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Prim üretimi
milyon YTL

ÖNCEL‹KLER‹M‹Z

KISACA EUREKO S‹GORTA

• Pazar pay›n›, teknoloji ve insan kaynaklar›na yat›r›m yaparak, hizmet kalitesini sürekli yukar› çekerek

“Yerel çözümler ortak hedefler”

art›rmak,
• Operasyonel verimlili¤i sa¤lamak,

Faaliyetlerine 1989 y›l›nda baﬂlayan Garanti Sigorta, Eureko B.V.’nin uluslararas› sigorta tecrübesi ve Garanti

• Banka da¤›t›m kanal›nda banka müﬂteri segmentine göre farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ yaklaﬂ›mlar ve hizmetler ile müﬂteri

Bankas›’n›n Türk finans piyasas›ndaki gücünü arkas›na alarak, yoluna Eureko Sigorta olarak devam etme karar›

say›lar›n› art›rmak,

alm›ﬂt›r. Hollanda’da sektörünün lideri konumunda bulunan ve yeni Avrupa pazarlar›nda da sürekli büyüyen

• Farkl› ve seçkin acente a¤› oluﬂturmak,

paylara sahip olan Eureko B.V.’nin “yerel çözümler, ortak hedefler” prensibi ›ﬂ›¤›nda uyum süreci baﬂar›yla devam

• Alternatif Da¤›t›m Kanallar›n› daha etkin kullanarak müﬂterilerimizde ürün penetrasyonunu ve düﬂük sat›ﬂ

etmektedir. Anlaﬂma Haziran 2007 itibari ile kesinleﬂmiﬂ ve Ekim 2007 itibari ile isim de¤iﬂikli¤i gerçekleﬂmiﬂtir.

maliyetleri ile kârl›l›¤› art›rmak,
• Oto sa¤l›k ve tar›m branﬂlar›na odaklanmak,

Hayat d›ﬂ› branﬂ›nda faaliyet gösteren Eureko Sigorta, %24 pazar pay›yla banka sigortac›l›¤›n›n Türkiye'deki en

• ‹novatif çal›ﬂma kültürünü devam ettirmek,

baﬂar›l› uygulay›c›s› ve lideridir.

• Anadolu’da daha etkin sigortac›l›k yapmak,
• Etkin risk yönetimi ile müﬂteri baz›nda fiyatland›rma yap›lmas›n› esas alarak, tüm branﬂlarda etkin portföy
yönetimi gerçekleﬂtirmektir.

Uzun y›llard›r banka sigortac›l›¤›ndaki liderli¤ini kimseye kapt›rmayan Eureko Sigorta, 2008 y›l›nda da uzman›
oldu¤u bu alanda liderli¤ini devam ettirmek, kendini geliﬂtirmeye ihtiyaç duydu¤u alanlarda ise “farkl›laﬂarak”
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F‹NANSAL GÖSTERGELER

120
171
300

18’inci faaliyet y›l›n› tamamlayan Eureko Sigorta, uygulad›¤› etkin pazarlama ve riski do¤ru fiyatlama

364

politikalar›n›n yan› s›ra h›zl› ve kaliteli hizmet sunum kabiliyeti, da¤›t›m kanal› çeﬂitlili¤i, en önemlisi de etik

415

de¤erlere ba¤l›l›¤› ile seçkinleﬂen bir kurumdur. Ülkemizin en zor ekonomik konjonktürlerinde dahi Eureko
Sigorta, istikrarl›, kârl› ve sürdürülebilir performans gösteren bir kurum olmuﬂtur.

Poliçe say›lar›
253.028
355.218
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2005
2006
2007

Eureko Sigorta, banka da¤›t›m kanallar›n›n yan› s›ra yurt çap›nda yayg›n acente ve broker a¤› ile de müﬂterilerine

milyon YTL

1.063.125

Ödenen hasar tutar›
milyon YTL

Eureko Sigorta, ayr›ca y›llard›r çok iyi iliﬂki içerisinde oldu¤u Do¤uﬂ Grubu ﬂirketleri ile çal›ﬂmalar›n› devam
ettirerek, 2007 y›l›nda bu kanallardan toplamda 91,5 milyon YTL üretim gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Uluslararas› büyük reasürans ﬂirketlerinin Eureko Sigorta’ya deste¤i ve güveni 2007 y›l›nda da devam etmiﬂtir.
Halen çal›ﬂmakta oldu¤u baﬂl›ca reasürörler aras›nda Munich Re, Swiss Re, Mapfre Re, Odyssey Re, Transatlantic Re,

Branﬂlar

Everest Re gibi uluslararas› ﬂirketler ve ülkemizin en büyük reasürör firmas› olan Milli Re s›ralanabilir.

Teknoloji
‹novasyon

2005 y›l›nda Garanti Sigorta ile baﬂlayan DASK yöneticili¤i, 2007 y›l›nda da devam etmektedir.

100,0
158,6

Teknik kâr - Teknik kârl›l›k oran›

2003
2004
*2005
*2006
*2007

seviyelerinde teknik kârl›l›k oran› elde etmiﬂtir. Vergi öncesi kâr, SFRS'ye göre de¤erlendirdi¤imizde bir önceki y›la
göre %38 artarak 42,5 milyon YTL olmuﬂtur.
Eureko Sigorta’n›n stratejisi, lider olunan alanlardaki mevcut baﬂar›lar› daha da geliﬂtirmek ve yeni alanlarda
“farkl› ve yarat›c›” bir yaklaﬂ›mla kârl› ve sa¤l›kl› portföylere kavuﬂabilmek olarak belirlenmiﬂtir. Öte yandan
stratejide anahtar kriter olarak konumlanan “inovasyon” olgusunu, sa¤l›kl› ve sürekli bir yap›da etkin ﬂekilde

Net kâr
milyon YTL

milyon YTL - %

korurken, karl›l›k anlam›nda yine sektörün en kârl› ﬂirketlerinden biri olmay› baﬂarm›ﬂt›r. Büyümenin sürdürülebilir
ve kârl› olmas› gerekti¤ini bilen Eureko Sigorta, 2007 y›l›n› 43,8 milyon YTL teknik kâr ile kapatarak %10,5

14,9 - % 12,5
28,4 - % 16,6
28,5 - % 9,5
36,0 - % 9,9
43,8 - % 10,6

2003
2004
*2005
*2006
*2007

82
142
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4,6
6,6

21,6
22,2

2003
2004
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*2006
*2007

41,5
42,3**
28,1

Aktif kârl›l›¤›
%

milyon YTL
169,9

DASK, 1999

depreme karﬂ› daha bilinçli ve haz›rl›kl› olma yönünde çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.

55

Aktifler

depreminden sonra kurulmuﬂ olup, Zorunlu Deprem Sigortas› ile ülkemizin en önemli konular›ndan biri olan

Eureko Sigorta 2007 y›l›nda büyüme anlam›nda sektöre paralel bir büyüme oran› yakalayarak pazar pay›n›

‹nsan Kaynaklar›

38,5
75,9

2003
2004
*2005
*2006
*2007

%

30
43

2003
2004
*2005
*2006
*2007

1.584.133

sigortac›l›k hizmet ve ürünleri sunmaktad›r.

Da¤›t›m Kanallar›

Özkaynak kârl›l›¤›

Özkaynaklar
631.774

daha aktif ve baﬂar›l› bir performans sergilemeyi hedeflemektedir.

103
146
193
264
348

2003
2004
*2005
*2006
*2007

6,3
6,6
8,3
9,2
8,9

* 2005 - 2006 - 2007 dönemi mali tablolar› Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›’na (S.F.R.S.) göre düzenlenmiﬂtir.
** Deprem rezervlerinin özkaynaklara aktar›lmas› nedeniyle özkaynak art›ﬂ› yaﬂanm›ﬂt›r. Bu nedenle özkaynak kârl›l›¤› geçti¤imiz
senelere göre daha düﬂük oranlardad›r.

16,0
24,2
31,0

iﬂleyen bir süreç olarak, gerçek anlamda günlük hayat›n bir parças› haline getirmek hedeflenmiﬂtir. Büyüme
oranlar› sektörle paralellik gösterirken kârl›l›kta sektörden daha h›zl› bir art›ﬂ yakalanm›ﬂ, inovasyon konusunda da

* 2005 - 2006 - 2007 dönemi mali tablolar› Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›’na (S.F.R.S.) göre düzenlenmiﬂtir.

çal›ﬂanlar›n fikir ve önerileri rehberli¤inde yenilikçi projelere imza at›lm›ﬂt›r.
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EUREKO S‹GORTA OLARAK; ‹ﬁ FELSEFEM‹Z,
MÜﬁTER‹ ODAKLI YAKLAﬁIMIMIZ, ET‹K DE⁄ERLERE
BA⁄LILI⁄IMIZ VE ENG‹N ‹ﬁ TECRÜBEM‹Z, B‹Z‹M EN
ÖNEML‹ KILAVUZLARIMIZDIR.
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DE⁄ERL‹ ‹ﬁ ORTAKLARIMIZ, ACENTELER‹M‹Z,
SEVG‹L‹ ÇALIﬁANLARIMIZ VE EUREKO S‹GORTA’YA
GÜÇ VEREN ÇOK DE⁄ERL‹ MÜﬁTER‹LER‹M‹Z;
18’inci faaliyet raporumuzu sizlerle paylaﬂman›n sevincini yaﬂ›yoruz.

De¤erli hissedarlar›m›z,
2007, ﬂirketimiz için Eureko’nun uluslararas› sigorta tecrübesi ve Garanti Bankas›’n›n Türk finans piyasas›ndaki gücünü

Sektör Liderli¤i

arkam›za alarak, yolumuza Eureko Sigorta olarak devam etmeye karar verdi¤imiz çok önemli bir y›ld›.

2006 y›l›ndan sonra 2007 y›l› da sektörde ümit verici geliﬂmelerin yaﬂand›¤› pekçok sigorta ﬂirketinin yabanc›

Sektör 2007 y›l›nda, hayat - hayatd›ﬂ› alanda %13,88'lik bir büyüme gerçekleﬂtirdi ve enflasyon oran›n›n üzerindeki

sigorta ﬂirketleriyle ortakl›k anlaﬂmalar› yapt›¤› bir y›l olarak geçti. Avrupal› büyük sigorta ﬂirketlerinin

bu büyüme oran› ile son y›llardaki olumlu trendi devam ettirirdi. Sektörün toplam prim üretimi ise 11 milyar YTL

sektörümüze olan ilgisi sektörümüzün ne kadar do¤ru yolda oldu¤unun ve hala büyük bir potansiyele sahip

olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Eureko Sigorta'n›n içinde bulundu¤u, hayat d›ﬂ› sigorta ﬂirketleri de¤erlendirildi¤inde ise

oldu¤unun en büyük göstergesidir.

ﬂirketler %15,89 büyüyerek 9,6 milyar YTL hacime ulaﬂm›ﬂt›r.

Haziran ay› itibari ile Hollanda sigorta sektöründe lider Avrupa pazar›nda ise h›zla büyüyen müﬂteri odakl› bir

2006 y›l›nda gerçekleﬂen %20,95'lik büyümenin ard›ndan 2007 y›l›nda sektör biraz h›z kesmiﬂ gibi görünse de 2007

ﬂirket olan Eureko B.V. ile Türk finans piyasalar›n›n öncü kuruluﬂu Garanti Bankas› güçlerini Garanti Sigorta’da

y›l›nda tüketici fiyatlar›n›n %8,39 artt›¤› göz önüne al›nd›¤›nda sektörün reel büyümesinin enflasyonun 5 puan

birleﬂtirdi. Sektörlerinde öncü iki kuruluﬂun gücünü arkas›na alan Garanti Sigorta Ekim 2007 itibari ile yoluna

üzerinde gerçekleﬂti¤i görülmektedir.

Eureko Sigorta ad› ile devam etmeye karar vermiﬂtir.

Yabanc› ilgisi ve Sigorta Kanunu

Eureko Sigorta banka sigortac›l›¤›ndaki liderli¤ini 2007 y›l›nda da devam ettirmiﬂtir. Önümüzdeki dönemdeki
hedefimiz banka sigortac›l›¤›ndaki liderli¤imizi genele yaymak, her alanda liderli¤e dönüﬂtürmek olacakt›r.

Sektörümüz, Türkiye’nin geliﬂen ekonomisi ve istikrar› nedeniyle 2006 y›l›nda oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da yo¤un bir
ﬂekilde yabanc› sermayenin ilgisini çekmiﬂtir. 2007 y›l› sonu itibari ile hayat d›ﬂ› sigorta sektöründe faaliyet gösteren

Art›k daha büyük pazar paylar›na ve sektör liderli¤ine ulaﬂma yolunda Eureko Sigorta’n›n iﬂi çok daha kolaylaﬂm›ﬂ

ﬂirketlerin sektördeki pay› %87 gibi yüksek bir orana ulaﬂm›ﬂt›r. Öte yandan sektörün uzun y›llard›r bekledi¤i

önü daha da aç›lm›ﬂt›r. Birleﬂme ile birlikte ortaya ç›kan sinerji baﬂar›m›z›n arkas›ndaki en büyük güç olacakt›r.

sigortac›l›k yasas›n›n ç›kmas›, Zorunlu Trafik Sigortalar›nda tam serbestîye geçiﬂin haz›rl›k aﬂamas› olan k›smi serbest
2007 y›l›nda Eureko Sigorta, al›ﬂageldi¤imiz performans çizgisini, h›zla de¤iﬂen piyasa koﬂullar›na ra¤men

fiyat politikas› ve bilgilendirme yönetmeli¤i ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalar 2007 y›l›nda öne ç›kan konu baﬂl›klar› aras›nda

korumuﬂ; yeni bir faaliyet y›l›n› daha, baﬂar›l› mali ve operasyonel neticeler ile tamamlam›ﬂt›r.

yer ald›.

Bu sürdürülebilir performans›n mimarlar› olan Eureko Sigorta ekibine, bankam›za, acentelerimize, brokerlerimize,

2007 y›l›nda ekonomide beklenen canlanma gerçekleﬂmedi

tüm iﬂ ortaklar›m›za ve bizi tercih eden de¤erli müﬂterilerimize teﬂekkür ediyorum.
2007 y›l›n›n hemen baﬂ›nda Cumhurbaﬂkanl›¤› ve genel seçimlere dair belirsizli¤in kalkmas›n›n ard›ndan ekonomide

Garanti Bankas› ve ﬁirketimiz

beklenen canlanma, yurtd›ﬂ› piyasalarda patlak veren krizler, uluslararas› piyasalarda petrol fiyatlar›n›n artmas› ve
yaﬂanan terör tehdidi nedeniyle maalesef gerçekleﬂmedi.

Garanti Bankas›'n›n sigortac›l›k sektörüne olan inanc› ve bize verdi¤i destek büyük ve kesintisiz olmuﬂtur. Bu
Ekonominin canl›l›¤›n› yitirmesi, otomotiv sektöründeki daralma ve enflasyondaki görece düﬂüﬂ, sigorta sektöründeki

deste¤in ve hizmet sunum stratejisinin önemli bir sonucu ise Garanti Bankas› ile olan sinerjik iﬂbirli¤imizdir.

büyüme oranlar›n›n bir önceki y›la göre daha düﬂük de¤erlerde gerçekleﬂmesine zemin haz›rlad›.
2007 y›l›nda Eureko Sigorta, banka sigortac›l›¤› uygulamas›na devam etmiﬂtir. Prim üretiminin büyük bölümünün

Ergun Özen
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

sa¤land›¤› banka da¤›t›m kanallar›yla entegrasyonu en üst düzeye ç›karmas›n›n art› etkileri, prim üretimi kadar
hizmet sunumu üzerinde de h›zla gözlenmeye baﬂlam›ﬂt›r.

Okan Utkueri
Genel Müdür
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Hedefimiz, önümüzdeki 5 y›ll›k süreçte, mevcut kârl›l›k performans›m›z› ve hizmet kalitemizi koruyarak, prim üretimi
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GENEL EKONOM‹K KONJONKTÜR

S‹GORTA SEKTÖRÜ 2007

mutlu bir ekiple bunu baﬂaraca¤›m›za inan›yorum.

2007 y›l›nda yurtiçinde yaﬂanan geliﬂmelerin baﬂ›nda genel seçimler ile Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimleri geldi. Büyük ölçüde

2007 y›l› itibari ile sektörde, 21 hayat ve emeklilik, 25 hayat d›ﬂ›, 1 reasürans ﬂirketi olmak üzere 47 ﬂirket faaliyet

beklentiler dahilinde sonuçlanan bu iki önemli seçimin tamamlanmas›n›n ard›ndan Türkiye büyük bir belirsizli¤i geride

göstermiﬂtir.

Çal›ﬂanlar›m›za engin bilgi birikimleri ile k›lavuzluk eden Yönetim Kurulumuza ﬂükranlar›m› sunar, bizi tercih eden

b›rakm›ﬂ oldu. Ancak bu defa, Irak’ta yaﬂanan sorunlar nedeniyle ülkemize yönelik terörist sald›r›lar›n artmas› yeni bir

müﬂterilerimize, tüm da¤›t›m kanallar›m›za ve bu baﬂar›n›n en büyük mimar› çal›ﬂanlar›m›za teﬂekkür ederim.

siyasi belirsizli¤in oluﬂmas›na yol açt›. Bugün gelinen noktada, Türkiye s›n›rl› askeri müdahalelere halen devam
ederken, bu konuda ABD, Avrupa Birli¤i (AB) ve di¤er ilgili taraflarla uyum içerisinde bir politika izliyor. Bu ﬂekilde bir

sektör 2006 y›l›na göre s›ras›yla Hayat D›ﬂ› branﬂlarda %15,89, Hayat branﬂ›nda %1,90 ve toplamda %13,88 oran›nda

Sayg›lar›mla,

uzlaﬂ› politikas› da, askeri müdahalelerin piyasalar› olumsuz etkilemesini engelliyor. Hem iç hem de d›ﬂ politika

bir prim art›ﬂ› gerçekleﬂtirmiﬂtir. Enflasyon oran› üzerinde gerçekleﬂen bu art›ﬂ sevindirici olmakla birlikte, Avrupa

aç›s›ndan önemli s›k›nt›lar yaratan bu sorunun, bölgedeki istikrars›zl›¤›n çok uzun süredir devam etmesi nedeniyle k›sa

ülkeleri ile bir k›yaslama yap›ld›¤›nda, ‹sviçre’de 2800 USD, Hollanda’da 2000 USD, Almanya’da 1800 USD ve Fransa’da

aç›s›ndan ilk 5 içinde yer almakt›r. Bu hedefe ulaﬂma yolunda belirledi¤imiz strateji, ﬂirket içindeki inovatif çal›ﬂma

21

iklimi, ortaya koyaca¤›m›z yeni, yarat›c›, farkl› çözümler ve elbette en önemlisi bu hayali sahiplenen, inançl›, güçlü ve

dönemde çözülmesi ise pek olanakl› görünmüyor.

2007 y›l› sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, dönemi Hayat ve Hayat D›ﬂ› toplam›nda 11 milyar 10 milyon YTL primle kapatan

1600 USD dolaylar›ndaki kiﬂi baﬂ›na düﬂen primlerin Türkiye’de 117 USD civar›nda olmas›, büyümek için önümüzde
hala büyük bir potansiyel oldu¤unu göstermektedir.

2007 y›l› Kas›m ay› içerisinde aç›klanan AB ilerleme raporunda, AB’ye uyum sürecine yönelik reformlarda bir
duraksama oldu¤unun alt› çizildi. Bu yavaﬂlaman›n söz konusu dönemin seçim y›l› olmas›na atfedildi¤i ve hükümetin

Son 5 y›ll›k primlerin YTL cinsinden geliﬂimi incelendi¤inde, 2007 y›l›nda özellikle tar›m branﬂ›nda gözle görülür bir

önümüzdeki dönemde reform sürecini yeniden h›zland›rmaya yönelik bir dizi giriﬂimde bulundu¤u da belirtildi.

art›ﬂ dikkati çekerken, kaza ve yang›n branﬂlar› için prim üretiminde bir yavaﬂlama görülmektedir.

Okan Utkueri

Hükümet taraf›ndan yap›lan resmi içerikli çeﬂitli aç›klamalarda da, ekonomideki yap›sal dönüﬂümün devam etti¤i ve

Genel Müdür

önümüzdeki dönemde bu süreç aç›s›ndan önem taﬂ›yan reformlar›n kararl›l›kla uygulanaca¤› yönünde taahhütler

Sa¤l›k branﬂ›ndaki art›ﬂ önceki y›llara paralel olarak devam etmiﬂ, sektör bu branﬂta %23,77'lik bir büyüme

verildi.

kaydetmiﬂtir.

Para Politikas›ndaki Geliﬂmeler

Sektördeki oyuncular, Eureko Sigorta'n›n uzunca bir süre tek baﬂ›na poliçe kesti¤i kredi sigortalar›nda ki gelece¤i

Hasar ve Teknik Kâr Geliﬂimi

görerek kredi sigortalar› ile ilgili aksiyonlar alm›ﬂ bu da kredi sigortalar›nda di¤er y›llara oranla daha yüksek oranda
2007 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda Gayri Safi Milli Has›la (GSMH) %4 oran›nda artarak, geçmiﬂ y›llara k›yasla düﬂük bir

bir art›ﬂ› beraberinde getirmiﬂtir.

2007 y›l›nda sektör, Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar› raporlar›na göre 236,9 milyon YTL'lik bir teknik kâra

seviyede gerçekleﬂmiﬂtir. Para politikas› kararlar› ﬂekillendirilirken büyümeye iliﬂkin geliﬂmelerin hangi dinamiklerden
kaynakland›¤›n›n ayr›ﬂt›r›lmas› büyük önem arz etmektedir. GSMH art›ﬂ›n›n geçmiﬂ y›llara oranla s›n›rl› kalmas›nda,

ulaﬂm›ﬂt›r.
Geçen y›lki durgunlu¤un ard›ndan Tar›m branﬂ› bu y›l yakalad›¤› %75’lik art›ﬂ oran› ile toparlanma e¤ilimi içinde
görülmüﬂtür.

Sektörün 2006 y›l›nda oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da en fazla teknik kâr elde etti¤i branﬂ 127,8 milyon YTL ile Ferdi Kaza
branﬂ› olurken onu 94,6 milyon YTL ile Kaza branﬂ› izlemiﬂtir.

Tramer'in devreye girdi¤i 2004 y›l› ve buna mukabil 2005 y›l›nda büyük bir art›ﬂ gösteren karayollar› mali mesuliyet
sigortalar› 2005 ve 2006 y›llar›nda ki kadar art›ﬂ oran›n› yakalayarak %15,53'lük bir art›ﬂ oran› ile seneyi kapat›rken

Sektör, 2007 y›l›nda Trafik sigortas›nda 232,9 milyon YTL, Kredi sigortalar›nda 1,5 milyon YTL zarar etmiﬂtir..

kaza branﬂ› her sene oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da sektörün lokomotif branﬂ› olmaya devam etmiﬂtir.
Kasko branﬂ› ise geçti¤imiz senelerin aksine bir seyir izleyerek 4.5 milyon YTL kâr elde etmiﬂtir.
Nakliyat branﬂ›, prim üretiminde maalesef istenilen ivmelenme yakalanamam›ﬂ, sektör %5,38 gibi cüzi bir art›ﬂ oran›
ile y›l› kapatm›ﬂt›r.

Sektörün 2007 y›l›nda hayat d›ﬂ› branﬂta 236,9 milyon YTL teknik kâr yazarken hayat branﬂ›nda 291,9 bin YTL'lik teknik
zarar yazd›¤› görülmektedir. Sektörün toplam teknik kâr rakam› ise 236,6 milyon YTL olmuﬂtur.

Toplam prim üretimi içerisinde branﬂlar›n paylar›n› gösteren aﬂa¤›daki tablo incelendi¤inde, 2007'nin %32,47 lik pay
ile kaza sigortalar›n›n liderli¤inde geçti¤i görülmektedir. Bu branﬂ› %14,99 ile kara yollar› mali mesuliyet, %13,47 pay
ile yang›n sigortalar› ve %11,06 pay ile sa¤l›k sigortalar› takip etmektedir.
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- Teknolojiyi, müﬂteriyi memnun, ﬂirketi ise etkin ve verimli k›lmak için kullanmak,

EUREKO S‹GORTA’DA 2007 YILI

- Etik de¤erlere ba¤l› kalmak
ﬂirketin iﬂ anlay›ﬂ›n› oluﬂturan unsurlar›n baﬂ›nda gelmektedir.

