Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı

GÖZDE KARATOPAK

Manager, FINPRO Practice

Program
–
–
–
–
–

MARSH

Türkiye’de yöneticinin sorumluluğu
Yeni TTK
Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası?
Poliçe işleyişi
Sağlık sektöründe önemi

10 November 2015

1

Türkiye’de Yöneticinin Sorumluluğu

-Yeni Türk Ticaret Kanunu
-Sermaye Piyasası Mevzuatı
-Rekabet Kanunu
-Çevre Kanunu

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
-İş Kanunu, vb…
3 Ocak 2014 tarihli Kurumsal Yönetim Tebliğ’inde geçen sigorta maddesi
«4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep
olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus
KAP’ta açıklanır.»
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Yeni Türk Ticaret Kanunu
•

TTK.m.365

Yönetim ve temsil

•

TTK.m.367

Yönetimin devri

Not : Yönetim kurulu üyesi yönetimin devredileceği kişinin seçiminde makul derecede özeni
göstermelidir. Kendisine devredilen görevi layıkıyla yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip,
deneyimli kişiler göreve getirilmelidir. Yönetim yetkilerinin bu şekilde devredilmesi halinde, yetkiyi
devredenlerin ve yetkiyi devralanların sorumluluğu değişime uğrar. Aslî sorumluluk, yetkiyi
devralanlara geçer. Yetkiyi devredenler “gözetim sorumluluğunu” yüklenirler. Böylelikle zararın
oluşumunda, yetkiyi devralanlar sorumludur; yetkiyi devredenler ise yetkiyi devralanların faaliyetini
yeterince gözetip gözetmemekten sorumludurlar.
Eğer göreve uygun bir kişi seçilmiş ise, kural olarak yalnızca bu kişi kendisine devredilen yetki
alanındaki sorumluluğu taşır. Ancak, tüm yönetim kurulu üyeleri, kendisine yetki devredilen bu kişinin
görevini düzgün ifa edip etmediğini gözetim yükümü altındadır.
•

TTK.m.369

Özen ve bağlılık yükümlülüğü

•

TTK.m.378

Riskin erken saptanması ve yönetimi

•

TTK.m.553

Görev ve yetkisini başkasına devrettiği hallerde
devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermek

Not: Görev için uygun şartları taşımayan kişilerin seçilmesi durumunda bu kişinin aldığı kararlardan ve
aldığı kararlar nedeniyle zarar meydana gelmiş ise bu zararlardan yönetim kurulu üyesi de sorumlu
olur.
•

TTK.m.553
Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve
esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdirde, hem şirkete hem
paysahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.

•

TTK.m.555 uyarınca şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay
sahipleri tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler.
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Sağlık Sektöründe Yöneticinin Sorumluluğu
• Kanun ve düzenlemeler
• Kamunun kontrolü

• Yabancı yatırımcı varlığı
• Satın alma & birleşmeler
• Gizlilik ve kişisel verilerin korunması
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Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası?

TTK’da belirtilen İş
adamı kararı
Kavramı

TTK ‘da belirtilen ve
devredilemez
yükümlülükler

İstihdam
Uygulamaları
(çalışanlar)

SPK
(Borsaya kote
durumda ise)

Hissedarlar

Müşteriler
(özellikle
kurumsal)
İdari veya resmi
kuruluşlar tarafından
yapılan
soruşturmalar

Mahkeme - Savunma
Masrafları (Tedbirli
davrandığınızın
savunulması için)

Yönetim
Kurulu
Üyeleri,
Yönetici ve
Müdürler

Yabancı
Yatırımcılar

MARSH

Rakipler ve
Rekabet Kurulu

Yabancı
ülkelerdeki diğer
düzenleyici ve
denetleyici
kuruluşlar

Kreditörler
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Avrupa ve Türkiye’de Hasar Kaynakları

Avrupa

Türkiye

 Kamu & Ceza Davaları

 Kamu & Ceza Davaları



Soruşturma (Fransa)



