Diğer Oran (Dengeleme Karşılığı / Kazanılmış Prim) 0,7 0,6

Bileşik Oran 97,5 93,5

Vergi Öncesi Kar / Alınan Prim 7,4 8,2

Mali Kar (*) / Alınan Prim 2,2 1,2

Teknik Bölüm Dengesi/ Alınan Prim 5,2 7,0

Özkaynak Karlılığı 17,1 17,9

Finansal tablolar ve mali bünyeye iliĢkin bilgiler ile mali durum, karlılık ve tazminat 

ödeme gücüne iliĢkin değerlendirmeler 

(*) Mali kar hesaplanırken teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri 

hariç tutulmuştur. 
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ġirketin sermayesinin karĢılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup 

olmadığına iliĢkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri 

Şirketimizin sermaye yeterlilik oranı 2014 yılsonu itibariyle 1.52 dir. 

2014 2013

SERMAYE YETERLĠLĠK TABLOSU  (bin TL)

Şirket için gerekli özsermaye tutarı 174.780 123.284

Şirket özsermaye tutarı 266.199 224.012

Sermaye yeterliliği sonucu 91.418 100.729



GeçmiĢ dönemlerde belirlenen hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığı 

(milyon TL) 

36 

Hedeflere ulaĢılmamıĢsa veya kararlar yerine getirilmemiĢse gerekçelerine iliĢkin 

bilgiler ve değerlendirmeler 

 
Prim üretiminde , teknik bölüm dengesinde ve karda bütçenin üzerinde bir gerçekleşme 

sağlanmıştır. 

(milyon TL)

Prim Üretimi

Teknik Bölüm Dengesi

Net Mali Sonuç

Vergi Öncesi Kar

Vergi

Net Kar

686,8 628,0

2014

gerçekleĢme

2014 bütçe

Prim Üretimi

35,5
29,2

2014

gerçekleĢme

2014 bütçe

Teknik Bölüm 

Dengesi

50,9
33,4

2014

gerçekleĢme

2014 bütçe

Vergi Öncesi Kar

39,5
26,7

2014

gerçekleĢme

2014 bütçe

Net Kar



Risk türleri itibariyle uygulanan risk yönetim politikalarına iliĢkin 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 iliĢkin 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 iliĢkin bilgiler 



Rapor dönemi dahil 5 yıllık döneme iliĢkin özet finansal bilgiler 
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319 330
451

556

687

2010 2011 2012 2013 2014

Prim Üretimi

3 29
29

35
40

2010 2011 2012 2013 2014

Net Kâr

118
148

177
212

251

2010 2011 2012 2013 2014

Özkaynaklar

396 445
545

682

848

2010 2011 2012 2013 2014

Toplam Aktifler

5 Yıllık Döneme Ait Temel Göstergeler

(bin TL) 2010 2011 2012 2013 2014

Prim Üretimi 318.585 329.699 450.962 555.811 686.789

Teknik Bölüm Dengesi 7.640 32.081 30.639 39.104 35.530

Net Mali Sonuç -59 7.213 2.051 6.440 15.392

Vergi Öncesi Kâr 7.581 39.294 32.690 45.544 50.922

Vergi 4.775 9.826 3.399 10.694 11.386

Net Kâr 2.807 29.468 29.291 34.850 39.536

Ödenmiş Sermaye 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Özkaynaklar 118.094 147.561 176.851 211.628 251.136

Toplam Aktifler 395.983 444.620 545.487 681.772 848.126



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 iliĢkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa 

gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına iliĢkin öneri 

Şirketimizin 2014 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 Ģirkette meydana gelen ve ortakların, 

alacaklıların ve diğer ilgili kiĢi ve kuruluĢların haklarını etkileyebilecek nitelikteki 

özel önem taĢıyan olaylara iliĢkin açıklamalar 

Bulunmamaktadır. 

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Ģirkette meydana gelen ve ortakların, 

alacaklıların ve diğer ilgili kiĢi ve kuruluĢların haklarını etkileyebilecek nitelikteki 

özel önem taĢıyan olaylara iliĢkin açıklamalar 

Bulunmamaktadır. 

Şirketimizin yatırım harcamalarına ilişkin bilgiye 2014 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 2014 yılı faaliyet raporu içeriğinde yer alan 

denetim raporundaki  « 10. İştiraklerdeki  yatırımlar » no.lu dipnotta yer verilmiştir. 

ġirketin ilgili hesap döneminde yapmıĢ olduğu yatırımlara iliĢkin bilgiler 

ġirketin doğrudan veya dolaylı iĢtirakleri ve pay oranlarına iliĢkin bilgiler 

ġirketin yıl içerisinde yapmıĢ olduğu bağıĢ ve yardımlar ile sosyal sorumluluk 

projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara iliĢkin bilgiler 

Şirketimiz yıl içerisinde 3 bin TL bağış ve yardımda bulunmuştur. 

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalara ilişkin 

bilgiye 2014 yılı faaliyet raporu içeriğinde yer alan denetim raporundaki  « 42. Riskler » 

no.lu dipnotta yer verilmiştir. 

ġirket aleyhine açılan ve Ģirketin 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 2014 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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Denetim firmasının uygunluk görüĢü 
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Denetim firmasının uygunluk görüĢü 
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