Ergun Özen

Gökhan Erün

Gerard Van Olphen

Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili

Üye

Conradus Antonius
Johannes Van Der Lubbe

Cüneyt Sezgin
Üye

Josephus Cornelis
Gerardus Konen

Üye

Danny Van Der Eijk

Georgios Katsalos

Okan Utkueri

Üye

Üye

Üye ve Genel Müdür

Üye

2007 y›l›nda, çal›ﬂanlar, inovasyon, Anadolu’da büyüme, oto sigortac›l›¤› ve da¤›t›m kanallar› ﬂirketin ana
konular› olarak belirlenmiﬂtir. Bunlar› bir piramit zihniyetinde düﬂündü¤ümüzde maddeler s›ra ile tabandan

Eureko Sigorta'n›n temel hedefi; kârl›, müﬂteriyi her türlü eyleminin oda¤›nda gören ve müﬂteriyle kal›c› ve

en tepeye kadar piramiti oluﬂturarak, yap›y› tamamlamas› öngörülmüﬂtür.

uzun vadeli beraberlikler kuran bir ﬂirket olmaya devam etmektir. Bu anlamda, ürün ve hizmetlerini, hizmet
sunum süreçlerini ve insan kayna¤›n› sürekli ve sistemli olarak geliﬂtirmektedir.

Eureko Sigorta, 2007 y›l›nda müﬂteri memnuniyeti gözeten iﬂ anlay›ﬂ›ndan ödün vermeksizin çal›ﬂmalar›n›
Sürekli bir de¤iﬂim ve geliﬂim içinde bulunan Eureko Sigorta'y› bugünkü konumuna ulaﬂt›ran faktörlerin

ve etik de¤erlere ba¤l›l›¤› titizlikle gözetmiﬂtir.

baﬂ›nda geniﬂ bir perspektif ile yap›land›r›p uygulad›¤› iﬂ politikalar›, kaliteli iﬂgücü ve sürekli güncelledi¤i
biliﬂim teknolojisi gelmektedir.

ÜST YÖNET‹M
Okan Utkueri

sürdürmüﬂ; poliçe tanziminden hasar ödemesine kadar, sigorta sürecinin tüm aﬂamalar›nda etkinlik, verimlilik

Uzun y›llara dayanan bilgi birikimi ve deneyiminin k›lavuzlu¤unda tutarl› büyümesini sürdüren Eureko

Mehmet Emin Alkan

‹smet Güngor

Conradus Antonius
Johannes Van Der Lubbe

Gönül Alpay

Sigorta, 2007 y›l›n› baﬂar›l› bir mali ve operasyonel performans ile tamamlam›ﬂ, %14,3'lük büyüme oran› ile

Eureko Sigorta'n›n yeni teknolojik altyap›s› aﬂamal› olarak devreye girmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu güncellenen

enflasyonun yaklaﬂ›k 6 puan üzerinde bir büyüme gerçekleﬂtirmiﬂtir.

altyap› ile Eureko Sigorta, sigortac›l›k ürün ve hizmetlerini tam entegre ve online olarak, tüm kanallar›
arac›l›¤› ile sunma olana¤›na kavuﬂmuﬂtur.

Cem Sar›bayraktar

Eureko Sigorta, 2007 y›l›nda hem sektör s›ralamas›ndaki yerini koruyarak ilk 10 ﬂirket aras›nda yer alm›ﬂ hem
Sistem projeleri aral›ks›z olarak devam ederken, bundan sonra mevcut durumu geliﬂtirme ve özellikle müﬂteri

de %4,33' lük pazar pay›n› korumay› baﬂarm›ﬂt›r.

taraf›nda daha aktif olmay› sa¤layacak programlar ve yaz›l›mlar baz›nda yürümek hedeflenmektedir.
ﬁirket, 2007 y›l›nda SFRS raporlar›na göre 348 milyon YTL aktif büyüklü¤e ulaﬂm›ﬂ, bu alanda, 2003 y›l›ndan
2007 y›l›n› sonuna kadar % 238’lik büyüme kaydetmiﬂtir.

2007 y›l›nda ﬂirketin süreçleri gözden geçirilmiﬂ, çeﬂitli birimlerde gerekli ak›ﬂ de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

2003 y›l›n›n sonunda 30 milyon YTL olan özkaynaklar, %373’lük büyüme ile 2007 y›l› SFRS raporuna göre 142

yönetmeli¤i ve banka hizmet seviyesi sözleﬂmesi konusunda detayl› çal›ﬂmalarda bulunulmuﬂtur.

Ayr›ca sat›ﬂ sureci için BPR projesi yap›lm›ﬂt›r. Buna ilave olarak özellikle devreye girecek olan bilgilendirme
milyon YTL’ye yükselmiﬂ, böylece Eureko Sigorta büyük risklerin alt›na,daha büyük bir güvenle imza atm›ﬂt›r.
Eureko Sigorta 2007 y›l›nda da sat›ﬂ ve müﬂteri ile etkileﬂimde Alternatif Da¤›t›m Kanallar›n› etkin olarak
Banka sigortac›l›¤›n›n ülkemizdeki en iddial› ve en iyi uygulay›c›s› olan, ayn› zamanda seçkin bir acente ve

kullanm›ﬂt›r. Kesintisiz çal›ﬂan Müﬂteri Hizmetleri Merkezi 'Alo Eureko Sigorta' ile daha yüksek müﬂteri

broker a¤› bulunan Eureko Sigorta, 2007 y›l›nda hayat d›ﬂ› branﬂlarda 2006 y›l›na gore %49 art›ﬂ göstererek

memnuniyeti kaydetmiﬂ; en büyük da¤›t›m kanal› olan Garanti Bankas›'n›n Müﬂteri Hizmetleri Merkezi olan

1.584.133 adet sigorta poliçesi düzenlemiﬂ; hizmet verdi¤i kurumsal ve bireysel müﬂteri say›s› 927.221'den

'Alo Garanti ile birlikte telefonda sat›ﬂ aktivitelerini baﬂar› ile yürütmüﬂtür. Her iki ça¤r› merkezinden

1.492.985’e ç›km›ﬂt›r.

toplamda 15 milyon YTL üretilerek 2006 y›l›na göre %33 büyüme kaydedilmiﬂtir.

Eureko Sigorta bu performans› ile 2003 y›l›ndan 2007 y›l›n›n sonuna kadar poliçe say›s›n› %525 art›rm›ﬂt›r.

2007 y›l›nda internet sigortac›l›¤› konusunda ciddi yol kat edilmiﬂ, sat›ﬂlar art›r›lm›ﬂt›r. Müﬂteriler, kasko, ev,
trafik, seyahat ve çantam garantide poliçelerini internet üzerinden sat›n alabilir hale gelmiﬂtir. Ayr›ca

ﬁirket, 18 y›ll›k piyasa tecrübesi ve bugüne kadar kaydetti¤i istikrarl› mali ve operasyonel performans ile

ATM’den sigortac›l›k da baﬂlam›ﬂ olup, çantam garantide ürünü sat›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

sigortac›l›k sektörünün seçkin ve tercih edilen kurumlar›n›n baﬂ›nda gelmektedir. ﬁirket her türlü ürün ve
hizmet sunumunda titizlikle gözetti¤i müﬂteri odakl› hizmet anlay›ﬂ›yla üstünlü¤ünü kan›tlam›ﬂ bir sigorta

Sigortac›l›k sektöründe “banka sigortac›l›¤›n› en etkin ve baﬂar›l› uygulayan ﬂirket” olarak ön plana ç›kan
Eureko Sigorta, Garanti Bankas›'n›n tüm segmentlerdeki müﬂterilerine hedef odakl› pazarlama politikalar›n›

hizmet sa¤lay›c›s›d›r.

yo¤un olarak uygulam›ﬂ, banka da¤›t›m kanal›n› en iyi kullanan kurumlardan biri oldu¤unu çeﬂitli performans
Büyümenin, kaliteli ve güvenilir hizmet anlay›ﬂ›ndan hiçbir zaman ödün vermeden sa¤lanaca¤›na inanan

ölçütleriyle de ortaya koymaya devam etmiﬂtir. ﬁirketin 2007 y›l› toplam prim üretiminin %61’i banka da¤›t›m

Eureko Sigorta, faaliyet gösterdi¤i sektörün rekabetçi kurumlar›ndan biri konumundad›r.

kanal› üzerinden gerçekleﬂmiﬂtir. Eureko Sigorta bu performans›yla banka sigortac›l›¤›nda hayat d›ﬂ›
segmentte liderli¤ini korumuﬂtur. Özellikle bireysel ve KOB‹ iﬂkollar›nda yüksek adetlerde sat›ﬂ yap›lan paket
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Eureko Sigorta, 2007 y›l›nda “müﬂteri” konusundaki çal›ﬂmalar›nda son noktaya gelmiﬂ olup, 2008 y›l›n›n ilk

olarak bölgelere ve portföylere, her portföyün ismine göre, sorumlu olduklar› ﬂube ve müﬂteri datalar›

aylar›nda öncelikle müﬂterisini segmente edip, ortaya ç›kacak bilgiler ›ﬂ›¤›nda müﬂteri bazl› fiyatlama ve

kendilerine gönderilmiﬂtir. Bu müﬂterilerin vade bilgileri doldurtulmuﬂ, sistem kullan›ma aç›ld›ktan sonra

pazarlama/sat›ﬂ› hedeflemektedir.

- Müﬂterilerin talep ettikleri içerik ve kalitede hizmet vermek,

poliçelerle prim ve kârl›l›¤a büyük katk›da bulunulmuﬂtur. Bu iﬂkollar› zaman zaman kampanyalarla

- Do¤ru hizmeti do¤ru fiyat ile sunmak,

desteklenerek her seferinde daha büyük baﬂar›lara imza at›lm›ﬂt›r. Ticari iﬂkolunda, vade takip projesi, tüm y›l
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GENEL KURULA SUNULAN ÖZET FAAL‹YET RAPORU
2007 y›l›nda gerçekleﬂen hisse devirleri sebebiyle aﬂa¤›da belirtilen ana sözleﬂme madde de¤iﬂiklikleri yap›lm›ﬂt›r.

toplu data yükleme ile tüm portföylerin sat›ﬂ platform ekranlar›na yüklenmiﬂtir.
Eureko Division Europe ile ortak yürütülen çal›ﬂmalar sonucunda 5 Ekim 2007 tarihinde ﬂirketin ismi Eureko
Sigorta A.ﬁ. olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Logo, kurumsal kimlik dokümanlar›, tüm ofis içi kullan›lan malzemeler ile

Say›n Ortaklar›m›z,

etmiﬂ, bu kanallardan toplamda 91,5 milyon YTL üretim gerçekleﬂtirmiﬂtir.

tüm isim tabelalar› bu tarih itibari ile de¤iﬂtirilmiﬂtir. ‹sim de¤iﬂikli¤i ile ilgili TV reklam›, gazete ve

2007 y›l›nda prim üretimi bir önceki y›la göre %14,3 oran›nda artarak 415,5 milyon YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

Eureko Sigorta, bankalar ve Grup ﬂirketlerinden oluﬂan da¤›t›m kanallar›n›n yan› s›ra tamam› sigortac›l›k

kimli¤e uygun olarak yenilenmiﬂtir.

Madde 3: ﬁirketin Ticari Ünvan›

haftal›k/ayl›k dergilere ilan ile lansman kampanyas› yürütülerek, internet ve intranet sayfalar› yeni kurumsal
Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›na göre düzenlenen mali tablolarda Teknik Bölüm dengesi %22

ﬁirketin ticari ünvan› “Eureko Sigorta Anonim ﬁirketi”dir. ‹ﬂ bu esas mukavelede sadece ﬂirket diye an›lacakt›r.

artarak 43.804 milyon YTL, vergi öncesi kâr %37,6 art›ﬂla 42,452 milyon YTL vergi sonras› kâr 31.042 milyon YTL

sektörünün önde gelen sayg›n hizmet sa¤lay›c›lar› olan 119 acente ile de çal›ﬂmaktad›r. Bu acentelerin 31’i
sadece Eureko Sigorta ile çal›ﬂan “exclusive” acentelerdir. Eureko Sigorta banka d›ﬂ› da¤›t›m kanal›nda 34 adet

‹novasyon sürecini ﬂirket içinde etkin bir ﬂekilde yayg›nlaﬂt›rmak için intranet üzerinden çal›ﬂan cinfikir kutusu

brokerlik ﬂirketi ile iﬂbirli¤i içerisindedir.

oluﬂturulmuﬂtur. Gelen önerilerden 6 proje grubu kurulup, 1 proje hayata geçmiﬂtir. 2 proje de sonuçlanmak

Madde 12: Devir S›n›rland›rmalar›

olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

A. Genel Olarak

01.01.2007 - 31.12.20007 Dönemi Özet Finansal Faaliyet Sonuçlar› (1.000 YTL)

üzeredir.
2007 y›l› toplam prim üretiminde acente ve broker pay› %25 olarak kaydedilmiﬂtir.
2007 y›l›nda ilkbaharda birgün “sadeleﬂtirme günü” olarak belirlenmiﬂtir. O gün, tüm çal›ﬂanlar, gereksiz eﬂya
ve y›¤›nlardan kurtulup daha ﬂeffaf, daha berrak bir zihine sahip olma yönünde temizlik yapm›ﬂt›r.

hedeflemektedir. Bu hedef do¤rultusunda altyap› ve kadro revizyonu yap›lm›ﬂ, uzun vadeli acente ve broker
iliﬂkileri kurma ve geliﬂtirmeye yönelik stratejiler belirlenerek uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Öncelikle acente

2007 YILINDA GERÇEKLEﬁT‹R‹LEN ANA SÖZLEﬁME
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹
2007 y›l›nda gerçekleﬂen hisse devirleri sebebiyle aﬂa¤›da belirtilen ana sözleﬂme madde de¤iﬂiklikleri yap›lm›ﬂt›r.

Eureko Sigorta, ayr›ca y›llard›r çok iyi iliﬂki içerisinde oldu¤u Do¤uﬂ Grubu ﬂirketleri ile çal›ﬂmalar›n› devam

Banka sigortac›l›¤›nda uzmanl›¤›n› kan›tlayan Eureko Sigorta acente-broker da¤›t›m kanal›nda da büyümeyi
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Eureko Sigorta 2007 y›l›nda sosyal sorumluluk projelerine baﬂlayarak, bugüne kadar fazla faaliyette

bölge müdürlükleri, etkinli¤i daha da art›rmak amaçl› banka bölge müdürlüklerinden ayr›l›p yeniden

bulunmad›¤› bu alanda çeﬂitli projeler gerçekleﬂtirmiﬂtir. Görme engelli ö¤renciler için Oku_Düﬂün_Paylaﬂ

yap›land›r›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ayr›ca genel müdürlükte acente ve brokerdan sorumlu ayr› birim müdürlükleri

kitab› çal›ﬂanlar taraf›ndan okunmuﬂtur. Ayr›ca Ba¤c›lar Kurtdereli Mehmet ‹lkokunu’na kütüphane aç›larak

oluﬂturulma karar› al›nm›ﬂt›r. ﬁirketin amac› 2008 sonu itibar› ile acente ve broker toplam say›s›n› 250’ye ve bu

çocuklarla düzenli paylaﬂ›m seanslar› yap›lm›ﬂt›r.

kanallardan gelen üretim pay›n› 182 milyon YTL’ye yükseltmektir.
Müﬂteri memnuniyeti sistemi, Ekim ay› itibari ile tüm ﬂirketin ﬂikayet girebilmesine olanak sa¤layacak ﬂekilde

2007 YILI
415.466
332.535
15.503
206.356
141.682
348.038
453
43.804
24.298
-32.937
7.286
42.452
31.042

ÜRET‹M
CAR‹ VARLIKLAR
CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZSERMAYE
VARLIK TOPLAMI
PERSONEL SAYISI
TEKN‹K KAR
YATIRIM GEL‹RLER‹
YATIRIM G‹DERLER‹
OLA⁄AN DIﬁI GEL‹R VE G‹DERLER
BRÜT DÖNEM KARI
NET DÖNEM KARI

2006 YILI
363.579
249.469
14.953
182.739
81.683
264.422
355
36.007
19.599
-20.497
-4.256
30.854
24.278

BÜYÜME
14%
33%
4%
13%
73%
32%
28%
22%
24%
61%
271%
38%
28%

‹ster üyeler, ister onlar›n ad›na üçüncü kiﬂilerce ‹dare Meclisi Üyelerinin kiﬂisel sorumlulu¤unun güvencesi olarak
Türk Ticaret Kanunun 313. maddesi uyar›nca ﬁirket’e teslim edilen hisse senetleri, ilgili üyenin ibras›na dair karar›
izleyen üçüncü ay›n sonuna kadar devredilemezler. Söz konusu s›n›rland›rmalar (oy), (temettü) ve bunun gibi
hissedarl›k haklar›n›n kullan›lmas›na engel teﬂkil etmezler.
B. Özel Olarak
B.1 Hisseler ancak iﬂbu Ana Sözleﬂme hükümlerine uygun olarak devredilebilir.
B.2 Madde (B.3)’deki hükümler sakl› kalmak kayd›yla, Eureko (Eureko, Eureko B.V. ve ‹ﬂtirakleri anlam›na
gelmektedir) ve Garanti (Garanti, ‹ﬂtirakleri de dahil olmak üzere hep birlikte, Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ,

Eureko Sigorta’n›n amac› banka d›ﬂ› da¤›t›m kanal›nda da "tercih edilen sigorta ﬂirketi" olmakt›r.

aç›lm›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde internet sitesi üzerinden de ﬂikayet baﬂvurusu yap›labilir hale getirilmiﬂtir.

ﬁirket, mevcut ürün portföyüne ekledi¤i yeni ürünleriyle, 2007 y›l›nda da müﬂteri odakl› iﬂ yaklaﬂ›m›n›

Hasar ödeme hizmetlerindeki dikkatli ve özenli hizmet yaklaﬂ›m›, Eureko Sigorta’y› rakiplerinden

Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen mali tablolarda ise brüt kâr 42.010 milyon YTL ve vergi sonras› kâr

ve Tic A.ﬁ., Garanti Ödeme Sistemleri A.ﬁ. anlam›na gelmektedir.) ﬁirket’te sahip olduklar› hisselerin bir k›sm›n›

sürdürmüﬂ; de¤iﬂen müﬂteri ve da¤›t›m kanal› taleplerini baﬂar›l› bir ürün-hizmet politikas› ile karﬂ›lamaya

farkl›laﬂt›rmaktad›r. Eureko Sigorta, hasar ihbarlar›n›, Hasar Müﬂteri Hizmetleri ile kabul etmekte ve hemen

30.600 milyon YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

veya tamam›n› 21.06.2010 tarihine kadar olan süre içinde satamazlar.

bankalar ve acenteleri arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirmektedir.

T.C. Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n 24 ﬁubat 2006 tarih ve 9078 say›l› yaz›s›na istinaden V.U.K‘na göre düzenlenen mali

B.3 Tüzel kiﬂi hissedarlar hisselerini ‹ﬂtiraklerinden herhangi birine devretmeye (i) sözkonusu sat›ﬂ›n di¤er

2007 y›l›nda ç›kar›lan ürünler aras›nda Kaskonet, Kobim Garantide, Filo Kasko (Uzun Süreli), Leasing All Risk

tablolarda gerçekleﬂen kâr rakam›, Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›na göre düzenlenen mali

hissedarlara bildirilmiﬂ olmas› ve (ii) hisselerini satan hissedar›n bu ﬂekilde sat›ﬂ yapt›¤› ‹ﬂtirakinin ‹ﬂtirak niteli¤ini

tablolardaki kâr rakam›ndan düﬂük oldu¤u için da¤›t›labilir kâr rakam› olarak 30.600 milyon YTL esas al›nm›ﬂt›r.

yitirmesi durumunda hisseleri geri sat›n almak ile yükümlü olmas› ﬂart›yla yetkilidirler. Hissedar›n ‹ﬂtiraki (a)

devam etmiﬂtir.

iﬂleme sokmaktad›r. ﬁirket, müﬂteri odakl› hizmet anlay›ﬂ› do¤rultusunda yürüttü¤ü hasar ödemelerini

(Uzun Süreli), Mortgage Konut, Akaryak›t Paket, Tar›m, Ayl›k Konut, Acil Sa¤l›k ürünleri öncelikli olarak

2007 y›l› itibariyle 48.570 adedi oto 18.841 adedi oto d›ﬂ› olmak üzere toplam 67.411 adet hasar ihbar›

say›labilir…

al›nm›ﬂt›r. Toplam ödenen hasar (oto ve otod›ﬂ›) 169,945,085 YTL’dir.

Da¤›t›m kanal› baz›nda ürün çal›ﬂmalar› Eureko Sigorta’n›n en güçlü yönlerinden biridir. Örne¤in Kobim

2007 y›l›nda kaskonet poliçelerine hizmet veren net servis a¤› geniﬂletilmiﬂ, ﬂu an itibariyle 38 ilde 60 adet net

Garantide ürünü, Garanti Bankas›’n›n KOB‹ iﬂkolu müﬂterileri için geliﬂtirilmiﬂ olup, 2007 y›l›n›n y›ld›z

servis ile hizmet verilmeye devam edilmektedir. Toplam anlaﬂmal› servis say›s› ise 210 adede ulaﬂm›ﬂt›r. Hasar

Do¤uﬂ Hizmet Yönetimi A.ﬁ., Galata Araﬂt›rma ve Yay›nc›l›k Tan›t›m ve Biliﬂim Tek. Hiz. A.ﬁ., Garanti Biliﬂim Tek

sözkonusu hissedar taraf›ndan do¤rudan veya dolayl› olarak kontrol edilen, (b) sözkonusu hissedar› do¤rudan
Yukar›da faaliyetlerini özet olarak sundu¤umuz ﬂirketimizin 2007 y›l› kâr üzerinden (V.U.K).

veya dolayl› olarak kontrol eden, veya (c) sözkonusu hissedar ile ortak kontrol alt›nda bulunan herhangi bir kiﬂi
anlam›na gelmektedir. Bu tan›m çerçevesinde, “kontrol”, oy hakk› olan menkul k›ymetler arac›l›¤› ile, veya

Brüt Kar

42.010.170,92-

sözleﬂme ile veya baﬂka ﬂekilde do¤rudan veya dolayl› ﬁirket yönetimini ve politikalar›n› tek baﬂ›na (ortaklaﬂa

maliyetlerinin kontrolü ve düﬂürülmesine yönelik olarak 2007 y›l› içerisinde ilk olarak ‹stanbul’da olmak üzere

Vergi Karﬂ›l›¤›

11.409.616,96-

de¤il) yönlendirme veya yönlendirilmesini sa¤lama gücüdür. ‹ﬂbu Madde (B.3) kapsam›nda yap›lan sat›ﬂlar

Bursa, ‹zmir, Ankara, Adana ve Konya illerinde hasar denetim ekipleri kurulmuﬂ ve onar›m sürecinin her bir

Net Kar

30.600.553,96-

Madde (B.4), (B.5) ve (C)’de belirtilen hükümlere tabi olmayacakt›r.

Portföyünde bulunan paket ürünlerinin geniﬂ kitlelere daha h›zl› sunumuna yönelik sürekli olarak revizyon

aﬂamas›nda kontrol mekanizmas› sa¤lanarak elde edilen bulgular›n online olarak ﬂirketimize iletilmesi

Kanuni Yedek Akçe(%5)

çal›ﬂmalar›na devam eden Eureko Sigorta, da¤›t›m kanallar› ile ﬂirket aras›ndaki iﬂbirli¤ini güçlendirerek

sa¤lanm›ﬂt›r.

Fevkalade Yedek Akçe

ürünlerinden biridir. Bu sayede 2008 y›l›nda çok yüksek sat›ﬂ rakamlar›na ulaﬂ›lmas› hedeflenmektedir.

1.530.027,70B.4 Garanti’nin Ön Al›m Hakk›. Eureko’nun sahip oldu¤u hisselerin herhangi bir k›sm›n› satmak istemesi

29.070.526,26-

durumunda, Eureko söz konusu sat›ﬂ› yaln›zca hisselerinin tamam›n› (tamam›ndan daha az de¤il) satmak ve iﬂbu

performans›n› daha da yükseltmeyi hedeflemiﬂtir. 2007 y›l›nda bu hizmetin ürünlere katt›¤› de¤er daha somut
olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.

Net kârdan %5 kanuni yedek akçe ayr›ld›ktan sonra kalan tutar olan 29.070.526,26-YTL‘nin fevkalade yedek

Madde (B.4)’de belirtilen usule uymak suretiyle gerçekleﬂtirebilir. Eureko hisselerini satmak istedi¤inde

akçelere aktar›lmas› hususunu Genel Kurul’un tensiplerine sunar›z.