Soruşturma

 İflas (tasfiye memuru)

 İdari para cezaları

 Sigortalı vs. Sigortalı (Almanya)

 Hissedar

 Satın alma & birleşme işlemleri

 Çalışan



Küçük hissedar

 Hissedar


İspanya, İngiltere

 Çalışan
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Kamu
74%

Çalışan
13%

Hissedar
13%
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Yönetici Sorumluluk Teminatı
Poliçe işleyişi
SİGORTA ETTİREN ŞİRKET

51%

Bağlı ortaklık

Teminat altında
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50%’den az

50%

Bağlı ortaklık
olmayan şirket
Sadece ana şirket
adına görev yapan
YK üyeleri,
yöneticiler teminat
altında
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İştirak

Sadece ana şirket
adına görev yapan
YK üyeleri,
yöneticiler teminat
altında
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Yönetici Sorumluluk Teminatı
Poliçe işleyişi

Halka açık
şirketler için
geçerlidir

Şirket Koruması

Şahsi Koruma

Şirketin yöneticiyi tazmin
etmediği hallerde yöneticinin
sigortaya başvuru hakkı

Şirket tazmini

Şirket Menkul Kıymetler
Teminatı

Şirketin yöneticisini tazmin
ettiği hallerde şirketin
sigortaya başvuru hakkı

Menkul Kıymet hasarlarına
ilişkin hissedarların şirkete
açtığı davalarda şirketin
sigortaya başvurma hakkı

Muafiyet mevcuttur

Talep esaslı poliçe
İlk kez poliçe döneminde ortaya çıkan hasar talepleri için, hasara sebep olan olayın oluşma tarihine
bakılmaksızın koruma çalışır. (Geriye Dönük Sınırsız Koruma)
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Veri Koruması ve Siber Riskler Teminatı

Siber Risk nedir?

Bir kurumda IT sistemlerinin ve internetin kullanılmasından kaynaklı
oluşabilecek risklerin bütünü

Suç odaklı

Terorist

Sektör bazında skandal

Ekonomik zarar

Ödeme kartı bilgisi

Temel iş aktivitesini sabotaj

Fiziksel zarar

Fon hırsızlığı

Spesifik bir nedene dayalı

Ölüme sebebiyet verme

Şahsi veri
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Hacktivist

Kamu Sponsorluğu

Çalışan kaynaklı

Ticari avantaj

Çalışanın emniyeti suistimali

Politik güç

İşten çıkarma

Saldırı odaklı

Şahsi fayda
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3. Şahıs kaynaklı
Hedefsiz saldırı
İspat amaçlı
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Siber Riskler
Olası sonuçları
• Şahsi/ kurumsal verinin ifşası
• Gizlilik ihlali

• Data kaybı / zarar görmesi
• İtibarın zedelenmesi
• Ağ kesintisi / İş durması / kar kaybı
• Düzenleyici kurumlardan gelecek soruşturmalar/ cezalar
• Zararın onarılması

• Bildirim masrafları
• Kriz yönetimi
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Siber Riskler ve Veri Koruma Teminatı
Teknoloji bazlı riskleri teminat altına alan Modüler bir sigortadır.

1

Gizlilik & Ağ güvenliği teminatı

2

Şahsi verinin ifşası & masraflar

3

İş durması / kar kaybı

4

Veri kurtarma/ yerine ikame
masrafları

5

Siber Şantaj

6

Medya Sorumluluğu
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Siber Riskler
Sağlık Sektöründe önemi
• Sağlık datası hassasiyeti
• İtibar kaybı

• Sağlık sektöründe güvenlik açığı
• Artan risk: 2014 ‘te yapılan siber saldırıların ~50% sağlık sektöründe ( ABD
kaynaklı)

• Kişisel Verinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı
• Örnek : ‘’Anthem‘’ vakası ( 80m şahsi veri )
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