Garanti’ye, sat›lacak hisselerin say›s›n› (“Teklif Edilen Hisseler”), iyiniyetli muhtemel al›c›n›n kimli¤ini, beher hisse

Sayg›lar›m›zla,
Yönetim Kurulu
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de¤erini (“Ön Al›m Bedeli”) ve muhtemel al›c› taraf›ndan gönderilen teklifin onayl› suretini ihtiva eden yaz›l› bir

almak zorundad›r. Garanti, Sat›ﬂ Opsiyonu Hali’nin ortaya ç›kmas› halinde, Sat›ﬂ Opsiyonu’nu 21.06.2007 ile

ihbar (“Ön Al›m ‹hbar›”) gönderecektir. Garanti, Ön Al›m ‹hbar›n›n al›nmas›ndan itibaren 20 iﬂ günü içerisinde,

21.06.2010 tarihleri aras›nda bir tarihte, 21.06.2010 tarihi de dahil olmak üzere, her zaman kullan›labilir. Sat›ﬂ

Garanti veya Garanti’nin tayin edece¤i bir baﬂka kiﬂinin Teklif Edilen Hisseler’in tamam›n› (tamam›ndan daha az

Opsiyonu Hali oluﬂmad›kça, 21.06.2007 ve 21.06.2010 tarihleri aras›nda bir tarihte Sat›ﬂ Opsiyonu kullan›lamaz.

de¤il) Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen ﬂartlar çerçevesinde sat›n almas› suretiyle ön al›m hakk›n› kullanmak

Sat›ﬂ Opsiyonu Garanti taraf›ndan 21.06.2010 tarihinden sonra herhangi bir zamanda koﬂulsuz olarak ve Sat›ﬂ

istedi¤ini (“Ön Al›m Kabul ‹hbar›”) veya Madde (C) hükümlerine tabi olmak suretiyle sahip oldu¤u hisselerini

Opsiyonu Hali’nin ortaya ç›kmas›na ba¤l› olmaks›z›n kullan›labilir. Sat›ﬂ Opsiyonu Hallerinden birinin

Teklif Edilen Hisseler ile birlikte ve ayn› anda satma hakk›n› kullanmak istedi¤ini (“Sat›ﬂa Kat›lma ‹hbar›”) yaz›l›

gerçekleﬂmesi durumunda Garanti, Sat›ﬂ Opsiyonu’nu, Sat›ﬂ Opsiyonu Hali’nin ortaya ç›kmas›ndan itibaren alt›

olarak Eureko’ya bildirecektir. Eureko, Teklif Edilen Hisselerin tamam›n›, Ön Al›m Kabul ‹hbar›n›n al›nmas›n›

ay içerisinde Eureko’ya sat›ﬂ ihbar› (“Sat›ﬂ ‹hbar›”) göndererek kullanabilir. Söz konusu 6 ayl›k süre içerisinde yeni

müteakip, Garanti’ye veya Garanti’nin tayin edece¤i kiﬂiye Ön Al›m ‹hbar›nda belirtilen ﬂartlarla satacakt›r. Teklif

bir Sat›ﬂ Opsiyonu Hali ortaya ç›karsa, söz konusu 6 ayl›k süre yeni Sat›ﬂ Opsiyonu Hali’nin ortaya ç›kmas›ndan
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DENET‹M RAPORU 2007

Eureko Sigorta A.ﬁ.
Genel Kurul Baﬂkanl›¤›’na,

Ba¤›ms›z Denetim Raporu

ﬁirketin 2007 y›l› hesap dönemiyle ilgili murakebe çal›ﬂmalar›m›z›n sonuçlar› aﬂa¤›da yüksek görüﬂlerinize sunulmuﬂtur.

Edilen Hisselerin sat›ﬂ iﬂleminin kapan›ﬂ› Ön Al›m Kabul ‹hbar› tarihini takip eden 30 gün içerisinde

itibaren alt› (6) ay daha uzam›ﬂ say›l›r. ﬁüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekirse, Garanti söz konusu

gerçekleﬂtirilecektir. Garantinin, bahsigeçen 20 iﬂ günü süresi içerisinde Ön Al›m ‹hbar›na cevap vermemesi veya

alt› (6) ayl›k süre veya duruma göre uzat›lm›ﬂ süre içerisinde Sat›ﬂ ‹hbar› göndermez ise Garanti’nin söz konusu

1. ‹ﬂletmenin mahiyeti ve önemine göre tutulmas› zorunlu olan defter ve dosyalar›n›n tutuldu¤u, defterlerin tutulmas›nda

Ön Al›m hakk›n› veya hisselerinin tamam›n› Teklif Edilen Hisseler ile ayn› anda satma hakk›n› kullanmayaca¤›n›

Sat›ﬂ Opsiyonu Hali/Halleri taht›nda Sat›ﬂ Opsiyonu kullanabilmesi mümkün olmayacakt›r. Sat›ﬂ ‹hbar›’n›n Eureko

ortakl›¤›n hesap tarz ve usullerine, ana sözleﬂme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyuldu¤u görülmüﬂtür. Envanter,

Eureko’ya bildirmemesi halinde (söz konusu duruma “Eylemsizlik Hali” olarak at›fta bulunulacakt›r), Eureko, Ön

taraf›ndan tesellüm edilmesi, Garanti ve Eureko aras›nda Sat›lacak Hisseler’in sat›m›na iliﬂkin hukuki ba¤lay›c›l›¤›

Al›m ‹hbar› tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Teklif Edilen Hisseleri Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen al›c›ya,

bulunan bir sat›ﬂ al›ﬂ sözleﬂmesi oluﬂturacakt›r. Sat›lacak Hisseler’in fiyat› makul piyasa de¤eri ve Eureko

beher hisse için Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen Ön Al›m Bedeli veya daha yüksek bir bedel ile ve Ön Al›m ‹hbar›’nda

taraf›ndan Garanti’ye Sat›lacak Hisseler için ödenecek miktar baz al›nmak suretiyle ba¤›ms›z bir ﬂirket taraf›ndan

belirtilen koﬂullardan daha iyi olmayan koﬂullarla satacakt›r. Söz konusu 30 günlük süre, yasal izinlerin

hesaplanacakt›r (“Sat›ﬂ Opsiyonu Fiyat›”).

bilanço, kar ve zarar cetvellerinde gösterilen de¤erler defter kay›tlar›na uygun olup, bunlar›n düzenlenmesinde ana
sözleﬂme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hareket edilmiﬂtir. ‹dare Meclisi’nce Umumi Heyet’inize sunulan ﬂirket
bilançosu ve kar-zarar hesab›n›n Türk Ticaret Kanunu’nun 75. maddesinde sözü edilen aç›kl›k ve do¤ruluk ilkeleri uyar›nca
düzenlendi¤i ve resmi defter kay›tlar›ndaki bilançonun ayn›s› oldu¤u görülmüﬂtür.

al›nabilmesini teminen ancak makul bir süre için uzat›labilir, ﬂu kadar ki taraflar sat›ﬂa iliﬂkin olarak belirtilen 30
günlük sürenin bitiminden önce kay›ts›z ﬂarts›z anlaﬂm›ﬂ olmal›d›rlar.

‹ﬂbu Madde çerçevesinde;

B.5 Eureko’nun Ön Al›m Hakk›. Garanti’nin sahip oldu¤u hisselerinden herhangi bir k›sm›n› satmak istemesi

“Sat›ﬂ Opsiyonu Hali” ﬂu hallerden herhangi birinin gerçekleﬂmesi durumunda ortaya ç›kar; (a) ﬁirket taraf›ndan

Netice olarak, Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ bulunan raporda özetlenen ﬂirket çal›ﬂmalar›n›n ve buna ba¤l› olarak

halinde, Garanti söz konusu sat›ﬂ› yaln›zca hisselerinin tamam›n› (tamam›ndan daha az de¤il) satmak ve iﬂbu

Garanti Bankas› – Garanti Sigorta Acental›k Sözleﬂmesi taht›nda ortak markal› poliçelerin sat›ﬂ›ndan elde edilen

sunulan bilanço ve kar-zarar cetvellerinin tasvibini Genel Kurul’un yüksek görüﬂlerinize sunar›z.

Madde (B.5)’de belirtilen usule uymak suretiyle gerçekleﬂtirebilir. Garanti hisselerini satmak istedi¤inde

brüt primlerin, Garanti Bankas› – Garanti Sigorta Acental›k Sözleﬂmesinin süresi boyunca herhangi bir 12 (on iki)

Eureko’ya, sat›lacak hisselerin say›s›n› (“Teklif Edilen Hisseler”), iyi niyetli muhtemel al›c›n›n kimli¤ini, beher hisse

ayl›k dönemde ﬁirket taraf›ndan elde edilen toplam brüt primlerin %40’›ndan daha az›na tekabül etmesi veya

de¤erini (“Ön Al›m Bedeli”) ve muhtemel al›c› taraf›ndan gönderilen teklifin onayl› suretini ihtiva eden yaz›l›

(b) ﬁirket’in 50,000,000 YTL’nin üzerinde herhangi bir devralma iﬂlemi gerçekleﬂtirmesi veya (c) ﬁirket’in nakit

bir ihbar (“Ön Al›m ‹hbar›”) gönderecektir. Eureko, Ön Al›m Hakk› ‹hbar›’n›n al›nmas›ndan itibaren 20 iﬂ günü

sermaye art›r›m› yapmas› (yeni hisse ç›karmak ya da baﬂka türlü) ya da 15,000,000 YTL üzerinde bir sermaye

içerisinde, Eureko veya Eureko’nun tayin edece¤i bir baﬂka kiﬂinin Teklif Edilen Hisseler’in tamam›n›

artt›r›m› yapmas›d›r.

2. ﬁirket yönetimi ile ilgili kararlar›n usulüne uygun ﬂekilde tutulan karar defterine geçirildi¤i görülmüﬂtür.

(tamam›ndan daha az de¤il) Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen ﬂartlar çerçevesinde sat›n almas› suretiyle ön al›m
hakk›n› kullanmak istedi¤ini yaz›l› olarak Garanti’ye (“Ön Al›m Kabul ‹hbar›”) bildirecektir. Garanti, Teklif Edilen

B.7 Garanti veya Eureko hisselerin herhangi biri üzerinde rehin, opsiyon, ﬂartl› sat›ﬂ, oy hakk› veya k›s›tlay›c›

Hisseler’in tamam›n› Ön Al›m Kabul ‹hbar›’n›n al›nmas›n› müteakip Eureko’ya veya Eureko’nun tayin edece¤i bir

nitelikte baﬂkaca herhangi bir hak tesis etmeyecek ve edilmesine izin vermeyeceklerdir. Bu hüküm hisselerin

baﬂka kiﬂiye Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen ﬂartlarla satacakt›r. Teklif Edilen Hisseler’in sat›ﬂ iﬂleminin kapan›ﬂ›, Ön

üzerine ﬂerh edilecektir.

Al›m Kabul ‹hbar› tarihini takip eden 30 gün içerisinde gerçekleﬂecektir. Eureko’nun bahsi geçen 20 iﬂ günü süresi
içerisinde Ön Al›m ‹hbar›na cevap vermemesi veya ön al›m hakk›n› kullan›lmayaca¤›n› Garanti’ye bildirmemesi

C. Muteberlik Hükümleri

halinde (söz konusu duruma “Eylemsizlik Hali” olarak at›fta bulunulacakt›r), Garanti, Ön Al›m ‹hbar›’ndan
itibaren 30 gün içerisinde, Teklif Edilen Hisseleri, Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen al›c›ya beher hisse için , Ön Al›m
‹hbar›’nda belirtilen Ön Al›m Bedeli veya daha yüksek bir bedel ile ve Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen koﬂullardan

‹ﬂbu maddedeki koﬂullara riayet olunmaks›z›n yap›lan her türlü devir bat›ld›r.
‹ﬂbu madde hükümlerini uygun olarak yap›lan devri ﬁirket pay defterine kay›tla mükelleftir.

daha iyi olmayan koﬂullarla satacakt›r. Söz konusu 30 günlük süre, yasal izinlerin al›nabilmesini teminen ancak
makul bir süre için uzat›labilir, ﬂu kadar ki taraflar sat›ﬂa iliﬂkin olarak belirtilen 30 günlük sürenin bitiminden

Madde 15: ‹dare Meclisi

önce kay›ts›z ﬂarts›z anlaﬂm›ﬂ olmal›d›rlar.

‹dare Meclisinin Teﬂekkül Tarz› ve Seçilme Ehliyeti

B.6 Garanti’nin Sat›ﬂ Opsiyonu. ‹ﬂbu Madde (B.6) çerçevesinde Garanti’nin, Eureko’dan Sat›lacak Hisseleri’nin

ﬁirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 312 ve devam› hükümleri gere¤ince Genel Kurul taraf›ndan seçilecek 9 (dokuz)

tamam›n› (tamam›ndan daha az de¤il) sat›n almas›n› talep etme hak ve opsiyonu bulunmaktad›r (“Sat›ﬂ

üyeden oluﬂan bir idare meclisi taraf›ndan sevk ve idare olunur. ‹dare meclisinin 6 (alt›) üyesi Eureko’nun, 3 (üç)

Opsiyonu”). Eureko, Sat›ﬂ Opsiyonu çerçevesinde Sat›lacak Hisseleri Garanti’den Sat›ﬂ Opsiyonu Fiyat› ile sat›n

üyesi Garanti’nin gösterece¤i adaylar aras›ndan seçilecektir. Garanti veya Eureko’nun ﬁirket’in sermayesinin

Erdo¤an YILMAZ
Denetçi

Osman Bahri TURGUT
Denetçi
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Güçlü Yönler

Lider oldu¤umuz
alanlardaki mevcut
baﬂar›lar›m›z›
daha da geliﬂtirmek,

F›rsatlar

STRATEJ‹M‹Z...

Henüz yeterli
etkinli¤i
sa¤layamad›¤›m›z
yeni alanlarda

“farkl› ve yarat›c›”
bir yaklaﬂ›mla
karl› ve sa¤l›kl›
portföylere
kavuﬂabilmek...
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ÖNCEL‹KLER‹M‹Z
• Pazar pay›n›, teknoloji ve insan kaynaklar›na yat›r›m yaparak, hizmet kalitesini sürekli yukar› çekerek
art›rmak,
• Operasyonel verimlili¤i sa¤lamak,
• Banka da¤›t›m kanal›nda banka müﬂteri segmentine göre farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ yaklaﬂ›mlar ve hizmetler ile müﬂteri
say›lar›n› art›rmak,
• Farkl› ve seçkin acente a¤› oluﬂturmak,
• Alternatif Da¤›t›m Kanallar›n› daha etkin kullanarak müﬂterilerimizde ürün penetrasyonunu ve düﬂük sat›ﬂ
maliyetleri ile kârl›l›¤› art›rmak,
• Oto sa¤l›k ve tar›m branﬂlar›na odaklanmak,
• ‹novatif çal›ﬂma kültürünü devam ettirmek,
• Anadolu’da daha etkin sigortac›l›k yapmak,
• Etkin risk yönetimi ile müﬂteri baz›nda fiyatland›rma yap›lmas›n› esas alarak, tüm branﬂlarda etkin portföy
yönetimi gerçekleﬂtirmektir.

Da¤›t›m Kanallar›
Branﬂlar
Teknoloji
‹novasyon
‹nsan Kaynaklar›

2007 FAAL‹YET RAPORU
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KISACA EUREKO S‹GORTA
“Yerel çözümler ortak hedefler”
Faaliyetlerine 1989 y›l›nda baﬂlayan Garanti Sigorta, Eureko B.V.’nin uluslararas› sigorta tecrübesi ve Garanti
Bankas›’n›n Türk finans piyasas›ndaki gücünü arkas›na alarak, yoluna Eureko Sigorta olarak devam etme karar›
alm›ﬂt›r. Hollanda’da sektörünün lideri konumunda bulunan ve yeni Avrupa pazarlar›nda da sürekli büyüyen
paylara sahip olan Eureko B.V.’nin “yerel çözümler, ortak hedefler” prensibi ›ﬂ›¤›nda uyum süreci baﬂar›yla devam
etmektedir. Anlaﬂma Haziran 2007 itibari ile kesinleﬂmiﬂ ve Ekim 2007 itibari ile isim de¤iﬂikli¤i gerçekleﬂmiﬂtir.
Hayat d›ﬂ› branﬂ›nda faaliyet gösteren Eureko Sigorta, %24 pazar pay›yla banka sigortac›l›¤›n›n Türkiye'deki en
baﬂar›l› uygulay›c›s› ve lideridir.
Uzun y›llard›r banka sigortac›l›¤›ndaki liderli¤ini kimseye kapt›rmayan Eureko Sigorta, 2008 y›l›nda da uzman›
oldu¤u bu alanda liderli¤ini devam ettirmek, kendini geliﬂtirmeye ihtiyaç duydu¤u alanlarda ise “farkl›laﬂarak”
daha aktif ve baﬂar›l› bir performans sergilemeyi hedeflemektedir.
Eureko Sigorta, banka da¤›t›m kanallar›n›n yan› s›ra yurt çap›nda yayg›n acente ve broker a¤› ile de müﬂterilerine
sigortac›l›k hizmet ve ürünleri sunmaktad›r.
Eureko Sigorta, ayr›ca y›llard›r çok iyi iliﬂki içerisinde oldu¤u Do¤uﬂ Grubu ﬂirketleri ile çal›ﬂmalar›n› devam
ettirerek, 2007 y›l›nda bu kanallardan toplamda 91,5 milyon YTL üretim gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Uluslararas› büyük reasürans ﬂirketlerinin Eureko Sigorta’ya deste¤i ve güveni 2007 y›l›nda da devam etmiﬂtir.
Halen çal›ﬂmakta oldu¤u baﬂl›ca reasürörler aras›nda Munich Re, Swiss Re, Mapfre Re, Odyssey Re, Transatlantic Re,
Everest Re gibi uluslararas› ﬂirketler ve ülkemizin en büyük reasürör firmas› olan Milli Re s›ralanabilir.
2005 y›l›nda Garanti Sigorta ile baﬂlayan DASK yöneticili¤i, 2007 y›l›nda da devam etmektedir.

DASK, 1999

depreminden sonra kurulmuﬂ olup, Zorunlu Deprem Sigortas› ile ülkemizin en önemli konular›ndan biri olan
depreme karﬂ› daha bilinçli ve haz›rl›kl› olma yönünde çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Eureko Sigorta 2007 y›l›nda büyüme anlam›nda sektöre paralel bir büyüme oran› yakalayarak pazar pay›n›
korurken, karl›l›k anlam›nda yine sektörün en kârl› ﬂirketlerinden biri olmay› baﬂarm›ﬂt›r. Büyümenin sürdürülebilir
ve kârl› olmas› gerekti¤ini bilen Eureko Sigorta, 2007 y›l›n› 43,8 milyon YTL teknik kâr ile kapatarak %10,5
seviyelerinde teknik kârl›l›k oran› elde etmiﬂtir. Vergi öncesi kâr, SFRS'ye göre de¤erlendirdi¤imizde bir önceki y›la
göre %38 artarak 42,5 milyon YTL olmuﬂtur.
Eureko Sigorta’n›n stratejisi, lider olunan alanlardaki mevcut baﬂar›lar› daha da geliﬂtirmek ve yeni alanlarda
“farkl› ve yarat›c›” bir yaklaﬂ›mla kârl› ve sa¤l›kl› portföylere kavuﬂabilmek olarak belirlenmiﬂtir. Öte yandan
stratejide anahtar kriter olarak konumlanan “inovasyon” olgusunu, sa¤l›kl› ve sürekli bir yap›da etkin ﬂekilde
iﬂleyen bir süreç olarak, gerçek anlamda günlük hayat›n bir parças› haline getirmek hedeflenmiﬂtir. Büyüme
oranlar› sektörle paralellik gösterirken kârl›l›kta sektörden daha h›zl› bir art›ﬂ yakalanm›ﬂ, inovasyon konusunda da
çal›ﬂanlar›n fikir ve önerileri rehberli¤inde yenilikçi projelere imza at›lm›ﬂt›r.
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Prim üretimi
milyon YTL
2003
2004
2005
2006
2007

120
171
300
364
415

Poliçe say›lar›
253.028
355.218

2003
2004
2005
2006
2007

631.774
1.063.125
1.584.133

Ödenen hasar tutar›
milyon YTL
2003
2004
*2005
*2006
*2007

38,5
75,9
100,0
158,6
169,9

Teknik kâr - Teknik kârl›l›k oran›

Net kâr
milyon YTL

milyon YTL - %
2003
2004
*2005
*2006
*2007

14,9 - % 12,5
28,4 - % 16,6
28,5 - % 9,5
36,0 - % 9,9
43,8 - % 10,6

2003
2004
*2005
*2006
*2007

4,6
6,6
16,0
24,2
31,0

* 2005 - 2006 - 2007 dönemi mali tablolar› Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›’na (S.F.R.S.) göre düzenlenmiﬂtir.
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F‹NANSAL GÖSTERGELER
18’inci faaliyet y›l›n› tamamlayan Eureko Sigorta, uygulad›¤› etkin pazarlama ve riski do¤ru fiyatlama
politikalar›n›n yan› s›ra h›zl› ve kaliteli hizmet sunum kabiliyeti, da¤›t›m kanal› çeﬂitlili¤i, en önemlisi de etik
de¤erlere ba¤l›l›¤› ile seçkinleﬂen bir kurumdur. Ülkemizin en zor ekonomik konjonktürlerinde dahi Eureko
Sigorta, istikrarl›, kârl› ve sürdürülebilir performans gösteren bir kurum olmuﬂtur.

Özkaynak kârl›l›¤›

Özkaynaklar
milyon YTL

%

30
43

2003
2004
*2005
*2006
*2007

55
82
142

41,5
42,3**
28,1

Aktif kârl›l›¤›

Aktifler

%

milyon YTL
2003
2004
*2005
*2006
*2007

21,6
22,2

2003
2004
*2005
*2006
*2007

103
146
193
264
348

2003
2004
*2005
*2006
*2007

6,3
6,6
8,3
9,2
8,9

* 2005 - 2006 - 2007 dönemi mali tablolar› Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›’na (S.F.R.S.) göre düzenlenmiﬂtir.
** Deprem rezervlerinin özkaynaklara aktar›lmas› nedeniyle özkaynak art›ﬂ› yaﬂanm›ﬂt›r. Bu nedenle özkaynak kârl›l›¤› geçti¤imiz
senelere göre daha düﬂük oranlardad›r.
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YÖNET‹M KURULU ADINA

Ergun Özen
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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EUREKO S‹GORTA OLARAK; ‹ﬁ FELSEFEM‹Z,
MÜﬁTER‹ ODAKLI YAKLAﬁIMIMIZ, ET‹K DE⁄ERLERE
BA⁄LILI⁄IMIZ VE ENG‹N ‹ﬁ TECRÜBEM‹Z, B‹Z‹M EN
ÖNEML‹ KILAVUZLARIMIZDIR.
De¤erli hissedarlar›m›z,
Sektör Liderli¤i
2006 y›l›ndan sonra 2007 y›l› da sektörde ümit verici geliﬂmelerin yaﬂand›¤› pekçok sigorta ﬂirketinin yabanc›
sigorta ﬂirketleriyle ortakl›k anlaﬂmalar› yapt›¤› bir y›l olarak geçti. Avrupal› büyük sigorta ﬂirketlerinin
sektörümüze olan ilgisi sektörümüzün ne kadar do¤ru yolda oldu¤unun ve hala büyük bir potansiyele sahip
oldu¤unun en büyük göstergesidir.
Haziran ay› itibari ile Hollanda sigorta sektöründe lider Avrupa pazar›nda ise h›zla büyüyen müﬂteri odakl› bir
ﬂirket olan Eureko B.V. ile Türk finans piyasalar›n›n öncü kuruluﬂu Garanti Bankas› güçlerini Garanti Sigorta’da
birleﬂtirdi. Sektörlerinde öncü iki kuruluﬂun gücünü arkas›na alan Garanti Sigorta Ekim 2007 itibari ile yoluna
Eureko Sigorta ad› ile devam etmeye karar vermiﬂtir.
Eureko Sigorta banka sigortac›l›¤›ndaki liderli¤ini 2007 y›l›nda da devam ettirmiﬂtir. Önümüzdeki dönemdeki
hedefimiz banka sigortac›l›¤›ndaki liderli¤imizi genele yaymak, her alanda liderli¤e dönüﬂtürmek olacakt›r.
Art›k daha büyük pazar paylar›na ve sektör liderli¤ine ulaﬂma yolunda Eureko Sigorta’n›n iﬂi çok daha kolaylaﬂm›ﬂ
önü daha da aç›lm›ﬂt›r. Birleﬂme ile birlikte ortaya ç›kan sinerji baﬂar›m›z›n arkas›ndaki en büyük güç olacakt›r.
2007 y›l›nda Eureko Sigorta, al›ﬂageldi¤imiz performans çizgisini, h›zla de¤iﬂen piyasa koﬂullar›na ra¤men
korumuﬂ; yeni bir faaliyet y›l›n› daha, baﬂar›l› mali ve operasyonel neticeler ile tamamlam›ﬂt›r.
Bu sürdürülebilir performans›n mimarlar› olan Eureko Sigorta ekibine, bankam›za, acentelerimize, brokerlerimize,
tüm iﬂ ortaklar›m›za ve bizi tercih eden de¤erli müﬂterilerimize teﬂekkür ediyorum.

Garanti Bankas› ve ﬁirketimiz
Garanti Bankas›'n›n sigortac›l›k sektörüne olan inanc› ve bize verdi¤i destek büyük ve kesintisiz olmuﬂtur. Bu
deste¤in ve hizmet sunum stratejisinin önemli bir sonucu ise Garanti Bankas› ile olan sinerjik iﬂbirli¤imizdir.
2007 y›l›nda Eureko Sigorta, banka sigortac›l›¤› uygulamas›na devam etmiﬂtir. Prim üretiminin büyük bölümünün
sa¤land›¤› banka da¤›t›m kanallar›yla entegrasyonu en üst düzeye ç›karmas›n›n art› etkileri, prim üretimi kadar
hizmet sunumu üzerinde de h›zla gözlenmeye baﬂlam›ﬂt›r.
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Do¤uﬂ Grubu
Eureko Sigorta, Do¤uﬂ Grubu ile yak›n bir iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmaktad›r. Do¤uﬂ Grubu ﬁirketleri ile gerçekleﬂtirilen
çal›ﬂmalar 2007 y›l›nda hacim olarak artm›ﬂ ve çeﬂitlendirilmiﬂtir. Türkiye’nin önde gelen holdingleri aras›nda yer
alan Do¤uﬂ Grubu ile geliﬂtirdi¤imiz iﬂbirli¤i en önemli rekabet unsurlar›m›zdan biri olmaya önümüzdeki dönemde
de devam edecektir.

Acente ve brokerlerimiz
Acente ve brokerlerimiz ile karﬂ›l›kl› sayg›, verimlilik ve etik ilkelere dayal› çal›ﬂmalar›m›z devam etmiﬂtir. Orta
vadeli hedefimiz acente kanal›m›z› kuvvetlendirmek ve büyüyen prim üretimi içinde iﬂ ortaklar›m›z›n pay›n›
art›rmakt›r.
Bu sahadaki politikam›z; karﬂ›l›kl› güven, kararl›l›k ve uzun vadeli iliﬂki esaslar›n›n çerçevesinde ve kararl›l›kla
geliﬂmeye devam edecektir.

Müﬂterilerimiz
Eureko Sigorta için müﬂteri odak noktad›r. Koﬂulsuz müﬂteri memnuniyeti Eureko Sigorta'n›n tüm kurumsal
eylemlerinin oda¤›nda yer al›r ve al›nan tüm kararlar› yönlendirir. Bir sigorta ﬂirketi, müﬂterisinin güvence arad›¤›
herhangi bir konuda tutarl› olmak ve poliçeye att›¤› imzas›n›n gereklerini eksiksiz yerine getirmek zorundad›r.
Biz Eureko Sigorta olarak, pazarlamadan poliçe yenilemeye, hasar tespitinden hasar ödemesine kadar sigorta
sürecinin tüm aﬂamalar›nda etkin, h›zl› ve do¤ru olmaya büyük önem veriyoruz. Bu konuda gösterdi¤imiz
hassasiyet hizmet kalitemizi belirlemekte, müﬂterilerimizin mutlu ve hizmetimizden memnun olmalar›n›
sa¤lamaktad›r. Eureko Sigorta'ya gösterdikleri güven için bütün müﬂterilerimize teﬂekkür ediyorum.

Çal›ﬂanlar›m›z
Sürdürülebilir baﬂar›m›z ekip çal›ﬂmas›yla gerçekleﬂmektedir. Tüm çal›ﬂanlar›m›z, 2007 y›l›nda Eureko Sigorta'n›n
baﬂar›s›n› art›rmak için canla baﬂla çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Çal›ﬂanlar›m›z› memnun etmek, hizmet verme yar›ﬂ›m›zda en az ürün ve hizmet gam›m›z kadar önem taﬂ›maktad›r.
Her zaman oldu¤u gibi, çal›ﬂanlar›m›za piyasa koﬂullar›n›n elverdi¤i ölçülerde en iyi istihdam olanaklar›n› sunmaya
çal›ﬂ›yoruz. Ça¤daﬂ ve modern bir iﬂ ortam› kadar, tak›m ruhunu besleyen ve ekip olmay› destekleyen uygulamalara
ve kurumsal e¤itim çal›ﬂmalar›na tüm h›z›yla devam ediyoruz.

2007 FAAL‹YET RAPORU
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Gelece¤e do¤ru ilerlerken
Eureko Sigorta gelece¤e do¤ru emin ad›mlar ile ilerlemektedir.
Rekabetin giderek artt›¤› sigortac›l›k alan›nda asli iﬂimizi yaparak büyümek ve yolumuza devam etmek zorunday›z.
Enflasyonun tek haneli de¤erlere düﬂtü¤ü yeni ekonomik ortamda, mali kârlar ile ayakta kalmak dönemi bitmiﬂtir.
Teknik kâr, basit bir ifade ile sigortac›l›k ürün ve hizmetleri sunarak elde edilecek gelir, rekabeti ve orta vadede
piyasada kal›c›l›¤› belirleyici olacakt›r.
Y›llard›r de¤iﬂmez lideri oldu¤umuz banka sigortac›l›¤›nda önümüzdeki dönemde de liderli¤imizi korurken di¤er
da¤›t›m kanallar›nda da pazar pay›m›z› yükseltece¤imize ve pazarda daha iyi noktalara gelece¤imize inanc›m
tamd›r.
Tüm da¤›t›m kanallar›m›z, çal›ﬂanlar›m›z ve müﬂterilerimiz ile ortaklaﬂa ayn› hedefe do¤ru ilerledi¤imiz müddetçe
yar›nlar Eureko Sigorta için daha da güzel olacakt›r.
Sevgi ve Sayg›lar›mla,

Ergun Özen
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

Okan Utkueri
Genel Müdür
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DE⁄ERL‹ ‹ﬁ ORTAKLARIMIZ, ACENTELER‹M‹Z,
SEVG‹L‹ ÇALIﬁANLARIMIZ VE EUREKO S‹GORTA’YA
GÜÇ VEREN ÇOK DE⁄ERL‹ MÜﬁTER‹LER‹M‹Z;
18’inci faaliyet raporumuzu sizlerle paylaﬂman›n sevincini yaﬂ›yoruz.
2007, ﬂirketimiz için Eureko’nun uluslararas› sigorta tecrübesi ve Garanti Bankas›’n›n Türk finans piyasas›ndaki gücünü
arkam›za alarak, yolumuza Eureko Sigorta olarak devam etmeye karar verdi¤imiz çok önemli bir y›ld›.
Sektör 2007 y›l›nda, hayat - hayatd›ﬂ› alanda %13,88'lik bir büyüme gerçekleﬂtirdi ve enflasyon oran›n›n üzerindeki
bu büyüme oran› ile son y›llardaki olumlu trendi devam ettirirdi. Sektörün toplam prim üretimi ise 11 milyar YTL
olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Eureko Sigorta'n›n içinde bulundu¤u, hayat d›ﬂ› sigorta ﬂirketleri de¤erlendirildi¤inde ise
ﬂirketler %15,89 büyüyerek 9,6 milyar YTL hacime ulaﬂm›ﬂt›r.
2006 y›l›nda gerçekleﬂen %20,95'lik büyümenin ard›ndan 2007 y›l›nda sektör biraz h›z kesmiﬂ gibi görünse de 2007
y›l›nda tüketici fiyatlar›n›n %8,39 artt›¤› göz önüne al›nd›¤›nda sektörün reel büyümesinin enflasyonun 5 puan
üzerinde gerçekleﬂti¤i görülmektedir.

Yabanc› ilgisi ve Sigorta Kanunu
Sektörümüz, Türkiye’nin geliﬂen ekonomisi ve istikrar› nedeniyle 2006 y›l›nda oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da yo¤un bir
ﬂekilde yabanc› sermayenin ilgisini çekmiﬂtir. 2007 y›l› sonu itibari ile hayat d›ﬂ› sigorta sektöründe faaliyet gösteren
ﬂirketlerin sektördeki pay› %87 gibi yüksek bir orana ulaﬂm›ﬂt›r. Öte yandan sektörün uzun y›llard›r bekledi¤i
sigortac›l›k yasas›n›n ç›kmas›, Zorunlu Trafik Sigortalar›nda tam serbestîye geçiﬂin haz›rl›k aﬂamas› olan k›smi serbest
fiyat politikas› ve bilgilendirme yönetmeli¤i ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalar 2007 y›l›nda öne ç›kan konu baﬂl›klar› aras›nda
yer ald›.

2007 y›l›nda ekonomide beklenen canlanma gerçekleﬂmedi
2007 y›l›n›n hemen baﬂ›nda Cumhurbaﬂkanl›¤› ve genel seçimlere dair belirsizli¤in kalkmas›n›n ard›ndan ekonomide
beklenen canlanma, yurtd›ﬂ› piyasalarda patlak veren krizler, uluslararas› piyasalarda petrol fiyatlar›n›n artmas› ve
yaﬂanan terör tehdidi nedeniyle maalesef gerçekleﬂmedi.
Ekonominin canl›l›¤›n› yitirmesi, otomotiv sektöründeki daralma ve enflasyondaki görece düﬂüﬂ, sigorta sektöründeki
büyüme oranlar›n›n bir önceki y›la göre daha düﬂük de¤erlerde gerçekleﬂmesine zemin haz›rlad›.
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Sigortac›l›k Sektörü ve Eureko Sigorta
Bütün bu olumsuzluklara ra¤men ekonomimiz büyümeye devam ederken sektörümüzün de bu olumsuzluklardan
minimum düzeyde etkilendi¤ini görmek sevindiricidir. Eureko Sigorta da bu dalgalanmalar›n içinden baﬂar›yla ç›km›ﬂ,
%14,3'lük bir büyüme oran›, %4,3’lük pazar pay› ve 415,5 milyon YTL’lik bir prim üretimi ile y›l› tamamlam›ﬂt›r.
2008 y›l›nda sektörün daha çok büyüyece¤ini ve sektörde istihdam›n daha çok artaca¤›n› tahmin ediyoruz.
Düﬂen enflasyon ve faiz oranlar› nedeniyle azalan mali gelirler, art›k sigorta sektörü için teknik kara odaklanma
zorunlulu¤unu do¤urmuﬂtur. Rekabet fiyatta de¤il, hizmet kalitesinde ve farkl›laﬂmas›nda aranmak durumundad›r.
Eureko Sigorta %10,5 seviyelerinde teknik kârl›l›k oran› ve 43,8 milyon YTL teknik kârl›l›k ile sektörün en yüksek teknik
kâra sahip ﬂirketlerinden biri olmay› baﬂarm›ﬂt›r. Bu veriler ›ﬂ›¤›nda Eureko Sigorta, büyümenin kârl› da olabilece¤ini
fiili sonuçlarla göstermiﬂ bir ﬂirkettir.
Sigorta sektöründe sinerji oluﬂturaca¤› ﬂüphesiz yabanc› ﬂirket ortakl›klar›, sektördeki kârl›l›k ve büyümelerin
önümüzdeki dönemde artaca¤›na dair en büyük ipuçlar›d›r. Eureko Sigorta y›llard›r hiç taviz vermeden kârl› bir ﬂekilde
büyüme, maliyetleri bilinçli ve kararl› kontrol etme politikas›n› önümüzdeki dönemde de devam ettirerek sektörde
yerini daha da sa¤lamlaﬂt›racakt›r.

TGB ve Da¤›t›m Kanallar› ile ‹liﬂkiler
Banka sigortac›l›¤›n›n lider kuruluﬂu Eureko Sigorta, 2007 y›l›nda da bu liderli¤ini devam ettirerek gerek Garanti
Bankas›, gerek Do¤uﬂ Grubu'nun di¤er ﬂirketleri ile iﬂbirli¤ini geliﬂtirmiﬂtir. Garanti Leasing, Garanti Filo Yönetimi, Vdf,
Do¤uﬂ Otomotiv ve Grubumuzun di¤er ﬂirketleri ile olan yak›n iﬂbirlikleri kazan-kazan ilkesi temelinde inﬂa edilmiﬂtir.
Bu iﬂbirlikleri Grup ﬁirketlerimize ve Eureko Sigorta'ya sektörde rekabet avantaj› kazand›r›rken müﬂteri
memnuniyetine de önemli katk› sa¤lam›ﬂt›r.
Eureko Sigorta'y› farkl› k›lan en önemli noktalardan biri de Alternatif Da¤›t›m Kanallar›n›n etkin kullan›m›d›r. Klasik
Da¤›t›m Kanallar› ile ulaﬂma imkan› olmayan müﬂterilere ulaﬂma ve hizmet sunmam›z› sa¤layan Alternatif Da¤›t›m
Kanallar›m›z›n 2007 y›l› toplam prim üretimi 15 milyon YTL olmuﬂtur. Bu alana yapt›¤›m›z yat›r›mlar devam edecek ve
çeﬂitlenecektir.
Y›l boyunca Garanti Bankas› iﬂkollar› ile düzenledi¤imiz çeﬂitli kampanyalar hayata geçirirken, Anadolu illeri için
yürüttü¤ümüz Ayl›k ‹ller kampanyas›n› tamamlad›k. Öte yandan banka sigortac›l›¤› alan›nda bir üst basamak olan
“proaktif pazarlama ve CRM” uygulamalar›na yönelik çal›ﬂmalar›m›z› tamamlad›k. Kaskonet ürünümüzü ve Netservis
sistemimizi ve Vade Takip Sistemimizi hayata geçirerek 2007 y›l›nda birçok yenili¤e imza att›k.
2007 y›l› sonu itibari ile acentelerimizin say›s› 119'a ulaﬂm›ﬂt›r. 2008 y›l› sonu itibari ile 250 adet acente say›s›na
ulaﬂmay› hedeflemekteyiz. Eureko Sigorta'n›n etik, ilkeli yaklaﬂ›m› ve güvenilir duruﬂu, acente ve brokerler taraf›ndan
tercih edilmesini sa¤layan noktalard›r. Bu da¤›t›m kanal›nda da politikam›z “kazan-kazan” ilkesini temel almak ve
ﬂirket olarak bu kanaldan üretimi art›rmakt›r.
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Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu “DASK”
Eureko Sigorta, 2005 y›l›nda 5 y›ll›k bir süre için idarecili¤ini ald›¤› Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu'nun (DASK)
yönetimini baﬂar› ile devam ettirmektedir. Eureko Sigorta, Zorunlu Deprem Sigortas› yapan 25 sigorta ﬂirketi, bu
ﬂirketlerin acenteleri, brokerleri ve banka ﬂubeleri ile birlikte, bu kurumu daha ileri noktalara taﬂ›mak için çal›ﬂmalar›n›
sürdürmektedir.

Organizasyon Yap›m›z
Organizasyon yap›m›z› yeni çal›ﬂma anlay›ﬂ›m›za uygun olarak gözden geçirdik ve baz› de¤iﬂiklikler yapt›k. Banka ve
acente da¤›t›m kanallar›m›z› birbirinden tamamen ay›rarak her iki kanal›n ihtiyaçlar›na uygun olacak ﬂekilde yeniden
yap›land›rd›k. Daha etkin hizmet sunmak için Teknik Birimimizi “ Oto-D›ﬂ› ve Oto Sigortalar› Teknik Birimi” olarak ikiye
ay›rd›k. Proje Yönetimi ve Kurumsal ‹letiﬂim Birimimizi kurduk.

Teknoloji ve ‹nsana Yat›r›m
Eureko Sigorta teknolojisine yapt›¤› yat›r›m›n getirisini fazlas›yla almaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu sadece bir baﬂlang›ç olup,
önümüzdeki dönemlerde teknolojik altyap›ya yönelik yap›lacak takviyeler ve yeniliklerle daha güçlü olaca¤›m›z ﬂüphe
götürmez bir gerçektir. 2007 y›l›nda poliçe say›m›z %49'luk bir art›ﬂla 1.584.133 adede ulaﬂ›rken, teknolojik
altyap›m›z›n bize sa¤lad›¤› güç ile bu büyümeyi yönetebildik ve müﬂteri memnuniyetini sa¤layabildik.
Çal›ﬂanlar›m›z, Eureko Sigorta'n›n “bugünü ve yar›nlar›”. Eureko Sigorta'n›n genç, dinamik, bilgili ve yetkin kadrosu,
belirlenmiﬂ hedeflere ulaﬂma yolunda en önemli gücümüzdür. Geçti¤imiz dönemlerde oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da en
büyük güvencemiz, gerekli bilgi düzeyi ve analiz yetene¤ine sahip, daha iyi ve farkl› olmay› arzulayan, bu yönde
düﬂünen, yapt›¤› iﬂten keyif alan, ﬂirketine ba¤l› Eureko Sigorta ekibi olmuﬂtur.
2005 y›l›nda açt›¤›m›z spor salonumuz 2007 y›l›nda da çal›ﬂanlar›m›za hizmet vermeye devam etmiﬂtir. Bowling
turnuvalar›, sinema, tiyatro, gezi aktivitelerine hep birlikte kat›larak ekip ruhunun geliﬂmesine katk›da bulunduk.
Çal›ﬂanlar›m›z›, kiﬂisel geliﬂimlerine katk› sa¤layacak program ve e¤itimlerle destekledik. Bu do¤rultudaki ilk
çal›ﬂmam›z Eureko Sigorta Geliﬂim Akademisi'ni hayata geçirmek oldu. Ayr›ca Hay Group ile yönetti¤imiz ‹K projemizi
devreye alarak uluslararas› standartlarda olan Hay Grup ücret sistemini uygulamaya baﬂlad›k.

Gelece¤e Dair
Takip ve talep edilen bir ﬂirket olma vizyonumuzu gerçekleﬂtirme yolunda emin ad›mlarla ilerlemeye devam edece¤iz.
Bu vizyonu gerçekleﬂtirmek için en önemli silah›m›z›n “farkl›laﬂma” olaca¤›na inan›yorum. Kurum kültürü, ürün yap›s›,
iﬂ yap›ﬂ ﬂekli, çal›ﬂan kadrosu, teknik know-how, reasürans gücü gibi pek çok özelli¤i ile zaten çok farkl› ve özel bir
ﬂirket olan Eureko Sigorta'y› çok daha iyi noktalara ulaﬂt›raca¤›z.
Eureko Sigorta vizyonunu gerçekleﬂtirirken en büyük gücü ﬂirket içinde yayg›nlaﬂm›ﬂ olan inovasyon kültüründen
alacakt›r. Banka sigortac›l›¤›ndaki tart›ﬂ›lmaz liderli¤i, “kazan-kazan” ilkesi ile çal›ﬂt›¤›m›z iﬂ ortaklar›m›z olan acente
ve brokerlerimizle ﬂirketimiz gün geçtikçe müﬂteri say›s›n› daha da artt›racakt›r.
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Hedefimiz, önümüzdeki 5 y›ll›k süreçte, mevcut kârl›l›k performans›m›z› ve hizmet kalitemizi koruyarak, prim üretimi
aç›s›ndan ilk 5 içinde yer almakt›r. Bu hedefe ulaﬂma yolunda belirledi¤imiz strateji, ﬂirket içindeki inovatif çal›ﬂma
iklimi, ortaya koyaca¤›m›z yeni, yarat›c›, farkl› çözümler ve elbette en önemlisi bu hayali sahiplenen, inançl›, güçlü ve
mutlu bir ekiple bunu baﬂaraca¤›m›za inan›yorum.
Çal›ﬂanlar›m›za engin bilgi birikimleri ile k›lavuzluk eden Yönetim Kurulumuza ﬂükranlar›m› sunar, bizi tercih eden
müﬂterilerimize, tüm da¤›t›m kanallar›m›za ve bu baﬂar›n›n en büyük mimar› çal›ﬂanlar›m›za teﬂekkür ederim.
Sayg›lar›mla,

Okan Utkueri
Genel Müdür
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GENEL EKONOM‹K KONJONKTÜR
2007 y›l›nda yurtiçinde yaﬂanan geliﬂmelerin baﬂ›nda genel seçimler ile Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimleri geldi. Büyük ölçüde
beklentiler dahilinde sonuçlanan bu iki önemli seçimin tamamlanmas›n›n ard›ndan Türkiye büyük bir belirsizli¤i geride
b›rakm›ﬂ oldu. Ancak bu defa, Irak’ta yaﬂanan sorunlar nedeniyle ülkemize yönelik terörist sald›r›lar›n artmas› yeni bir
siyasi belirsizli¤in oluﬂmas›na yol açt›. Bugün gelinen noktada, Türkiye s›n›rl› askeri müdahalelere halen devam
ederken, bu konuda ABD, Avrupa Birli¤i (AB) ve di¤er ilgili taraflarla uyum içerisinde bir politika izliyor. Bu ﬂekilde bir
uzlaﬂ› politikas› da, askeri müdahalelerin piyasalar› olumsuz etkilemesini engelliyor. Hem iç hem de d›ﬂ politika
aç›s›ndan önemli s›k›nt›lar yaratan bu sorunun, bölgedeki istikrars›zl›¤›n çok uzun süredir devam etmesi nedeniyle k›sa
dönemde çözülmesi ise pek olanakl› görünmüyor.
2007 y›l› Kas›m ay› içerisinde aç›klanan AB ilerleme raporunda, AB’ye uyum sürecine yönelik reformlarda bir
duraksama oldu¤unun alt› çizildi. Bu yavaﬂlaman›n söz konusu dönemin seçim y›l› olmas›na atfedildi¤i ve hükümetin
önümüzdeki dönemde reform sürecini yeniden h›zland›rmaya yönelik bir dizi giriﬂimde bulundu¤u da belirtildi.
Hükümet taraf›ndan yap›lan resmi içerikli çeﬂitli aç›klamalarda da, ekonomideki yap›sal dönüﬂümün devam etti¤i ve
önümüzdeki dönemde bu süreç aç›s›ndan önem taﬂ›yan reformlar›n kararl›l›kla uygulanaca¤› yönünde taahhütler
verildi.

Para Politikas›ndaki Geliﬂmeler
2007 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda Gayri Safi Milli Has›la (GSMH) %4 oran›nda artarak, geçmiﬂ y›llara k›yasla düﬂük bir
seviyede gerçekleﬂmiﬂtir. Para politikas› kararlar› ﬂekillendirilirken büyümeye iliﬂkin geliﬂmelerin hangi dinamiklerden
kaynakland›¤›n›n ayr›ﬂt›r›lmas› büyük önem arz etmektedir. GSMH art›ﬂ›n›n geçmiﬂ y›llara oranla s›n›rl› kalmas›nda,
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parasal s›k›laﬂt›rman›n etkisi hissedilmiﬂ olsa da, üçüncü çeyrekte yaﬂanan gerilemede, tar›m sektöründe gözlenen
daralman›n da etkili oldu¤u vurgulanmal›d›r. Bir di¤er ifadeyle, büyümedeki yavaﬂlama k›smen arz ﬂokundan
kaynaklanm›ﬂt›r. 2007 y›l›nda tar›m sektöründe gözlenen daralma yaln›zca büyümeyi olumsuz etkilemekle kalmam›ﬂ,
enflasyonun da geçici olarak yükselmesine neden olmuﬂtur.
Sonuç olarak Merkez Bankas›, Eylül 2007-Ocak 2008 döneminde politika faizlerinde toplam 200 baz puan indirime
gitmiﬂtir.

Döviz Kurlar›ndaki Geliﬂmeler
2007 y›l›, döviz kuru bak›m›ndan da genel ekonomik istikrar›n yans›mas› ile istikrarl› bir gevﬂeme süreci geçirerek
YTL’nin de¤er kazanmas› ile sonuçlanm›ﬂt›r. USD/YTL kuru 1,400-1,410 seviyelerinden baﬂlad›¤› y›l› 1,160 düzeyinden;
EUR/YTL kuru da 1,845-1,855 seviyelerinden baﬂlad›¤› y›l› 1,700 düzeyinden kapatm›ﬂt›r. Yap›lan genel seçimlerin etkisi
ile Temmuz- A¤ustos aylar›nda yaﬂanan küçük de¤er yitirmeleri haricinde YTL güçlü seyrini tüm 2007 y›l› boyunca
sürdürmüﬂtür.
EUR/USD paritesi de 1,310-1,315 seviyelerinden baﬂlad›¤› y›l›; tüm 2007 boyunca istikrarl› olarak yükselerek 1,470-1,475
düzeyinde (genel piyasa beklentilerine paralel olarak) EUR’un de¤er kazanmas› ile kapatm›ﬂt›r.

2007 sonu itibariyle YTL/US$ (al›ﬂ) 1,16’n›n alt›nda gerçekleﬂerek; nominal olarak dolara karﬂ› %17,5 de¤erlendi.
Euro/Dolar’›n 2007’de yaklaﬂ›k %12 de¤erlenmesiyle Euro’ya karﬂ› ise YTL’nin nominal de¤er kazan›m› %8’de kald›.

Enflasyondaki Geliﬂmeler
2006 y›l›n›n Haziran ay›ndan itibaren piyasadaki likitide fazlal›¤›n› azaltmaya yönelik olarak uygulanan parasal
politikalar 2007 y›l›nda temel enflasyon göstergelerinde belirgin bir düﬂüﬂ sa¤lam›ﬂt›r. Sektörel bazda bak›ld›¤›nda,
hizmet sektörü enflasyonunun 2007 y›l› boyunca 3,6 puan gerilemesi enflasyondaki belirgin yavaﬂlamay› teyit eder
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niteliktedir. Bununla birlikte, petrol, g›da ve yönetilen/yönlendirilen mal fiyatlar›ndaki geliﬂmeler gibi para
politikas›n›n etki alan› d›ﬂ›nda kalan unsurlar enflasyondaki düﬂüﬂü s›n›rlam›ﬂ ve enflasyon 2007 y›l›n›n sonunda %8,39
olarak gerçekleﬂerek belirsizlik aral›¤›n›n üst s›n›r› olan %6,00 seviyesini aﬂm›ﬂt›r.
G›da fiyatlar›ndaki geliﬂmeler, 2007 y›l›nda enflasyondaki düﬂüﬂü yavaﬂlatan temel unsur olmuﬂtur. Türkiye’de 2007
y›l›nda yaﬂanan kurakl›k sonras› tar›m ürünleri rekoltesinde görülen düﬂüﬂler arz yönlü bir ﬂok oluﬂturmuﬂtur. Baz› g›da
ürünlerinin alternatif yak›t üretiminde kullan›lmas›, dünyada artan g›da talebi ve tar›msal emtia fiyatlar›ndaki
yükseliﬂler gibi uluslararas› geliﬂmeler de d›ﬂ ticaret kanal›yla yurtiçi g›da fiyatlar›n› olumsuz etkilemiﬂtir.
Söz konusu unsurlar sadece taze sebze ve meyve gibi iﬂlenmemiﬂ g›da fiyatlar›n› de¤il ayn› zamanda tah›l ve süt
ürünleri gibi iﬂlenmiﬂ g›da fiyatlar›n› da olumsuz etkilemiﬂtir. G›da fiyatlar›n›n y›ll›k art›ﬂ oran› y›l sonu itibar›yla yüzde
12 olarak gerçekleﬂmiﬂ ve y›ll›k enflasyonun 3,4 puan› g›da fiyatlar›ndan kaynaklanm›ﬂt›r. 2007 y›l›nda g›da
fiyatlar›ndaki nispi art›ﬂ oran› geçti¤imiz y›llar›n ortalamalar›na k›yasla çok daha yüksek olmuﬂtur.
2007 y›l›nda enflasyondaki düﬂüﬂü yavaﬂlatan bir di¤er temel unsur, enerji ve yönetilen/ yönlendirilen kalemlerin
fiyatlar›ndaki geliﬂmeler olmuﬂtur. Ham petrol fiyatlar›n›n 2007 y›l›nda yaklaﬂ›k %50 civar›nda bir art›ﬂ göstermesi ve
akaryak›t ürünlerinden al›nan özel tüketim vergisindeki ayarlamalar, 2007 y›l›nda akaryak›t ürünlerinin fiyatlar›nda
yüksek art›ﬂlara neden olmuﬂtur. Ayr›ca belediyelerin su fiyatlar›nda kurakl›¤›n da etkisiyle yapt›¤› art›ﬂlar enerji grubu
fiyatlar›n› yükselten bir di¤er unsur olmuﬂtur. Böylece, enerji grubundaki fiyat art›ﬂlar›n›n enflasyon üzerindeki
do¤rudan etkisi 1,6 puana ulaﬂm›ﬂ, bu art›ﬂ›n büyük bölümü yönetilen/ yönlendirilen fiyatlardaki geliﬂmelerden
kaynaklanm›ﬂt›r.
Ham petrol, g›da ve di¤er emtia fiyatlar›ndaki art›ﬂlar dünya genelinde enflasyon üzerinde bask› oluﬂturmaktad›r.
Gerek geliﬂmiﬂ ülkeler gerekse geliﬂmekte olan ülkelerde son dönemlerde enflasyonda kayda de¤er bir art›ﬂ
yaﬂanmaktad›r. Türkiye’de enflasyon 2006 y›l› sonundaki %9,7 seviyesinden, 2007 y›l› sonunda % 8,4 düzeyine
düﬂerken, enflasyon hedeflemesi uygulayan geliﬂmekte olan ülkelerin ortalama enflasyonu ayn› dönemde %3,4’ten
%5,1 düzeyine yükselmiﬂtir. Söz konusu ülkeler içinde 2007 y›l›nda Türkiye dahil sadece 4 ülkede enflasyonda düﬂüﬂ
görülmüﬂ; bu dört ülke içinde en fazla düﬂüﬂ Türkiye’de olmuﬂtur. Bir di¤er ifadeyle Türkiye, mukayese edildi¤i grup
içinde enflasyonda en fazla düﬂüﬂ yaﬂayan ülke olmuﬂtur.

Ödemeler Dengesindeki Geliﬂmeler
T.C. Merkez Bankas› taraf›ndan, Ödemeler Dengesine iliﬂkin yay›nlanan son verilere göre; 2006 y›l› Kas›m ay›nda 2.997
milyon dolar olarak gerçekleﬂen cari iﬂlemler aç›¤›, bu y›l›n Kas›m ay›nda %9,1 oran›nda artarak 3.270 milyon dolara
yükselmiﬂtir. Alt kalemler itibar›yla bak›ld›¤›nda; ödemeler dengesi tablosundaki d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n bir önceki y›l›n
ayn› ay›na göre %29,4 oran›nda artarak 3.702 milyon dolara ç›kt›¤›, hizmetler dengesindeki fazlan›n %11,0 oran›nda
büyüyerek 584 milyon dolara yükseldi¤i, gelir dengesindeki aç›¤›n %61,6 oran›nda azalarak 321 milyon dolara
geriledi¤i ve cari transferlerden kaynaklanan giriﬂlerin de %3,4 oran›nda azalarak 169 milyon dolara düﬂtü¤ü
gözlenmiﬂtir. Bunun sonucu olarak, 2007 y›l›n›n Ocak-Kas›m döneminde cari aç›k, bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre,
%11,6 oran›nda artarak, 29,3 milyar dolardan 32,8 milyar dolara yükselmiﬂtir.
2007 y›l›n›n Ocak-Kas›m döneminde gerçekleﬂen 32,8 milyar dolarl›k cari aç›¤›n finansman›na bakt›¤›m›zda, finans
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hesaplar›nda gerçekleﬂen net sermaye giriﬂinin, bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre %1,3 artarak, 31,1 milyar dolar
olarak gerçekleﬂti¤i görülmektedir. Bu dönemde gözlemlenen baﬂl›ca geliﬂmeler ﬂu ﬂekilde özetlenebilir: Do¤rudan
yat›r›mlar kaleminde bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre %15,8 dolay›nda azal›ﬂla 14,7 milyar dolar, portföy
yat›r›mlar›nda bir önceki y›l›n ayn› döneminde 8,2 milyar dolar net sermaye giriﬂi olmuﬂken 2007 Kas›m ay›nda 3,7
milyar dolarl›k net ç›k›ﬂ yaﬂand›¤›ndan onbir ayl›k dönemdeki net giriﬂ sadece 110 milyon dolar olmuﬂ, ticari ve nakit
krediler ile mevduatlardan oluﬂan di¤er yat›r›mlar kaleminde ise bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre %174 oran›nda
art›ﬂla 23,1 milyar dolar net giriﬂ kaydedilmiﬂtir. Bu geliﬂmeler sonucu resmi rezervlerde yaklaﬂ›k 6,8 milyar dolar art›ﬂ
olmuﬂtur.

Global Ekonomik Geliﬂmeler ve 2008 Beklentileri
Dünya Bankas›n›n y›ll›k "Dünya Ekonomisinin Görünümü" raporunda, 2007 y›l›nda %3,6 büyüyen dünya ekonomisinin
büyüme h›z›n›n 2008’de %3,3'e gerileyece¤i tahmin edilirken, düﬂüsün daha fazla olmamas›nda geliﬂmekte olan
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ekonomilerin esnekli¤inin etkili olaca¤› belirtildi. Raporda, 2008 y›l›nda geliﬂmekte olan ekonomilerin %7,1'lik bir
büyüme gösterirken, geliﬂmiﬂ ekonomilerin büyüme h›z›n›n %2,2'de kalaca¤› tahminine yer verildi.
2007 y›l›nda, Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD) konut kredisi piyasas›ndaki sorunlar›n su yüzüne ç›kmas›n›n etkisiyle
küresel piyasalarda patlak veren mali kriz, baﬂta hedge fonlar olmak üzere, tüm yat›r›m fonlar›n›n ve daha sonra da
bankalar›n yap›s›n› ciddi biçimde sarst›. Riski ve dolay›s›yla da getirisi yüksek olmas› nedeniyle, büyük ölçekteki bu
yat›r›m fonlar›na portföylerinde önemli bir pay ay›ran kuruluﬂlar da bu çalkant›dan olumsuz etkilendi. Her ne kadar
geliﬂmiﬂ ülke merkez bankalar› yerinde müdahalelerle sorunun daha da büyümesinin önüne geçmeyi baﬂarm›ﬂ olsalar
da, uluslararas› mali sistemdeki dengesizlik halen devam ediyor. Uluslararas› piyasalarda yaﬂanan bir di¤er önemli
geliﬂme de petrol fiyatlar›nda yükseliﬂ e¤ilimi. 2007 y›lbaﬂ›nda varil baﬂ›na 57 dolar civar›nda olan ham petrolün fiyat›,
y›lsonuna do¤ru 100 dolar seviyesine yaklaﬂt›. Bu geliﬂmede, arz k›s›tlar›, talep art›ﬂ›, güvenlik problemleri ve spekülatif
amaçl› hareketlerin tümünün etkili oldu¤u düﬂünülüyor. Petrol d›ﬂ›ndaki emtia fiyatlar›ndaki art›ﬂ da 2007 y›l›ndaki en
önemli geliﬂmelerden bir tanesi. Özelikle g›da fiyatlar›ndaki art›ﬂ, hemen hemen bütün ülkelerde enflasyon üzerinde
bask› yaratmaya baﬂlad›.
Dünya ekonomisi 2008 y›l›na, geliﬂmiﬂ ülkelerin (baﬂta ABD olmak üzere k›smen AB ve Japonya) büyüme
performanslar›na iliﬂkin kayg›larla, geliﬂmekte olan ülkelerin görece yüksek büyüme oranlar›n› korudu¤u ortamda
temkinli bir iyimserlik içersinde girdi. Her ne kadar geliﬂmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme anlam›nda ABD’den
ayr›ld›¤› gözlense de, 2002 y›l›ndan itibaren global anlamda tüm finansal piyasalar ABD ekonomisinin yaﬂam›ﬂ oldu¤u
süreçlerden ve bu paralelde oluﬂan faiz politikas›ndan önemli ölçüde etkilenmiﬂ ve etkilenmeye devam etmektedir. Bu
durumun en önemli nedeni, son birkaç y›ld›r küçük çapl› bir gerileme yaﬂasa da ABD ekonomisinin (2006 y›l› sonu
itibariyle) 13 trilyon dolarl›k GSMH’ s› ile 48 trilyon dolarl›k dünya GSMH’s›ndan %27,3 gibi bir önemli bir pay almaya
devam ediyor olmas›d›r.
2008 y›l›na iliﬂkin “Global Ekonomik Beklentiler Raporu”nu aç›klayan Dünya Bankas›, Türkiye’de, GSY‹H’n›n 2008’de
%5,4, 2009’da ise %5,7 oran›nda büyüyece¤ini tahmin etti. Dünya Bankas›, yüksek cari aç›¤›n devam etmesini
beklerken, cari aç›¤›n milli gelire oran›n›n 2008 y›l›nda %7,7, 2009’da ise %7,6 olaca¤›n› öngördü.
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S‹GORTA SEKTÖRÜ 2007
2007 y›l› itibari ile sektörde, 21 hayat ve emeklilik, 25 hayat d›ﬂ›, 1 reasürans ﬂirketi olmak üzere 47 ﬂirket faaliyet
göstermiﬂtir.
2007 y›l› sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, dönemi Hayat ve Hayat D›ﬂ› toplam›nda 11 milyar 10 milyon YTL primle kapatan
sektör 2006 y›l›na göre s›ras›yla Hayat D›ﬂ› branﬂlarda %15,89, Hayat branﬂ›nda %1,90 ve toplamda %13,88 oran›nda
bir prim art›ﬂ› gerçekleﬂtirmiﬂtir. Enflasyon oran› üzerinde gerçekleﬂen bu art›ﬂ sevindirici olmakla birlikte, Avrupa
ülkeleri ile bir k›yaslama yap›ld›¤›nda, ‹sviçre’de 2800 USD, Hollanda’da 2000 USD, Almanya’da 1800 USD ve Fransa’da
1600 USD dolaylar›ndaki kiﬂi baﬂ›na düﬂen primlerin Türkiye’de 117 USD civar›nda olmas›, büyümek için önümüzde
hala büyük bir potansiyel oldu¤unu göstermektedir.
Son 5 y›ll›k primlerin YTL cinsinden geliﬂimi incelendi¤inde, 2007 y›l›nda özellikle tar›m branﬂ›nda gözle görülür bir
art›ﬂ dikkati çekerken, kaza ve yang›n branﬂlar› için prim üretiminde bir yavaﬂlama görülmektedir.
Sa¤l›k branﬂ›ndaki art›ﬂ önceki y›llara paralel olarak devam etmiﬂ, sektör bu branﬂta %23,77'lik bir büyüme
kaydetmiﬂtir.
Sektördeki oyuncular, Eureko Sigorta'n›n uzunca bir süre tek baﬂ›na poliçe kesti¤i kredi sigortalar›nda ki gelece¤i
görerek kredi sigortalar› ile ilgili aksiyonlar alm›ﬂ bu da kredi sigortalar›nda di¤er y›llara oranla daha yüksek oranda
bir art›ﬂ› beraberinde getirmiﬂtir.
Geçen y›lki durgunlu¤un ard›ndan Tar›m branﬂ› bu y›l yakalad›¤› %75’lik art›ﬂ oran› ile toparlanma e¤ilimi içinde
görülmüﬂtür.
Tramer'in devreye girdi¤i 2004 y›l› ve buna mukabil 2005 y›l›nda büyük bir art›ﬂ gösteren karayollar› mali mesuliyet
sigortalar› 2005 ve 2006 y›llar›nda ki kadar art›ﬂ oran›n› yakalayarak %15,53'lük bir art›ﬂ oran› ile seneyi kapat›rken
kaza branﬂ› her sene oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da sektörün lokomotif branﬂ› olmaya devam etmiﬂtir.
Nakliyat branﬂ›, prim üretiminde maalesef istenilen ivmelenme yakalanamam›ﬂ, sektör %5,38 gibi cüzi bir art›ﬂ oran›
ile y›l› kapatm›ﬂt›r.
Toplam prim üretimi içerisinde branﬂlar›n paylar›n› gösteren aﬂa¤›daki tablo incelendi¤inde, 2007'nin %32,47 lik pay
ile kaza sigortalar›n›n liderli¤inde geçti¤i görülmektedir. Bu branﬂ› %14,99 ile kara yollar› mali mesuliyet, %13,47 pay
ile yang›n sigortalar› ve %11,06 pay ile sa¤l›k sigortalar› takip etmektedir.
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Hasar ve Teknik Kâr Geliﬂimi
2007 y›l›nda sektör, Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar› raporlar›na göre 236,9 milyon YTL'lik bir teknik kâra
ulaﬂm›ﬂt›r.
Sektörün 2006 y›l›nda oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da en fazla teknik kâr elde etti¤i branﬂ 127,8 milyon YTL ile Ferdi Kaza
branﬂ› olurken onu 94,6 milyon YTL ile Kaza branﬂ› izlemiﬂtir.
Sektör, 2007 y›l›nda Trafik sigortas›nda 232,9 milyon YTL, Kredi sigortalar›nda 1,5 milyon YTL zarar etmiﬂtir..
Kasko branﬂ› ise geçti¤imiz senelerin aksine bir seyir izleyerek 4.5 milyon YTL kâr elde etmiﬂtir.
Sektörün 2007 y›l›nda hayat d›ﬂ› branﬂta 236,9 milyon YTL teknik kâr yazarken hayat branﬂ›nda 291,9 bin YTL'lik teknik
zarar yazd›¤› görülmektedir. Sektörün toplam teknik kâr rakam› ise 236,6 milyon YTL olmuﬂtur.
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Gökhan Erün

Gerard Van Olphen
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Üye

‹smet Güngor
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Gönül Alpay
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EUREKO S‹GORTA’DA 2007 YILI
2007 y›l›nda, çal›ﬂanlar, inovasyon, Anadolu’da büyüme, oto sigortac›l›¤› ve da¤›t›m kanallar› ﬂirketin ana
konular› olarak belirlenmiﬂtir. Bunlar› bir piramit zihniyetinde düﬂündü¤ümüzde maddelerin s›ra ile tabandan
en tepeye kadar piramiti oluﬂturarak, yap›y› tamamlamas› öngörülmüﬂtür.
Eureko Sigorta, 2007 y›l›nda müﬂteri memnuniyeti gözeten iﬂ anlay›ﬂ›ndan ödün vermeksizin çal›ﬂmalar›n›
sürdürmüﬂ; poliçe tanziminden hasar ödemesine kadar, sigorta sürecinin tüm aﬂamalar›nda etkinlik, verimlilik
ve etik de¤erlere ba¤l›l›¤› titizlikle gözetmiﬂtir.
Uzun y›llara dayanan bilgi birikimi ve deneyiminin k›lavuzlu¤unda tutarl› büyümesini sürdüren Eureko
Sigorta, 2007 y›l›n› baﬂar›l› bir mali ve operasyonel performans ile tamamlam›ﬂ, %14,3'lük büyüme oran› ile
enflasyonun yaklaﬂ›k 6 puan üzerinde bir büyüme gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Eureko Sigorta, 2007 y›l›nda hem sektör s›ralamas›ndaki yerini koruyarak ilk 10 ﬂirket aras›nda yer alm›ﬂ hem
de %4,33' lük pazar pay›n› korumay› baﬂarm›ﬂt›r.
ﬁirket, 2007 y›l›nda SFRS raporlar›na göre 348 milyon YTL aktif büyüklü¤e ulaﬂm›ﬂ, bu alanda, 2003 y›l›ndan
2007 y›l›n› sonuna kadar % 238’lik büyüme kaydetmiﬂtir.
2003 y›l›n›n sonunda 30 milyon YTL olan özkaynaklar, %373’lük büyüme ile 2007 y›l› SFRS raporuna göre 142
milyon YTL’ye yükselmiﬂ, böylece Eureko Sigorta büyük risklerin alt›na,daha büyük bir güvenle imza atm›ﬂt›r.
Banka sigortac›l›¤›n›n ülkemizdeki en iddial› ve en iyi uygulay›c›s› olan, ayn› zamanda seçkin bir acente ve
broker a¤› bulunan Eureko Sigorta, 2007 y›l›nda hayat d›ﬂ› branﬂlarda 2006 y›l›na gore %49 art›ﬂ göstererek
1.584.133 adet sigorta poliçesi düzenlemiﬂ; hizmet verdi¤i kurumsal ve bireysel müﬂteri say›s› 927.221'den
1.492.985’e ç›km›ﬂt›r.
Eureko Sigorta bu performans› ile 2003 y›l›ndan 2007 y›l›n›n sonuna kadar poliçe say›s›n› %525 art›rm›ﬂt›r.
ﬁirket, 18 y›ll›k piyasa tecrübesi ve bugüne kadar kaydetti¤i istikrarl› mali ve operasyonel performans ile
sigortac›l›k sektörünün seçkin ve tercih edilen kurumlar›n›n baﬂ›nda gelmektedir. ﬁirket her türlü ürün ve
hizmet sunumunda titizlikle gözetti¤i müﬂteri odakl› hizmet anlay›ﬂ›yla üstünlü¤ünü kan›tlam›ﬂ bir sigorta
hizmet sa¤lay›c›s›d›r.
Büyümenin, kaliteli ve güvenilir hizmet anlay›ﬂ›ndan hiçbir zaman ödün vermeden sa¤lanaca¤›na inanan
Eureko Sigorta, faaliyet gösterdi¤i sektörün rekabetçi kurumlar›ndan biri konumundad›r.
- Müﬂterilerin talep ettikleri içerik ve kalitede hizmet vermek,
- Do¤ru hizmeti do¤ru fiyat ile sunmak,
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- Teknolojiyi, müﬂteriyi memnun, ﬂirketi ise etkin ve verimli k›lmak için kullanmak,
- Etik de¤erlere ba¤l› kalmak
ﬂirketin iﬂ anlay›ﬂ›n› oluﬂturan unsurlar›n baﬂ›nda gelmektedir.
Eureko Sigorta'n›n temel hedefi; kârl›, müﬂteriyi her türlü eyleminin oda¤›nda gören ve müﬂteriyle kal›c› ve
uzun vadeli beraberlikler kuran bir ﬂirket olmaya devam etmektir. Bu anlamda, ürün ve hizmetlerini, hizmet
sunum süreçlerini ve insan kayna¤›n› sürekli ve sistemli olarak geliﬂtirmektedir.
Sürekli bir de¤iﬂim ve geliﬂim içinde bulunan Eureko Sigorta'y› bugünkü konumuna ulaﬂt›ran faktörlerin
baﬂ›nda geniﬂ bir perspektif ile yap›land›r›p uygulad›¤› iﬂ politikalar›, kaliteli iﬂgücü ve sürekli güncelledi¤i
biliﬂim teknolojisi gelmektedir.
Eureko Sigorta'n›n yeni teknolojik altyap›s› aﬂamal› olarak devreye girmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu güncellenen
altyap› ile Eureko Sigorta, sigortac›l›k ürün ve hizmetlerini tam entegre ve online olarak, tüm kanallar›
arac›l›¤› ile sunma olana¤›na kavuﬂmuﬂtur.
Sistem projeleri aral›ks›z olarak devam ederken, bundan sonra mevcut durumu geliﬂtirme ve özellikle müﬂteri
taraf›nda daha aktif olmay› sa¤layacak programlar ve yaz›l›mlar baz›nda yürümek hedeflenmektedir.
2007 y›l›nda ﬂirketin süreçleri gözden geçirilmiﬂ, çeﬂitli birimlerde gerekli ak›ﬂ de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Ayr›ca sat›ﬂ sureci için BPR projesi yap›lm›ﬂt›r. Buna ilave olarak özellikle devreye girecek olan bilgilendirme
yönetmeli¤i ve banka hizmet seviyesi sözleﬂmesi konusunda detayl› çal›ﬂmalarda bulunulmuﬂtur.
Eureko Sigorta 2007 y›l›nda da sat›ﬂ ve müﬂteri ile etkileﬂimde Alternatif Da¤›t›m Kanallar›n› etkin olarak
kullanm›ﬂt›r. Kesintisiz çal›ﬂan Müﬂteri Hizmetleri Merkezi 'Alo Eureko Sigorta' ile daha yüksek müﬂteri
memnuniyeti kaydetmiﬂ; en büyük da¤›t›m kanal› olan Garanti Bankas›'n›n Müﬂteri Hizmetleri Merkezi olan
'Alo Garanti ile birlikte telefonda sat›ﬂ aktivitelerini baﬂar› ile yürütmüﬂtür. Her iki ça¤r› merkezinden
toplamda 15 milyon YTL üretilerek 2006 y›l›na göre %33 büyüme kaydedilmiﬂtir.
2007 y›l›nda internet sigortac›l›¤› konusunda ciddi yol kat edilmiﬂ, sat›ﬂlar art›r›lm›ﬂt›r. Müﬂteriler, kasko, ev,
trafik, seyahat ve çantam garantide poliçelerini internet üzerinden sat›n alabilir hale gelmiﬂtir. Ayr›ca
ATM’den sigortac›l›k da baﬂlam›ﬂ olup, çantam garantide ürünü sat›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Sigortac›l›k sektöründe “banka sigortac›l›¤›n› en etkin ve baﬂar›l› uygulayan ﬂirket” olarak ön plana ç›kan
Eureko Sigorta, Garanti Bankas›'n›n tüm segmentlerdeki müﬂterilerine hedef odakl› pazarlama politikalar›n›
yo¤un olarak uygulam›ﬂ, banka da¤›t›m kanal›n› en iyi kullanan kurumlardan biri oldu¤unu çeﬂitli performans
ölçütleriyle de ortaya koymaya devam etmiﬂtir. ﬁirketin 2007 y›l› toplam prim üretiminin %61’i banka da¤›t›m
kanal› üzerinden gerçekleﬂmiﬂtir. Eureko Sigorta bu performans›yla banka sigortac›l›¤›nda hayat d›ﬂ›
segmentte liderli¤ini korumuﬂtur. Özellikle bireysel ve KOB‹ iﬂkollar›nda yüksek adetlerde sat›ﬂ yap›lan paket
poliçelerle prim ve kârl›l›¤a büyük katk›da bulunulmuﬂtur. Bu iﬂkollar› zaman zaman kampanyalarla
desteklenerek her seferinde daha büyük baﬂar›lara imza at›lm›ﬂt›r. Ticari iﬂkolunda, vade takip projesi, tüm y›l
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boyunca yap›lan bir çal›ﬂmad›r. Bu çal›ﬂmada, projenin baﬂlamas› ve sistem yaz›l›m çal›ﬂmalar› ile eﬂ zamanl›
olarak bölgelere ve portföylere, her portföyün ismine göre, sorumlu olduklar› ﬂube ve müﬂteri datalar›
kendilerine gönderilmiﬂtir. Bu müﬂterilerin vade bilgileri doldurtulmuﬂ, sistem kullan›ma aç›ld›ktan sonra
toplu data yükleme ile tüm portföylerin sat›ﬂ platform ekranlar›na yüklenmiﬂtir.
Eureko Sigorta, ayr›ca y›llard›r çok iyi iliﬂki içerisinde oldu¤u Do¤uﬂ Grubu ﬂirketleri ile çal›ﬂmalar›n› devam
etmiﬂ, bu kanallardan toplamda 91,5 milyon YTL üretim gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Eureko Sigorta, bankalar ve Grup ﬂirketlerinden oluﬂan da¤›t›m kanallar›n›n yan› s›ra tamam› sigortac›l›k
sektörünün önde gelen sayg›n hizmet sa¤lay›c›lar› olan 119 acente ile de çal›ﬂmaktad›r. Bu acentelerin 31’i
sadece Eureko Sigorta ile çal›ﬂan “exclusive” acentelerdir. Eureko Sigorta banka d›ﬂ› da¤›t›m kanal›nda 34 adet
brokerlik ﬂirketi ile iﬂbirli¤i içerisindedir.
2007 y›l› toplam prim üretiminde acente ve broker pay› %25 olarak kaydedilmiﬂtir.
Banka sigortac›l›¤›nda uzmanl›¤›n› kan›tlayan Eureko Sigorta acente-broker da¤›t›m kanal›nda da büyümeyi
hedeflemektedir. Bu hedef do¤rultusunda altyap› ve kadro revizyonu yap›lm›ﬂ, uzun vadeli acente ve broker
iliﬂkileri kurma ve geliﬂtirmeye yönelik stratejiler belirlenerek uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Öncelikle acente
bölge müdürlükleri, etkinli¤i daha da art›rmak amaçl› banka bölge müdürlüklerinden ayr›l›p yeniden
yap›land›r›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ayr›ca genel müdürlükte acente ve brokerdan sorumlu ayr› birim müdürlükleri
oluﬂturulma karar› al›nm›ﬂt›r. ﬁirketin amac› 2008 sonu itibar› ile acente ve broker toplam say›s›n› 250’ye ve bu
kanallardan gelen üretim pay›n› 182 milyon YTL’ye yükseltmektir.
Eureko Sigorta’n›n amac› banka d›ﬂ› da¤›t›m kanal›nda da "tercih edilen sigorta ﬂirketi" olmakt›r.
ﬁirket, mevcut ürün portföyüne ekledi¤i yeni ürünleriyle, 2007 y›l›nda da müﬂteri odakl› iﬂ yaklaﬂ›m›n›
sürdürmüﬂ; de¤iﬂen müﬂteri ve da¤›t›m kanal› taleplerini baﬂar›l› bir ürün-hizmet politikas› ile karﬂ›lamaya
devam etmiﬂtir.
2007 y›l›nda ç›kar›lan ürünler aras›nda Kaskonet, Kobim Garantide, Filo Kasko (Uzun Süreli), Leasing All Risk
(Uzun Süreli), Mortgage Konut, Akaryak›t Paket, Tar›m, Ayl›k Konut, Acil Sa¤l›k ürünleri öncelikli olarak
say›labilir…
Da¤›t›m kanal› baz›nda ürün çal›ﬂmalar› Eureko Sigorta’n›n en güçlü yönlerinden biridir. Örne¤in Kobim
Garantide ürünü, Garanti Bankas›’n›n KOB‹ iﬂkolu müﬂterileri için geliﬂtirilmiﬂ olup, 2007 y›l›n›n y›ld›z
ürünlerinden biridir. Bu sayede 2008 y›l›nda çok yüksek sat›ﬂ rakamlar›na ulaﬂ›lmas› hedeflenmektedir.
Portföyünde bulunan paket ürünlerinin geniﬂ kitlelere daha h›zl› sunumuna yönelik sürekli olarak revizyon
çal›ﬂmalar›na devam eden Eureko Sigorta, da¤›t›m kanallar› ile ﬂirket aras›ndaki iﬂbirli¤ini güçlendirerek
performans›n› daha da yükseltmeyi hedeflemiﬂtir. 2007 y›l›nda bu hizmetin ürünlere katt›¤› de¤er daha somut
olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.

2007 FAAL‹YET RAPORU

27

Eureko Sigorta, 2007 y›l›nda “müﬂteri” konusundaki çal›ﬂmalar›nda son noktaya gelmiﬂ olup, 2008 y›l›n›n ilk
aylar›nda öncelikle müﬂterisini segmente edip, ortaya ç›kacak bilgiler ›ﬂ›¤›nda müﬂteri bazl› fiyatlama ve
pazarlama/sat›ﬂ› hedeflemektedir.
Eureko Division Europe ile ortak yürütülen çal›ﬂmalar sonucunda 5 Ekim 2007 tarihinde ﬂirketin ismi Eureko
Sigorta A.ﬁ. olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Logo, kurumsal kimlik dokümanlar›, tüm ofis içi kullan›lan malzemeler ile
tüm isim tabelalar› bu tarih itibari ile de¤iﬂtirilmiﬂtir. ‹sim de¤iﬂikli¤i ile ilgili TV reklam›, gazete ve
haftal›k/ayl›k dergilere ilan ile lansman kampanyas› yürütülerek, internet ve intranet sayfalar› yeni kurumsal
kimli¤e uygun olarak yenilenmiﬂtir.
‹novasyon sürecini ﬂirket içinde etkin bir ﬂekilde yayg›nlaﬂt›rmak için intranet üzerinden çal›ﬂan cinfikir kutusu
oluﬂturulmuﬂtur. Gelen önerilerden 6 proje grubu kurulup, 1 proje hayata geçmiﬂtir. 2 proje de sonuçlanmak
üzeredir.
2007 y›l›nda ilkbaharda birgün “sadeleﬂtirme günü” olarak belirlenmiﬂtir. O gün, tüm çal›ﬂanlar, gereksiz eﬂya
ve y›¤›nlardan kurtulup daha ﬂeffaf, daha berrak bir zihine sahip olma yönünde temizlik yapm›ﬂt›r.
Eureko Sigorta 2007 y›l›nda sosyal sorumluluk projelerine baﬂlayarak, bugüne kadar fazla faaliyette
bulunmad›¤› bu alanda çeﬂitli projeler gerçekleﬂtirmiﬂtir. Görme engelli ö¤renciler için Oku_Düﬂün_Paylaﬂ
kitab› çal›ﬂanlar taraf›ndan okunmuﬂtur. Ayr›ca Ba¤c›lar Kurtdereli Mehmet ‹lkokunu’na kütüphane aç›larak
çocuklarla düzenli paylaﬂ›m seanslar› yap›lm›ﬂt›r.
Müﬂteri memnuniyeti sistemi, Ekim ay› itibari ile tüm ﬂirketin ﬂikayet girebilmesine olanak sa¤layacak ﬂekilde
aç›lm›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde internet sitesi üzerinden de ﬂikayet baﬂvurusu yap›labilir hale getirilmiﬂtir.
Hasar ödeme hizmetlerindeki dikkatli ve özenli hizmet yaklaﬂ›m›, Eureko Sigorta’y› rakiplerinden
farkl›laﬂt›rmaktad›r. Eureko Sigorta, hasar ihbarlar›n›, Hasar Müﬂteri Hizmetleri ile kabul etmekte ve hemen
iﬂleme sokmaktad›r. ﬁirket, müﬂteri odakl› hizmet anlay›ﬂ› do¤rultusunda yürüttü¤ü hasar ödemelerini
bankalar ve acenteleri arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirmektedir.
2007 y›l› itibariyle 48.570 adedi oto 18.841 adedi oto d›ﬂ› olmak üzere toplam 67.411 adet hasar ihbar›
al›nm›ﬂt›r. Toplam ödenen hasar (oto ve otod›ﬂ›) 169,945,085 YTL’dir.
2007 y›l›nda kaskonet poliçelerine hizmet veren net servis a¤› geniﬂletilmiﬂ, ﬂu an itibariyle 38 ilde 60 adet net
servis ile hizmet verilmeye devam edilmektedir. Toplam anlaﬂmal› servis say›s› ise 210 adede ulaﬂm›ﬂt›r. Hasar
maliyetlerinin kontrolü ve düﬂürülmesine yönelik olarak 2007 y›l› içerisinde ilk olarak ‹stanbul’da olmak üzere
Bursa, ‹zmir, Ankara, Adana ve Konya illerinde hasar denetim ekipleri kurulmuﬂ ve onar›m sürecinin her bir
aﬂamas›nda kontrol mekanizmas› sa¤lanarak elde edilen bulgular›n online olarak ﬂirketimize iletilmesi
sa¤lanm›ﬂt›r.
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Ayr›ca hasar birimi içinde teknik aç›dan deneyimli servis tecrübesi olan uzmanlar göreve baﬂlam›ﬂt›r. Bu
uygulamadaki as›l amaç, sahada faaliyet gösteren denetim ekiplerini yönlendirmek, teknik aç›dan
desteklemek ve çal›ﬂmalar›n› raporlayarak performanslar›n› kontrol etmektir.
Oto hasarlar›na iliﬂkin olarak hasar döküman yönetimi projesi kapsam›nda, toplam dosya adedinin önemli
bölümünü teﬂkil eden kasko dosyalar›n›n tüm hasar evrak› elektronik ortama taﬂ›narak dosya revizyonu
elektronik ortamdaki orijinal evrak görüntüsü üzerinden yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Evraklar eksperler ve evrak
takip ekibimiz taraf›ndan scan edilerek sisteme aktar›lmakta, bu sayede tüm dosyalar online olarak
görüntülenerek ka¤›ts›z ortamda dosyalar sonuçland›r›labilmektedir.
2007 y›l› rücu tahsilat› 20.339.011 YTL'dir. 2006 y›l›nda tahsil edilen rücu alaca¤› 13.062.031 YTL olup, rücu
tahsilat›nda %56 oran›nda art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r.
Hasar Müﬂteri Hizmetleri 2007 y›l› içerisinde yeniden yap›land›r›lm›ﬂ ve teknolojik altyap›s› tamamen
de¤iﬂtirilerek Güneﬂli’de yeralan di¤er müﬂteri hizmetleri ekibi ile birlikte hizmet vermeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu yeni
yap›lanma ile birlikte cevaplanan ça¤r› adetleri ve servis seviyelerinde ciddi geliﬂmeler sa¤lanm›ﬂt›r.
2007 y›l›n›n teknik sonuçlar› son derece memnuniyet vericidir. Bu sonuçlara ulaﬂmak için Eureko Sigorta,
- Müﬂteriyi ve riski do¤ru fiyatlam›ﬂ,
- Risk seleksiyonunda ›srarc› olmuﬂ,
- Riski do¤ru tarif ederek müﬂterilere gerekli önlemleri ald›rm›ﬂ,
- Zarar eden müﬂterilerle her iki taraf›n da kazanaca¤› ﬂekilde anlaﬂm›ﬂ,
- Uzmanl›¤›n› geliﬂtirmiﬂ,
- Her ay sonuçlar› kontrol ederek, erken uyar› sistemlerini çal›ﬂt›rm›ﬂt›r.
Tüm bunlar Eureko Sigorta’ya %10,5 teknik kârl›l›k oran› ile 43,8 milyon YTL teknik kâr kazand›rm›ﬂt›r. Bu
sonuçlarla hem oransal hem de mutlak de¤er olarak sektörün en iyi sonuçlar›ndan biri elde edilmiﬂtir.
Daha etkin hizmet edebilmek için Teknik Birim “Oto-D›ﬂ› ve Oto Sigortalar› Teknik Birimi” olarak ikiye
ayr›lm›ﬂt›r. Önümüzdeki y›llarda daha aktif olunmas› planlanan oto, sa¤l›k ve tar›m branﬂlar› için gerekli
organizasyon çal›ﬂmalar› da yap›l›p tamamlanm›ﬂt›r.
Uluslararas› büyük reasürans ﬂirketlerinin Eureko Sigorta’ya deste¤i ve güveni 2007 y›l›nda da devam etmiﬂtir.
Eureko Sigorta’n›n reasürans politikas›, mali yap›s› güçlü, ratingi yüksek reasürörler ile çal›ﬂmak olarak
özetlenebilir.
Eureko Sigorta, uluslararas› konjonktürü yak›ndan izlemekte ve reasürans iliﬂkilerini büyük bir dikkatle
oluﬂturmaktad›r. ﬁirket, gelece¤e yönelik negatif sinyaller veren reasürörler ile iliﬂkilerini k›s›tlayarak,
reasürörlerin finansal yap›lar›n› yak›ndan takip etmektedir.
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Eureko Sigorta’n›n halen çal›ﬂt›¤› baﬂl›ca reasürörler aras›nda Munich Re, Swiss Re, Mapfre Re, Odyssey Re,
Transatlantic Re, Everest Re gibi uluslararas› ﬂirketler ve ülkemizin en büyük reasürör firmas› olan Milli Re
s›ralanabilir.
2007 y›l›nda gerçekleﬂtirilen organizasyon de¤iﬂikli¤i ile tüm ihtiyari iﬂlerin underwriting’i ve kredi sigortalar›
Reasürans, Özel Riskler ve Kredi departman› taraf›ndan takip edilmektedir. Bu organizasyon de¤iﬂikli¤i ile
reasürörlere tek elden hizmet verilmekte, böylece iç ve d›ﬂ birimlerle daha etkin iletiﬂim sa¤lanmaktad›r.
2007 y›l›nda Tahsilat ve Operasyon Destek Biriminin iﬂ ve görev paylaﬂ›mlar› gözden geçirilerek de¤iﬂiklikler
yap›lm›ﬂt›r. Çeﬂitli operasyonel iﬂlemlerde iç yaz›l›m çal›ﬂmalar› ile verimlilik art›r›lm›ﬂt›r.
Hizmet Yönetim Sistemi devreye al›narak bu sistemde yap›lan iﬂlemler mevcut durumda operasyon personelini
iﬂlem talimatlar›n› ayr›ca yedekleme çal›ﬂmas›ndan kurtard›¤› için etkinik art›ﬂ›na yard›mc› olmuﬂtur.
Banka tahsilat kanal›ndaki etkinli¤in art›r›lmas›na yönelik olarak otomatik iptallerin azalt›lmas› amac›yla
önceden iptal listeleri Bölgelere gönderilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bunun yan›nda özellikle kredi kartl› iﬂlemler
konusunda yap›lan raporlamalar ile sahan›n bu konudaki fark›ndal›¤› art›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca acente
tahsilat süreci ve mutabakat çal›ﬂmalar›nda ciddi iyileﬂme sa¤lanm›ﬂt›r.
Kampanya dönemlerinde poliçe giriﬂi konusunda sahaya destek verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Operasyon Destek
Servisi’nin ölçümlenebilir iﬂlemlerine iliﬂkin hacmi %88 oran›nda geniﬂleyerek ayl›k ortalamada 9.000 iﬂlem
seviyesinden 16.885 iﬂlem seviyesine yükselmiﬂtir.
Mali iﬂler taraf›nda, Eureko B.V. ile konsolidasyon çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. ‹lk olarak, Eylül ay›
konsolidasyonu için ortak çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Ekim ve sonras› konsolidasyonlar, istenen sürelerde birim
taraf›ndan tamamlanm›ﬂt›r. Ayr›ca, ﬂirket de¤erlemesi çal›ﬂmas›nda finansal destek verilmiﬂtir.
Yönetim raporlama olarak, haz›rlanan ve sürekli geliﬂtirilen raporlardan farkl›, data warehouse'da yer alan
tablolar›n güncellenmesi amac›yla sistem analiz müdürlü¤ü ile proje yürütülmektedir. Bu proje sonunda
bilgilerin daha h›zl› ve düzenli oluﬂmas›, böylece gün sonu iﬂlemlerinin daha kolay sonuçlanmas› sa¤lanm›ﬂ
olacakt›r. Bu konuda oluﬂturulan tablolarla ilgili olarak y›l içinde çeﬂitli testler yap›lm›ﬂ olup çal›ﬂmalar devam
etmektedir.
2005 y›l›nda Garanti Sigorta ile baﬂlayan DASK yöneticili¤i, 2007 y›l›nda da devam etmektedir. 2007 y›l›nda
özetle;
• Afet Acil Eylem Plan› çal›ﬂmalar›n›n birinci aﬂamas› tamamlanarak 06/03/2007 tarihinde yürürlü¤e al›nm›ﬂt›r.
• Yeni Yaz›l›m Uygulamas› için analiz ve yaz›l›m çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂt›r. Test çal›ﬂmalar› devam
etmektedir.
• DASK’›n hedefleri ve poliçe adetlerinin art›r›lmas›na yönelik tüm ﬂirketler ile 19 Nisan 2007 Perﬂembe
tarihinde paylaﬂ›m toplant›s› düzenlenmiﬂtir.

30

EUREKO S‹GORTA

• Acente Teﬂvik Komisyonu çal›ﬂmas› 2007 y›l›nda da devam ettirilmiﬂ Temmuz-Eylül 2007 dönemi için teﬂvik
komisyonu ödemesi gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
• Acenteler için Bölgesel Tan›t›m Toplant›lar› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Toplant›lar, 7 ilde Hazine ve acentelerin
kat›l›m› ile Sanayi ve Ticaret Odalar›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
• Kurumun, Reklam ve Tan›t›m çal›ﬂmalar› kapsam›nda öncelikli olarak ‹letiﬂim Firmas› seçilmiﬂtir.
• CNN TURK’te yay›nlanan “Bak›ﬂ” program›na Kurum olarak kat›l›m devam etmiﬂtir.
• Türkiye genelinde kamuoyu araﬂt›rmas› projelendirilmiﬂtir. Araﬂt›rman›n ﬁubat 2008’de tamamlanmas›
öngörülmüﬂtür.
• 12 Aral›k 2007 tarihinde Bas›n Sohbet toplant›s› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
ﬁirket baﬂar›s›n›n temelinde nitelikli, motive ve geliﬂime aç›k insan kayna¤› oldu¤una inanan Eureko Sigorta,
strateji ve taktiklerini bu yönde oluﬂturmuﬂ; çal›ﬂanlar›n›n yetkinli¤ini ve performans›n› yükseltmek için ça¤daﬂ
insan kaynaklar› uygulamalar›n› 2007 y›l›nda da devam ettirmiﬂtir.
2007 y›l› sonu itibariyle çal›ﬂan say›s› 419 kiﬂi olup, %89 üniversite mezunudur. Çal›ﬂanlar›n %43’ü Bölge
Müdürlüklerinde %57’si Genel Müdürlükte görev yapmaktad›r. Çal›ﬂanlar›m›z›n yaﬂ ortalamas› yönetim
kadrosu dahil olmak üzere 30’ dur.
Özellikle genç insan kayna¤›na sahip bir kurum olarak, çal›ﬂma ikliminin, çal›ﬂan geliﬂimi ve motivasyonu için
vazgeçilmez bir unsur oldu¤unun bilinci ile aç›k iletiﬂimin yerleﬂmesi, fikirlerin astlarla oldu¤u gibi üstlerle de
ayn› aç›kl›kta paylaﬂ›labildi¤i ve tart›ﬂ›labildi¤i bir aile ortam› yarat›lma konusuna 2007 y›l›nda da devam
edilmiﬂtir.
Çal›ﬂan ba¤l›l›¤› ve motivasyonunu yükseltmek amac›yla 2007 y›l› ilk yar›s›nda “Hay Projesi” ne baﬂlanm›ﬂt›r.
Hay projesinin ilk faz›nda ﬂirket geneli için iﬂ de¤erleme çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ ve Eureko Sigrota ‹ﬂ Ailesi Modeli
oluﬂturulmuﬂtur. Projenin ikinci faz›nda Hay ‹ﬂ De¤erleme ve ‹ﬂ Ailesi Modeli baz al›narak mevcut ücret sistemi
revize edilmiﬂtir. Projenin üçüncü faz›na y›lsonunda baﬂlanm›ﬂ olup, bu fazda Kariyer Planlama Sistemi
oluﬂturulmas› hedeflenmiﬂtir.
Çal›ﬂanlar›m›z›n sürekli geliﬂimi en önemli ‹K politikalar›m›zdan biri olmaya devam etmiﬂ, bu çerçevede
düzenli e¤itim faaliyetleri sürdürülmüﬂtür. E¤itim ve geliﬂtirme faaliyetlerinde ortalama 6 gün/kiﬂi e¤itim
al›nmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Bu kapsamda, 2007 y›l›nda baﬂlat›lan “Geliﬂim Akdemisi” uygulamam›z ile yaz›l› ve sözlü de¤erlendirme süreci
sonras›nda belirlenen 15 çal›ﬂan›m›za 1.5 y›l süren bir liderlik geliﬂim program› haz›rlanm›ﬂt›r. Bu özel e¤itim
program› 2008 Haziran ay›nda tamamlanacakt›r.
Yabanc› dil bilgisinin kariyer ve kiﬂisel geliﬂimin yan›s›ra yurtd›ﬂ› ile yap›lacak çal›ﬂmalarda da gereklili¤inden
yola ç›karak, tüm çal›ﬂanlar›m›z›n ‹ngilizce dil bilgisi düzeylerini art›rmak için, 2007 y›l›nda ‹ngilizce e¤itim
deste¤i uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
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Bunu yan›nda çal›ﬂanlar›m›z›n teknik konulardaki e¤itim ihtiyaçlar›n› gidermek amac›yla reasürans
ﬂirketleriyle ortaklaﬂa yurtd›ﬂ› e¤itim programlar›na çal›ﬂanlar›m›z›n kat›l›m› sa¤lanm›ﬂt›r. Ayr›ca Eureko
B.V’nin uluslararas› e¤itim program› Eurekans Academy’ye ﬂirketimizden çal›ﬂanlar›m›z›n kat›l›m› sa¤lanm›ﬂt›r.
Eureko Sigorta personelinin iﬂ d›ﬂ›nda da kendini sosyal olarak geliﬂtirmesine destek verip, tüm
çal›ﬂanlar›m›z›n faydalanabilece¤i sosyal ortamlar›n yarat›lmas›na gayret edilmiﬂtir. Çal›ﬂanlar›m›z›n kurdu¤u
ve yönetti¤i bir sosyal aktivite kulübü etkinliklerine devam etmektedir. Sosyal aktivitelerde foto¤rafç›l›k
kulübü çal›ﬂmalar›ndan, kültür ve do¤a gezilerine kadar pekçok aktivite yer almaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda tümü
ﬂirket destekli olmak üzere çal›ﬂanlar›m›za diyetisyen, yoga ve fitness imkan› sa¤lanmaktad›r.
2007 y›l›nda insan kaynaklar› alan›nda yap›lan yat›r›mlara Eureko Sigorta’n›n büyüme stratejisine paralel
olarak 2008 y›l›nda da devam edilecektir.
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2007 YILI FAAL‹YET SONUÇLARININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Prim üretimi
Eureko Sigorta’n›n toplam prim üretimi 2007 y›l›nda %14,3 oran›nda bir art›ﬂ göstererek 363,5 milyon YTL’den
415,5 milyon YTL’ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Portföyün branﬂlar baz›nda da¤›l›m› incelendi¤inde ise kaza branﬂ›n›n %36 ile en büyük pay› ald›¤› görülmektedir.
Kaza branﬂ›n›, %22’lik oran› ile yang›n branﬂ› izlemektedir.

Prim üretimi
(bin YTL)
Eureko Sigorta (ZDS dahil)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

39,262
59,112
87,098
119,764
171,052
299,638
363,579
415,466

Hayat D›ﬂ› ﬁirketler (ZDS dahil)
% De¤iﬂim
94
51
47
38
43
75
21
14

1,448,384
2,019,406
2,964,034
3,928,782
5,397,079
6,574,421
8,068,170
9,597,468

% De¤iﬂim
83
39
47
33
37
22
23
16

Prim üretiminin branﬂlara göre art›ﬂ›
(bin YTL)
Branﬂlar
Yang›n
Nakliyat
Kaza
Mühendislik
Tar›m
Sa¤l›k
Ferdi Kaza
Kredi
Hukuksal Koruma
K.M.A Mali Sorumluluk
ZDS

Eureko Sigorta
2007
93,243
25,816
148,705
49,320
956
21,682
44,648
2,377
450
19,612
8,657

% De¤iﬂim
21
6,5
3,0
28
298
12
47
-60
27
12
50

Hayat D›ﬂ› ﬁirketler
2007
1,482,841
364,887
3,574,502
523,356
95,331
1,217,976
400,666
13,784
39,216
1,650
243,387

% De¤iﬂim
7
5
15
22
75
24
34
66
44
16
15
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Kârl›l›k
Eureko Sigorta’n›n 2007 y›l› vergi öncesi kâr› 42,4 milyon YTL olarak kaydedilmiﬂtir.
2007 y›l› teknik kâr› ise 43,8 milyon YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Teknik kâr›n branﬂlar baz›nda alt bileﬂenleri
incelendi¤inde ise en büyük katk›n›n 22,9 milyon YTL ile ferdi kaza sigortalar›ndan geldi¤i görülmektedir.

Teknik kârl›l›k
Y›llar
2000
2001
2002
2003
2004
*2005
*2006
*2007

Teknik kâr
7,377
5,829
9,029
14,916
28,452
28,501
36,007
43,804

(bin YTL)
% De¤iﬂim
374
-21
55
65
91
26.3
21,6

* 2005 - 2006 - 2007 dönemi mali tablolar› Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›’na (S.F.R.S.) göre düzenlenmiﬂtir.

Vergi öncesi kâr
2000
2001
2002
2003
2004
*2005
*2006
*2007

Brüt kâr
3,654
4,520
1,204
6,463
9,626
25,055
30,854
42,452

(bin YTL)
% De¤iﬂim
23.7
-73
437
49
160
23
37,6

* 2005 - 2006 - 2007 dönemi mali tablolar› Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›’na (S.F.R.S.) göre düzenlenmiﬂtir.
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GENEL KURULA SUNULAN ÖZET FAAL‹YET RAPORU
2007 y›l›nda gerçekleﬂen hisse devirleri sebebiyle aﬂa¤›da belirtilen ana sözleﬂme madde de¤iﬂiklikleri yap›lm›ﬂt›r.
Say›n Ortaklar›m›z,
2007 y›l›nda prim üretimi bir önceki y›la göre %14,3 oran›nda artarak 415,5 milyon YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›na göre düzenlenen mali tablolarda Teknik Bölüm dengesi %22
artarak 43.804 milyon YTL, vergi öncesi kâr %37,6 art›ﬂla 42,452 milyon YTL vergi sonras› kâr 31.042 milyon YTL
olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

01.01.2007 - 31.12.20007 Dönemi Özet Finansal Faaliyet Sonuçlar› (1.000 YTL)
2007 YILI
415.466
332.535
15.503
206.356
141.682
348.038
453
43.804
24.298
-32.937
7.286
42.452
31.042

ÜRET‹M
CAR‹ VARLIKLAR
CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZSERMAYE
VARLIK TOPLAMI
PERSONEL SAYISI
TEKN‹K KAR
YATIRIM GEL‹RLER‹
YATIRIM G‹DERLER‹
OLA⁄AN DIﬁI GEL‹R VE G‹DERLER
BRÜT DÖNEM KARI
NET DÖNEM KARI

2006 YILI
363.579
249.469
14.953
182.739
81.683
264.422
355
36.007
19.599
-20.497
-4.256
30.854
24.278

BÜYÜME
14%
33%
4%
13%
73%
32%
28%
22%
24%
61%
271%
38%
28%

Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen mali tablolarda ise brüt kâr 42.010 milyon YTL ve vergi sonras› kâr
30.600 milyon YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
T.C. Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n 24 ﬁubat 2006 tarih ve 9078 say›l› yaz›s›na istinaden V.U.K‘na göre düzenlenen mali
tablolarda gerçekleﬂen kâr rakam›, Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›na göre düzenlenen mali
tablolardaki kâr rakam›ndan düﬂük oldu¤u için da¤›t›labilir kâr rakam› olarak 30.600 milyon YTL esas al›nm›ﬂt›r.
Yukar›da faaliyetlerini özet olarak sundu¤umuz ﬂirketimizin 2007 y›l› kâr üzerinden (V.U.K).
Brüt Kar

42.010.170,92-

Vergi Karﬂ›l›¤›

11.409.616,96-

Net Kar

30.600.553,96-

Kanuni Yedek Akçe(%5)
Fevkalade Yedek Akçe

1.530.027,7029.070.526,26-

Net kârdan %5 kanuni yedek akçe ayr›ld›ktan sonra kalan tutar olan 29.070.526,26-YTL‘nin fevkalade yedek
akçelere aktar›lmas› hususunu Genel Kurul’un tensiplerine sunar›z.
Sayg›lar›m›zla,
Yönetim Kurulu
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2007 YILINDA GERÇEKLEﬁT‹R‹LEN ANA SÖZLEﬁME
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹
2007 y›l›nda gerçekleﬂen hisse devirleri sebebiyle aﬂa¤›da belirtilen ana sözleﬂme madde de¤iﬂiklikleri yap›lm›ﬂt›r.
Madde 3: ﬁirketin Ticari Ünvan›
ﬁirketin ticari ünvan› “Eureko Sigorta Anonim ﬁirketi”dir. ‹ﬂ bu esas mukavelede sadece ﬂirket diye an›lacakt›r.
Madde 12: Devir S›n›rland›rmalar›
A. Genel Olarak
‹ster üyeler, ister onlar›n ad›na üçüncü kiﬂilerce ‹dare Meclisi Üyelerinin kiﬂisel sorumlulu¤unun güvencesi olarak
Türk Ticaret Kanunun 313. maddesi uyar›nca ﬁirket’e teslim edilen hisse senetleri, ilgili üyenin ibras›na dair karar›
izleyen üçüncü ay›n sonuna kadar devredilemezler. Söz konusu s›n›rland›rmalar (oy), (temettü) ve bunun gibi
hissedarl›k haklar›n›n kullan›lmas›na engel teﬂkil etmezler.
B. Özel Olarak
B.1 Hisseler ancak iﬂbu Ana Sözleﬂme hükümlerine uygun olarak devredilebilir.
B.2 Madde (B.3)’deki hükümler sakl› kalmak kayd›yla, Eureko (Eureko, Eureko B.V. ve ‹ﬂtirakleri anlam›na
gelmektedir) ve Garanti (Garanti, ‹ﬂtirakleri de dahil olmak üzere hep birlikte, Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ,
Do¤uﬂ Hizmet Yönetimi A.ﬁ., Galata Araﬂt›rma ve Yay›nc›l›k Tan›t›m ve Biliﬂim Tek. Hiz. A.ﬁ., Garanti Biliﬂim Tek
ve Tic A.ﬁ., Garanti Ödeme Sistemleri A.ﬁ. anlam›na gelmektedir.) ﬁirket’te sahip olduklar› hisselerin bir k›sm›n›
veya tamam›n› 21.06.2010 tarihine kadar olan süre içinde satamazlar.
B.3 Tüzel kiﬂi hissedarlar hisselerini ‹ﬂtiraklerinden herhangi birine devretmeye (i) sözkonusu sat›ﬂ›n di¤er
hissedarlara bildirilmiﬂ olmas› ve (ii) hisselerini satan hissedar›n bu ﬂekilde sat›ﬂ yapt›¤› ‹ﬂtirakinin ‹ﬂtirak niteli¤ini
yitirmesi durumunda hisseleri geri sat›n almak ile yükümlü olmas› ﬂart›yla yetkilidirler. Hissedar›n ‹ﬂtiraki (a)
sözkonusu hissedar taraf›ndan do¤rudan veya dolayl› olarak kontrol edilen, (b) sözkonusu hissedar› do¤rudan
veya dolayl› olarak kontrol eden, veya (c) sözkonusu hissedar ile ortak kontrol alt›nda bulunan herhangi bir kiﬂi
anlam›na gelmektedir. Bu tan›m çerçevesinde, “kontrol”, oy hakk› olan menkul k›ymetler arac›l›¤› ile, veya
sözleﬂme ile veya baﬂka ﬂekilde do¤rudan veya dolayl› ﬁirket yönetimini ve politikalar›n› tek baﬂ›na (ortaklaﬂa
de¤il) yönlendirme veya yönlendirilmesini sa¤lama gücüdür. ‹ﬂbu Madde (B.3) kapsam›nda yap›lan sat›ﬂlar
Madde (B.4), (B.5) ve (C)’de belirtilen hükümlere tabi olmayacakt›r.
B.4 Garanti’nin Ön Al›m Hakk›. Eureko’nun sahip oldu¤u hisselerin herhangi bir k›sm›n› satmak istemesi
durumunda, Eureko söz konusu sat›ﬂ› yaln›zca hisselerinin tamam›n› (tamam›ndan daha az de¤il) satmak ve iﬂbu
Madde (B.4)’de belirtilen usule uymak suretiyle gerçekleﬂtirebilir. Eureko hisselerini satmak istedi¤inde
Garanti’ye, sat›lacak hisselerin say›s›n› (“Teklif Edilen Hisseler”), iyiniyetli muhtemel al›c›n›n kimli¤ini, beher hisse
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de¤erini (“Ön Al›m Bedeli”) ve muhtemel al›c› taraf›ndan gönderilen teklifin onayl› suretini ihtiva eden yaz›l› bir
ihbar (“Ön Al›m ‹hbar›”) gönderecektir. Garanti, Ön Al›m ‹hbar›n›n al›nmas›ndan itibaren 20 iﬂ günü içerisinde,
Garanti veya Garanti’nin tayin edece¤i bir baﬂka kiﬂinin Teklif Edilen Hisseler’in tamam›n› (tamam›ndan daha az
de¤il) Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen ﬂartlar çerçevesinde sat›n almas› suretiyle ön al›m hakk›n› kullanmak
istedi¤ini (“Ön Al›m Kabul ‹hbar›”) veya Madde (C) hükümlerine tabi olmak suretiyle sahip oldu¤u hisselerini
Teklif Edilen Hisseler ile birlikte ve ayn› anda satma hakk›n› kullanmak istedi¤ini (“Sat›ﬂa Kat›lma ‹hbar›”) yaz›l›
olarak Eureko’ya bildirecektir. Eureko, Teklif Edilen Hisselerin tamam›n›, Ön Al›m Kabul ‹hbar›n›n al›nmas›n›
müteakip, Garanti’ye veya Garanti’nin tayin edece¤i kiﬂiye Ön Al›m ‹hbar›nda belirtilen ﬂartlarla satacakt›r. Teklif
Edilen Hisselerin sat›ﬂ iﬂleminin kapan›ﬂ› Ön Al›m Kabul ‹hbar› tarihini takip eden 30 gün içerisinde
gerçekleﬂtirilecektir. Garantinin, bahsigeçen 20 iﬂ günü süresi içerisinde Ön Al›m ‹hbar›na cevap vermemesi veya
Ön Al›m hakk›n› veya hisselerinin tamam›n› Teklif Edilen Hisseler ile ayn› anda satma hakk›n› kullanmayaca¤›n›
Eureko’ya bildirmemesi halinde (söz konusu duruma “Eylemsizlik Hali” olarak at›fta bulunulacakt›r), Eureko, Ön
Al›m ‹hbar› tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Teklif Edilen Hisseleri Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen al›c›ya,
beher hisse için Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen Ön Al›m Bedeli veya daha yüksek bir bedel ile ve Ön Al›m ‹hbar›’nda
belirtilen koﬂullardan daha iyi olmayan koﬂullarla satacakt›r. Söz konusu 30 günlük süre, yasal izinlerin
al›nabilmesini teminen ancak makul bir süre için uzat›labilir, ﬂu kadar ki taraflar sat›ﬂa iliﬂkin olarak belirtilen 30
günlük sürenin bitiminden önce kay›ts›z ﬂarts›z anlaﬂm›ﬂ olmal›d›rlar.
B.5 Eureko’nun Ön Al›m Hakk›. Garanti’nin sahip oldu¤u hisselerinden herhangi bir k›sm›n› satmak istemesi
halinde, Garanti söz konusu sat›ﬂ› yaln›zca hisselerinin tamam›n› (tamam›ndan daha az de¤il) satmak ve iﬂbu
Madde (B.5)’de belirtilen usule uymak suretiyle gerçekleﬂtirebilir. Garanti hisselerini satmak istedi¤inde
Eureko’ya, sat›lacak hisselerin say›s›n› (“Teklif Edilen Hisseler”), iyi niyetli muhtemel al›c›n›n kimli¤ini, beher hisse
de¤erini (“Ön Al›m Bedeli”) ve muhtemel al›c› taraf›ndan gönderilen teklifin onayl› suretini ihtiva eden yaz›l›
bir ihbar (“Ön Al›m ‹hbar›”) gönderecektir. Eureko, Ön Al›m Hakk› ‹hbar›’n›n al›nmas›ndan itibaren 20 iﬂ günü
içerisinde, Eureko veya Eureko’nun tayin edece¤i bir baﬂka kiﬂinin Teklif Edilen Hisseler’in tamam›n›
(tamam›ndan daha az de¤il) Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen ﬂartlar çerçevesinde sat›n almas› suretiyle ön al›m
hakk›n› kullanmak istedi¤ini yaz›l› olarak Garanti’ye (“Ön Al›m Kabul ‹hbar›”) bildirecektir. Garanti, Teklif Edilen
Hisseler’in tamam›n› Ön Al›m Kabul ‹hbar›’n›n al›nmas›n› müteakip Eureko’ya veya Eureko’nun tayin edece¤i bir
baﬂka kiﬂiye Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen ﬂartlarla satacakt›r. Teklif Edilen Hisseler’in sat›ﬂ iﬂleminin kapan›ﬂ›, Ön
Al›m Kabul ‹hbar› tarihini takip eden 30 gün içerisinde gerçekleﬂecektir. Eureko’nun bahsi geçen 20 iﬂ günü süresi
içerisinde Ön Al›m ‹hbar›na cevap vermemesi veya ön al›m hakk›n› kullan›lmayaca¤›n› Garanti’ye bildirmemesi
halinde (söz konusu duruma “Eylemsizlik Hali” olarak at›fta bulunulacakt›r), Garanti, Ön Al›m ‹hbar›’ndan
itibaren 30 gün içerisinde, Teklif Edilen Hisseleri, Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen al›c›ya beher hisse için , Ön Al›m
‹hbar›’nda belirtilen Ön Al›m Bedeli veya daha yüksek bir bedel ile ve Ön Al›m ‹hbar›’nda belirtilen koﬂullardan
daha iyi olmayan koﬂullarla satacakt›r. Söz konusu 30 günlük süre, yasal izinlerin al›nabilmesini teminen ancak
makul bir süre için uzat›labilir, ﬂu kadar ki taraflar sat›ﬂa iliﬂkin olarak belirtilen 30 günlük sürenin bitiminden
önce kay›ts›z ﬂarts›z anlaﬂm›ﬂ olmal›d›rlar.
B.6 Garanti’nin Sat›ﬂ Opsiyonu. ‹ﬂbu Madde (B.6) çerçevesinde Garanti’nin, Eureko’dan Sat›lacak Hisseleri’nin
tamam›n› (tamam›ndan daha az de¤il) sat›n almas›n› talep etme hak ve opsiyonu bulunmaktad›r (“Sat›ﬂ
Opsiyonu”). Eureko, Sat›ﬂ Opsiyonu çerçevesinde Sat›lacak Hisseleri Garanti’den Sat›ﬂ Opsiyonu Fiyat› ile sat›n
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almak zorundad›r. Garanti, Sat›ﬂ Opsiyonu Hali’nin ortaya ç›kmas› halinde, Sat›ﬂ Opsiyonu’nu 21.06.2007 ile
21.06.2010 tarihleri aras›nda bir tarihte, 21.06.2010 tarihi de dahil olmak üzere, her zaman kullan›labilir. Sat›ﬂ
Opsiyonu Hali oluﬂmad›kça, 21.06.2007 ve 21.06.2010 tarihleri aras›nda bir tarihte Sat›ﬂ Opsiyonu kullan›lamaz.
Sat›ﬂ Opsiyonu Garanti taraf›ndan 21.06.2010 tarihinden sonra herhangi bir zamanda koﬂulsuz olarak ve Sat›ﬂ
Opsiyonu Hali’nin ortaya ç›kmas›na ba¤l› olmaks›z›n kullan›labilir. Sat›ﬂ Opsiyonu Hallerinden birinin
gerçekleﬂmesi durumunda Garanti, Sat›ﬂ Opsiyonu’nu, Sat›ﬂ Opsiyonu Hali’nin ortaya ç›kmas›ndan itibaren alt›
ay içerisinde Eureko’ya sat›ﬂ ihbar› (“Sat›ﬂ ‹hbar›”) göndererek kullanabilir. Söz konusu 6 ayl›k süre içerisinde yeni
bir Sat›ﬂ Opsiyonu Hali ortaya ç›karsa, söz konusu 6 ayl›k süre yeni Sat›ﬂ Opsiyonu Hali’nin ortaya ç›kmas›ndan
itibaren alt› (6) ay daha uzam›ﬂ say›l›r. ﬁüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekirse, Garanti söz konusu
alt› (6) ayl›k süre veya duruma göre uzat›lm›ﬂ süre içerisinde Sat›ﬂ ‹hbar› göndermez ise Garanti’nin söz konusu
Sat›ﬂ Opsiyonu Hali/Halleri taht›nda Sat›ﬂ Opsiyonu kullanabilmesi mümkün olmayacakt›r. Sat›ﬂ ‹hbar›’n›n Eureko
taraf›ndan tesellüm edilmesi, Garanti ve Eureko aras›nda Sat›lacak Hisseler’in sat›m›na iliﬂkin hukuki ba¤lay›c›l›¤›
bulunan bir sat›ﬂ al›ﬂ sözleﬂmesi oluﬂturacakt›r. Sat›lacak Hisseler’in fiyat› makul piyasa de¤eri ve Eureko
taraf›ndan Garanti’ye Sat›lacak Hisseler için ödenecek miktar baz al›nmak suretiyle ba¤›ms›z bir ﬂirket taraf›ndan
hesaplanacakt›r (“Sat›ﬂ Opsiyonu Fiyat›”).
‹ﬂbu Madde çerçevesinde;
“Sat›ﬂ Opsiyonu Hali” ﬂu hallerden herhangi birinin gerçekleﬂmesi durumunda ortaya ç›kar; (a) ﬁirket taraf›ndan
Garanti Bankas› – Garanti Sigorta Acental›k Sözleﬂmesi taht›nda ortak markal› poliçelerin sat›ﬂ›ndan elde edilen
brüt primlerin, Garanti Bankas› – Garanti Sigorta Acental›k Sözleﬂmesinin süresi boyunca herhangi bir 12 (on iki)
ayl›k dönemde ﬁirket taraf›ndan elde edilen toplam brüt primlerin %40’›ndan daha az›na tekabül etmesi veya
(b) ﬁirket’in 50,000,000 YTL’nin üzerinde herhangi bir devralma iﬂlemi gerçekleﬂtirmesi veya (c) ﬁirket’in nakit
sermaye art›r›m› yapmas› (yeni hisse ç›karmak ya da baﬂka türlü) ya da 15,000,000 YTL üzerinde bir sermaye
artt›r›m› yapmas›d›r.
B.7 Garanti veya Eureko hisselerin herhangi biri üzerinde rehin, opsiyon, ﬂartl› sat›ﬂ, oy hakk› veya k›s›tlay›c›
nitelikte baﬂkaca herhangi bir hak tesis etmeyecek ve edilmesine izin vermeyeceklerdir. Bu hüküm hisselerin
üzerine ﬂerh edilecektir.
C. Muteberlik Hükümleri
‹ﬂbu maddedeki koﬂullara riayet olunmaks›z›n yap›lan her türlü devir bat›ld›r.
‹ﬂbu madde hükümlerini uygun olarak yap›lan devri ﬁirket pay defterine kay›tla mükelleftir.
Madde 15: ‹dare Meclisi
‹dare Meclisinin Teﬂekkül Tarz› ve Seçilme Ehliyeti
ﬁirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 312 ve devam› hükümleri gere¤ince Genel Kurul taraf›ndan seçilecek 9 (dokuz)
üyeden oluﬂan bir idare meclisi taraf›ndan sevk ve idare olunur. ‹dare meclisinin 6 (alt›) üyesi Eureko’nun, 3 (üç)
üyesi Garanti’nin gösterece¤i adaylar aras›ndan seçilecektir. Garanti veya Eureko’nun ﬁirket’in sermayesinin
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%15’den daha az hisseye sahip olmalar› halinde, iﬂbu madde çerçevesinde tan›nan özel haklar hüküm ifade
etmeyecektir.
‹dare meclisi üyelerinin salt ço¤unlu¤unun, Sigorta ve Reasürans ﬁirketlerinin Kuruluﬂ ve Çal›ﬂma Esaslar›na
Hakk›nda Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taﬂ›mas› ﬂartt›r.
‹dare Meclisi Toplant›lar› ve Nisaplar
Madde 17:
‹dare Meclisi, ﬂirket iﬂlerinin gerektirdi¤i her zaman toplan›r. Ancak, y›lda, en az 4 (dört) kere toplanmas›
zaruridir. ‹ﬂbu toplant›lar, yurt içinde yahut veya d›ﬂ›nda yap›labilir.
Ça¤r›, toplant› gününden 30 gün önce gündeminde havi olmak üzere taahhütlü mektupla yap›l›r. ‹ﬂ bu merasime
uyulmaks›z›n yap›lan toplant›lar yap›lmam›ﬂ say›l›r. Türk Ticaret Kanunu’nun madde 330/2 hükmü sakl›d›r.
Aﬂa¤›da belirtilen hususlarda ‹dare Meclisi’nin karar alabilmesi için en az 7 (yedi) olumlu oy gerekmektedir:
(i) Oy haklar› dahil olmak üzere herhangi bir hissedara ait hisselere bahﬂedilmiﬂ haklarda Ana sözleﬂmede
yap›lacak bir de¤iﬂiklik veya baﬂka bir suretle herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmas›,
(ii) ‹dare Meclisi’nde veya Denetim Kurulu’nda görev yapacak olan idare meclisi üyesi veya denetçi say›s›nda
de¤iﬂiklik yap›lmas› (ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gere¤ince yap›lacaklar hariç),
(iii) ‹ﬂ burada belirlenen herhangi bir husus için öngörülmüﬂ ‹dare Meclisi karar yeter say›s›nda de¤iﬂiklik
yap›lmas› (ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerince daha yüksek karar nisab› öngörülen haller hariç) veya iﬂ
burada öngörülen özel karar yeter say›s›n› gerektiren iﬂ burada öngörülen hususlar›n de¤iﬂtirilmesi,
(iv) ﬁirketin tasfiyesi veya iflas›na iliﬂkin al›nan karalar.
Madde 21: Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul
ﬁirket Genel Kurulu, ola¤an ve ola¤anüstü olarak Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen hallerde ve veya idare
meclisi veya murak›plar›n›n ça¤r›s› üzerine toplan›r. Ola¤an Genel Kurul, ﬁirketin hesap dönemini takip eden 3
ay içinde ve herhalde senede en az bir defa toplan›r. Bu toplant›da, Türk Ticaret Kanunu’nun 369. maddesinde
yaz›l› hususlar ile gündem ve idare meclisi faaliyet raporu gere¤ince görüﬂülmesi gereken konular incelenerek
karara ba¤lan›r.
Ola¤anüstü Genel Kurul, ﬁirket iﬂlerinin gerektirdi¤i her zaman Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavele
hükümlerine göre toplan›r ve karar al›r.
Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurulun toplant› ve karar nisaplar› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.
Ancak, aﬂa¤›da belirtilen hususlarda karar al›nabilmesi için ilgili tarihteki ﬁirket sermayesinin en az % 81’ini
temsil eden hisselere sahip ﬁirket hissedarlar›n›n olumlu oylar› gerekmektedir.
(i) Oy haklar› dahil olmak üzere herhangi bir hissedara ait hisselere bahﬂedilmiﬂ haklarda Ana Sözleﬂmede
yap›lacak bir de¤iﬂiklik veya baﬂka bir suretle herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmas›,
(ii) ‹dare Meclisi’nde veya Denetim Kurulu’nda görev yapacak olan idare meclisi üyesi veya denetçi say›s›nda
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de¤iﬂiklik yap›lmas› (ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gere¤ince yap›lacaklar hariç),
(iii) ‹ﬂburada belirlenen herhangi bir husus için öngörülmüﬂ Genel Kurul karar yeter say›s›nda de¤iﬂiklik yap›lmas›
(ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerince daha yüksek karar nisab› öngörülen haller hariç) veya iﬂburada
öngörülen özel karar yeter say›s›n› gerektiren iﬂ burada öngörülen hususlar›n de¤iﬂtirilmesi,
(iv) ﬁirketin tasfiyesi veya iflas›na iliﬂkin al›nan kararlar.
Madde 25: Murak›plar
Genel kurul, hissedarlar veya hissedar olmayan kimseler aras›ndan iki murak›p seçer. Murak›plardan biri
Garanti’nin, di¤eri Eureko’nun gösterece¤i adaylar aras›ndan seçilecektir. Bu mukavele ile tayin edilmiﬂ bulunan
murak›plar da dahil olmak üzere murak›plar›n görev süresi bir y›ld›r. Görev süresi dolan murak›plar yeniden
seçilebilirler. Garanti veya Eureko’nun ﬁirket’in hisselerinin %15’den daha az›na sahip olmalar› halinde, iﬂbu
madde çerçevesinde tan›nan özel haklar hüküm ifade etmeyecektir.
Murak›plar›n Sigorta ve Reasürans ﬁirketlerinin Kuruluﬂ ve Çal›ﬂma Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte aranan
koﬂullar› taﬂ›malar› ﬂartt›r.
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ORTAKLIK YAPISI
SATIﬁ SONRASI
Pay Sahipleri
1- EUREKO B.V
2- T.GARANT‹ BANKASI
3- GARANT‹ ÖDEME S‹ST. A.ﬁ.
4- GALATA ARAﬁTIRMA VE YAYINCILIK
5- GARANT‹ B‹L‹ﬁ‹M TEK. VE T‹C.A.ﬁ.
6- DO⁄Uﬁ H‹ZMET YÖNET‹M‹ A.ﬁ.
TOPLAM

Sermaye Miktar› (YTL)
48.000.000,00
11.999.999,91
0,02
0,02
0,02
0,03

Oran
0,8000000000
0,1999999985
0,0000000003
0,0000000003
0,0000000003
0,0000000005

60.000.000,00

1,0000000000

- Galata Araﬂt›rma ve Yay›nc›l›k, 14.02.2008 tarihinde ünvan de¤iﬂikli¤i yaparak Garanti Kültür A.ﬁ. ad›n› alm›ﬂt›r.
- Do¤uﬂ Hizmet Yönetimi A.ﬁ., 24.10.2007 tarihinde ünvan de¤iﬂikli¤i yaparak Garanti Hizmet Yönetimi A.ﬁ.
ad›n› alm›ﬂt›r.

SATIﬁ ÖNCES‹
Pay Sahipleri
1- T. GARANT‹ BANKASI A.ﬁ.
2- DO⁄Uﬁ ‹NﬁAAT T‹C A.ﬁ.
3- F‹L‹Z ﬁAHENK
4- FER‹T FA‹K ﬁAHENK
5- DO⁄Uﬁ HOLD‹NG
TOPLAM

Sermaye Miktar› (YTL)
59.999.999,91
0,03
0,02
0,02
0,02

Oran
0,9999999985
0,0000000005
0,0000000003
0,0000000003
0,0000000003

60.000.000,00

1,0000000000
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YÖNET‹M KURULU, DENET‹M KURULU ÜST YÖNET‹M
ve ‹Ç DENET‹M
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Yönetim ve ‹ç Denetim çal›ﬂanlar›na iliﬂkin bilgiler aﬂa¤›daki tabloda
yer almaktad›r.
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YÖNET‹M KURULU TOPLANTILARI
2007 y›l› içinde 14 adet Yönetim Kurulu toplant›s› gerçekleﬂtirilmiﬂ olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin toplan-t›lara
kat›l›m durumunu gösteren tablo aﬂa¤›dad›r.

2007 Y›l› ‹çinde;
*
21.06.2007 tarihinde Sn. Ali Fuat ERB‹L’in yerine, Sn. Gerard Van OLPHEN atanm›ﬂt›r.
**
21.06.2007 tarihinde Sn. Faruk Nafiz KARADERE’nin yerine, Sn. Conradus Antonius Johannes
Van Der LUBBE atanm›ﬂt›r.
***
21.06.2007 tarihinde Sn. Hayrullah Murat AKA’n›n yerine, Sn. Georgius KOTSALOS atanm›ﬂt›r.
****
21.06.2007 tarihinde Sn. Sabri Metin AR’›n yerine, Sn. Danny Van Der EIJK atanm›ﬂt›r.
*****
21.06.2007 tarihinde boﬂ olan Yönetim Kurulu Üyeli¤ine de Sn. Josephus Cornelis Gerardus KANEN
atanm›ﬂt›r.
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Baﬂaran Nas Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
a member of
PricewaterhouseCoopers
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi
No:48 B Blok Kat 9 Akaretler
Beﬂiktaﬂ 34357 ‹stanbul-Turkey
www.pwc.com.tr
Telephone +90 (212) 326 6060
Facsimile +90 (212) 326 6050

GENEL KURULA SUNULACAK
YILLIK FAAL‹YET RAPORU
UYGUNLUK GÖRÜﬁÜ

Eureko Sigorta A.ﬁ. Genel Kurulu’na
Eureko Sigorta A.ﬁ.’nin (“ﬁirket”) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Genel Kurulu’na sunulmak üzere haz›rlanan y›ll›k faaliyet
raporunu denetlemekle görevlendirilmiﬂ bulunuyoruz. Rapor konusu y›ll›k faaliyet raporu ﬁirket yönetiminin
sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z denetimi yapan kuruluﬂ olarak üzerimize düﬂen sorumluluk, y›ll›k faaliyet raporunda yer alan
finansal bilgilerin ba¤›ms›z denetimden geçmiﬂ finansal tablolar ile uyumuna iliﬂkin olarak görüﬂ bildirmektir.
Denetim, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca yürürlü¤e konulan y›ll›k faaliyet raporu haz›rlanmas›na ve yay›mlanmas›na
iliﬂkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu düzenlemeler, denetimin y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal
bilgilerin ba¤›ms›z denetimden geçmiﬂ finansal tablolar ile uyumuna iliﬂkin önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul
güvence sa¤lamak üzere yürütülmesini öngörmektedir. Gerçekleﬂtirilen denetimin, uygunluk görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na
makul ve yeterli bir dayanak oluﬂturdu¤una inan›yoruz.
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar›yla Eureko Sigorta A.ﬁ.’nin
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ba¤›ms›z denetimden geçmiﬂ finansal tablolar›nda yer alan bilgiler ile uyumludur.
Bu uygunluk görüﬂü ﬁirket’in Genel Kurulu’na sunulacak y›ll›k faaliyet raporuna iliﬂkin olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Baﬂaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Ortak, Baﬂdenetçi
‹stanbul, 18 Nisan 2008
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DENETÇ‹LER RAPORU
Eureko Sigorta A.ﬁ.
Genel Kurul Baﬂkanl›¤›’na,

ﬁirketin 2007 y›l› hesap dönemiyle ilgili murakebe çal›ﬂmalar›m›z›n sonuçlar› aﬂa¤›da yüksek görüﬂlerinize sunulmuﬂtur.
1. ‹ﬂletmenin mahiyeti ve önemine göre tutulmas› zorunlu olan defter ve dosyalar›n›n tutuldu¤u, defterlerin tutulmas›nda
ortakl›¤›n hesap tarz ve usullerine, ana sözleﬂme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyuldu¤u görülmüﬂtür. Envanter,
bilanço, kar ve zarar cetvellerinde gösterilen de¤erler defter kay›tlar›na uygun olup, bunlar›n düzenlenmesinde ana
sözleﬂme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hareket edilmiﬂtir. ‹dare Meclisi’nce Umumi Heyet’inize sunulan ﬂirket
bilançosu ve kar-zarar hesab›n›n Türk Ticaret Kanunu’nun 75. maddesinde sözü edilen aç›kl›k ve do¤ruluk ilkeleri uyar›nca
düzenlendi¤i ve resmi defter kay›tlar›ndaki bilançonun ayn›s› oldu¤u görülmüﬂtür.
2. ﬁirket yönetimi ile ilgili kararlar›n usulüne uygun ﬂekilde tutulan karar defterine geçirildi¤i görülmüﬂtür.
Netice olarak, Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ bulunan raporda özetlenen ﬂirket çal›ﬂmalar›n›n ve buna ba¤l› olarak
sunulan bilanço ve kar-zarar cetvellerinin tasvibini Genel Kurul’un yüksek görüﬂlerinize sunar›z.

Erdo¤an YILMAZ
Denetçi

Osman Bahri TURGUT
Denetçi
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DENET‹M RAPORU 2007
Ba¤›ms›z Denetim Raporu

46

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle Ayr›nt›l› Bilançolar

47

31 Aral›k 2007 ve 2006 Dönemlerine Ait Gelir Tablosu

52

31 Aral›k 2007 ve 2006 Tarihlerine Ait Ayr›nt›l› Bilanço Dipnotlar›
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Baﬂaran Nas Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
a member of
PricewaterhouseCoopers
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi
No:48 B Blok Kat 9 Akaretler
Beﬂiktaﬂ 34357 ‹stanbul-Turkey
www.pwc.com.tr
Telephone +90 (212) 326 6060
Facsimile +90 (212) 326 6050

EUREKO S‹GORTA A.ﬁ.’N‹N
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Eureko Sigorta A.ﬁ.
Yönetim Kurulu’na
1. Eureko Sigorta A.ﬁ. (“ﬁirket”)’nin 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan mali tablolar›n› denetlemiﬂ bulunmaktay›z.
Rapor konusu mali tablolar ﬁirket yönetiminin sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z denetimi yapan kuruluﬂ olarak üzerimize
düﬂen sorumluluk, denetlenen mali tablolar üzerinde görüﬂ bildirmektir.
2. Denetim, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca yürürlü¤e konulan hesap ve kay›t düzeni ile muhasebe ve ba¤›ms›z
denetim ilkelerine iliﬂkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu düzenlemeler ba¤›ms›z denetimin, mali
tablolarda önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanmas›n› ve
yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve aç›klamalara iliﬂkin bilgi ve verilerin test
edilerek incelenmesinin ve do¤rulanmas›n›n yan› s›ra, uygulanan muhasebe standartlar›n›n ve yönetim taraf›ndan
yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tablolar›n bir bütün olarak sunumunun de¤erlendirilmesini
içermektedir. Gerçekleﬂtirilen denetimin, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na makul ve yeterli bir dayanak oluﬂturdu¤una
inan›yoruz.
3. Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki mali tablolar, bütün önemli taraflar›yla, ﬁirket’in 31 Aral›k 2007 tarihindeki mali durumunu
ve ayn› tarihte sona eren y›la ait faaliyet sonuçlar›n›, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu gere¤ince yürürlükte bulunan
düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar›na uygun olarak do¤ru biçimde yans›tmaktad›r.

Baﬂaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Ortak, Baﬂdenetçi
‹stanbul, 12 ﬁubat 2008
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31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇOLAR
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmiﬂtir)

Takip eden notlar finansal tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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EUREKO S‹GORTA A.ﬁ.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇOLAR
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmiﬂtir)

Takip eden notlar finansal tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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EUREKO S‹GORTA A.ﬁ.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇOLAR
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmiﬂtir)

Takip eden notlar finansal tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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EUREKO S‹GORTA A.ﬁ.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇOLAR
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmiﬂtir)

Takip eden notlar finansal tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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EUREKO S‹GORTA A.ﬁ.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇOLAR
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmiﬂtir)

Takip eden notlar finansal tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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EUREKO S‹GORTA A.ﬁ.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE SONA EREN YILLARA A‹T
AYRINTILI GEL‹R TABLOLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmiﬂtir)

Takip eden notlar finansal tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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EUREKO S‹GORTA A.ﬁ.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE SONA EREN YILLARA A‹T
AYRINTILI GEL‹R TABLOLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmiﬂtir)

Takip eden notlar finansal tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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EUREKO S‹GORTA A.ﬁ.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmiﬂtir)

1- ‹ﬂletmenin fiili faaliyet konusu:
Eureko Sigorta A.ﬁ. (“ﬁirket”), önceki ad›yla “Garanti Sigorta Anonim ﬁirketi”, 1 Nisan 1989 tarihinde 10,000 TL
baﬂlang›ç sermayesi ile kurulmuﬂtur. ﬁirket’in “AGF Garanti Sigorta Anonim ﬁirketi” olan ünvan›, ilk olarak, 13 May›s
1999 tarihinde “Garanti Sigorta A.ﬁ.” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. ﬁirket’in 18 Eylül 2007 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel
Kurul toplant›s›nda “Garanti Sigorta A.ﬁ.” olan ünvan›n›n “Eureko Sigorta A.ﬁ.” olarak de¤iﬂtirilmesine ve bu amaçla ana
sözleﬂmenin ilgili maddelerinin izin verilen tadil tasar›s› uyar›nca tadil edilmesine karar verilmiﬂtir. Bu karar ‹stanbul Ticaret
Memurlu¤u’nda tescil ettirilmiﬂ ve 4 Ekim 2007 tarih ve 6909 say›l› Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiﬂtir.
ﬁirket özellikle yang›n, nakliyat, kaza, mühendislik, motorlu araç mali mesuliyet, ferdi kaza, sa¤l›k, tar›m, kredi, ve
hukuksal koruma branﬂlar›nda faaliyet göstermektedir. T.C. Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n 12 Aral›k 2000 tarihli iznine istinaden
ﬁirket’in hayat branﬂ› portföyü Mart 2001 sonu itibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.ﬁ.’ye devrolmuﬂtur.
ﬁirket ayr›ca, 8 A¤ustos 2005 tarihinden itibaren, Hazine Müsteﬂarl›¤› ile imzalam›ﬂ oldu¤u sözleﬂme çerçevesinde Do¤al
Afet Sigortalar› Kurumu idarecisi s›fat›yla kurumun teknik ve operasyonel iﬂlerini yürütmektedir. Mevzuatta, kurum
idarecisi ile sözleﬂmenin beﬂer y›ll›k sürelerle yenilenmesi öngörülmektedir.
2- Sermayenin %10 ve daha fazlas›na sahip ortaklar›n:
Ad›

Pay Oran›

Pay Tutar›

31 Aral›k 200 7
Eureko B.V.
Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ.
Di¤er

%80.00
%19.99
%0.01

48,000,000
11,999,991
9

31 Aral›k 200 6
Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ.
Di¤er

%99.99
%0.01

59,999,991
9

ﬁirket’in 31 Aral›k 2006 itibariyle ana sermayedar› durumunda olan Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ., ﬁirket esas sermayesinin
%80’ini temsil eden 48,000,000 YTL nominal de¤erde hisse senedini, T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n 8 Haziran
2007 tarih ve 26646 say›l› onay› ile ﬁirket Yönetim Kurulu’nun 21 Haziran 2007 tarih ve 269 say›l› karar›na istinaden,
Eureko B.V.’ye, 21 Haziran 2007 tarihinde 365,000,000 EUR bedelle sat›ﬂ yoluyla devretmiﬂtir.
3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayr› ayr›) :
Yoktur. (31 Aral›k 2006: Yoktur).
4- Kay›t sermayeli ortakl›klarda kay›t sermaye tutar› : Yoktur. (31 Aral›k 2006: Yoktur).
5- Y›l içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar› :
Yoktur. (31 Aral›k 2006: ﬁirket 24 May›s 2006 tarihli Yönetim Kurulu Karar› ile 35,000,000 YTL olan sermayesinin
60,000,000 YTL’ye ç›kar›lmas›na karar vermiﬂtir.Artt›r›lan 25,000,000 YTL sermayenin 13,762,687.84 YTL’si enflasyon
düzeltmesi olumlu farklar›ndan, 8,552,125.25 YTL’si 2005 y›l› kar›ndan, 2,685,186.91 YTL’si ortaklardan nakit olarak
karﬂ›lanm›ﬂt›r.Sermaye art›ﬂ iﬂlemleri tamamlanm›ﬂ ve 21 A¤ustos 2006 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan
edilmiﬂtir.)
6- Y›l içinde ihraç edilen hisse senedi d›ﬂ›ndaki menkul k›ymetler : Yoktur. (31 Aral›k 2006: Yoktur).
7- Y›l içinde itfa edilen borçlanmay› temsil eden menkul k›ymetler : Yoktur. (31 Aral›k 2006: Yoktur).
8- Cari dönemde duran varl›k hareketleri :
a) Sat›n al›nan, imal veya inﬂa edilen maddi
duran varl›klar›n maliyeti:
b) Sat›lan veya hurdaya ayr›lan maddi duran varl›k maliyeti :
c) Cari dönemde ortaya ç›kan yeniden de¤erleme art›ﬂlar› :
- Varl›k maliyetlerinde (+) :
- Birikmiﬂ amortismanlarda (-) :
d) Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n niteli¤i, toplam tutar›,
baﬂlang›ç ve bitiﬂ tarihi ve tamamlanma derecesi :

31 Aral›k 200 7

31 Aral›k 2006

2,823,619 YTL
348,659YTL

2,572,379 YTL
488,842 YTL

-

3,141,970(*)
-

-

-

(*) Bak›n›z Bilanço Dipnotlar› 40.
9- Cari ve gelecek dönemlerde yararlan›lacak yat›r›m indiriminin toplam tutar› : Yoktur. (31 Aral›k 2006: Yoktur).
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10-

‹ﬂletmenin ortaklar, iﬂtirakler ve di¤er ilgili ﬂirketlerle olan alacak borç iliﬂkisi (YTL):
31 Aral›k 2007
Alacaklar
Ticari
Ticari
Olmayan
Ticari

1) Ortaklar
2) ‹ﬂtirakler
3) ‹lgili ﬁirketler

53,832,286
17,083,009

16,087
-

Borçlar
Ticari
Olmayan

233,925

-

31 Aral›k 2006
Alacaklar

1) Ortaklar
2) ‹ﬂtirakler
3) ‹lgili ﬁirketler

Borçlar

Ticari

Ticari
Olmayan

Ticari

Ticari
Olmayan

47,117,136
14,694,022

3,179,134
-

14,584
495,862

-

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ﬁirket'in Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ. nezdinde 141,738,921 YTL (2006: 81,748,753YTL)
tutar›nda mevduat› bulunmaktad›r.
11-

Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri,
bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤iﬂiklikler, bu de¤iﬂikliklerin
parasal etkileri ve iﬂletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤iﬂtirecek muhtemel geliﬂmeler ve
bunlar›n gerekçeleri :

11.1

Finansal tablolar›n haz›rlanmas›
ﬁirket finansal tablolar›n›, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu esaslar› ile T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›'n›n (“Hazine
Müsteﬂarl›¤›”) sigorta ve reasürans ﬂirketleri için öngördü¤ü esaslara göre haz›rlamaktad›r. Finansal tablolar, Hazine
Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan, 30 Aral›k 2004 tarih ve 25686 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Sigortac›l›k Hesap Plan› ve
‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤ (Sigortac›l›k Muhasebe Sistemi Tebli¤ No:1) içerisinde yer alan Sigortac›l›k Hesap Plan›
uyar›nca düzenlenmektedir.
14 Haziran 2007 tarihinde yay›mlanan 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu'nun (“Yeni Sigortac›l›k Kanunu”) yürürlü¤e girmesi
ile birlikte 21 Aral›k 1959 tarihli ve 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Yeni Sigortac›l›k
Kanunu'nun Mali Bünye baﬂl›¤› alt›nda yer alan teknik karﬂ›l›klar›n hesaplanmas›na iliﬂkin yönetmelikler Hazine
Müsteﬂarl›¤›'n›n ba¤l› oldu¤u Bakanl›k taraf›ndan ç›kar›lacakt›r. Yeni Sigortac›l›k Kanunu'nda öngörülen düzenlemeler
yürürlü¤e konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin Yeni Sigortac›l›k Kanunu'na ayk›r› olmayan hükümlerinin uygulanmas›na
devam edilmektedir. Bu çerçevede Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan 4 Temmuz 2007 tarihinde Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik ﬁirketlerinin Karﬂ›l›klar›n›n 5684 Say›l› Sigortac›l›k Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sa¤lanmas›na ‹liﬂkin 2007/3
say›l› Genelge (“Genelge”) yay›mlanm›ﬂt›r. Söz konusu Genelge ile birlikte geçmiﬂ dönemlerde uygulanan de¤erleme
esaslar›nda yap›lan de¤iﬂiklikler 11.4, 11.6 ve 11.7 no'lu bilanço dipnotlar›nda aç›klanm›ﬂt›r.
14 Temmuz 2007 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e giren Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri ile Emeklilik ﬁirketlerinin Finansal
Raporlamalar› Hakk›nda Yönetmelik do¤rultusunda sigorta ﬂirketlerinin faaliyetlerinin 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak tebli¤ler hariç olmak üzere söz konusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu'nun finansal tablolar›n haz›rlanma ve sunulma esaslar›na iliﬂkin mevzuat hükümleri çerçevesinde
muhasebeleﬂtirilmesi öngörülmüﬂtür.

11.2

Yaz›lan Primler
Yaz›lan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller ç›kt›ktan sonra kalan tutar› ifade etmektedir.

11.3

Üretim Komisyon Giderleri ve Reasürans Komisyonlar›
Al›nan primler ile ilgili ödenen komisyonlar ve reasürans ﬂirketlerine devredilen primler ile ilgili al›nan komisyonlar cari
dönem içinde tahakkuk ettirilir ve gelir tablosunda faaliyet giderleri içerisinde s›n›fland›r›l›r.
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11)

Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri,
bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤iﬂiklikler, bu de¤iﬂikliklerin
parasal etkileri ve iﬂletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤iﬂtirecek muhtemel geliﬂmeler ve
bunlar›n gerekçeleri (Devam›):

11.4

Kazan›lmam›ﬂ Primler Karﬂ›l›¤›
Kazan›lmam›ﬂ primler karﬂ›l›¤›, nakliyat branﬂ› primleri ile 14 Haziran 2007 tarihinden önce üretilen deprem primleri hariç
olmak üzere 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk etmiﬂ primlerden komisyonlar
düﬂüldükten sonra kalan tutar›n gün esas›na göre takip eden döneme sarkan k›sm› olarak hesaplanm›ﬂt›r. Nakliyat branﬂ›
poliçeleri için son üç ayda yaz›lan primlerden ilgili komisyon giderleri düﬂüldükten sonra kalan tutar›n %50'si kazan›lmam›ﬂ
primler karﬂ›l›¤› olarak ayr›lmaktad›r. ﬁirket, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle kazan›lmam›ﬂ primler karﬂ›l›¤›n›n hesab›nda
al›nan primlerden acente komisyonlar› düﬂüldükten sonra kalan tutar›, söz konusu karﬂ›l›¤›n reasürör pay› tutar›n›n
hesab›nda ise yürürlükte bulunan reasürans anlaﬂmalar›n›n ﬂartlar› ile al›nan komisyonlar› dikkate alm›ﬂt›r. ﬁirket 31 Aral›k
2006 tarihi itibariyle kazan›lmam›ﬂ primler karﬂ›l›¤›n›n reasürör pay›n› ise hesaplanan kazan›lmam›ﬂ primler karﬂ›l›¤›n›n
reasürans oran› ile çarp›lmas› suretiyle belirlemiﬂtir. Söz konusu politika de¤iﬂikli¤inin etkisi kazan›lmam›ﬂ primler karﬂ›l›¤›
reasürör pay›n› 9,195,113 YTL tutar›nda azalt›c› yönde olmuﬂtur.
14 Haziran 2007 tarihinde yürürlü¤e giren Yeni Sigortac›l›k Kanunu'na uyum çerçevesinde ç›kar›lan 4 Temmuz 2007
tarihli Genelge uyar›nca 14 Haziran 2007 tarihinden sonra üretilen deprem primleri için kazan›lmam›ﬂ primler karﬂ›l›¤›
ayr›lmas› öngörülmüﬂtür. Bu çerçevede ﬁirket, 31 Aral›k 2007 tarihli mali tablolar›nda 14 Haziran 2007 tarihinden sonra
tanzim edilen ve deprem riski içeren yang›n ve mühendislik poliçeleri için 9,728,760 YTL tutar›nda net kazan›lmam›ﬂ
primler karﬂ›l›¤› ay›rm›ﬂt›r. Ayr›ca, ilgili Genelge uyar›nca ﬁirket kazan›lmam›ﬂ primler karﬂ›l›¤› hesab› s›ras›nda mevcut
komisyon tenzili uygulamas›na devam etmektedir.

11.5

Muallak Hasar ve Tazminat Karﬂ›l›¤›
Dönem sonu itibariyle ihbar edilmiﬂ ve henüz ödenmemiﬂ hasar dosyalar›na ait tüm mükellefiyetler için hasar karﬂ›l›¤›
ayr›l›r. Muallak hasar karﬂ›l›¤› eksper raporlar›na veya sigortal› ile eksperin de¤erlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir.
27 Ocak 2004 tarihli ve 25359 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Sigorta ve Reasürans ﬁirketlerinin
Kuruluﬂ ve Çal›ﬂma Esaslar› Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” çerçevesinde 2004 y›l›ndan baﬂlamak
üzere, sigorta ﬂirketleri, her hesap döneminde branﬂlar itibariyle muallak hasar ve tazminat karﬂ›l›¤› yeterlilik tablosu
düzenlemek ve di¤er mali tablolar› ile birlikte yay›mlamak zorundad›r. Muallak hasar karﬂ›l›¤› yeterlilik oran›n›n; cari hesap
dönemi hariç olmak üzere, son beﬂ y›ll›k ortalamas›n›n yüzde 90'›n›n alt›nda olmas› halinde, sigorta ﬂirketlerince cari
hesap döneminde, bu oran ile yüzde 90 oran› aras›ndaki fark tutar› kadar muallak hasar ve tazminat karﬂ›l›¤› yeterlilik
fark› ilave edilir. ﬁirket, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle muallak hasar karﬂ›l›¤› yeterlilik oran› %90'›n alt›nda olan branﬂlar
için toplam 365,259 YTL tutar›nda net ilave muallak hasar karﬂ›l›¤› ay›rm›ﬂt›r (31 Aral›k 2006: Yoktur).
Sigorta ﬂirketlerinin 2004 y›l› sonundan baﬂlamak üzere, bilanço tarihi itibariyle gerçekleﬂmiﬂ ancak rapor edilmemiﬂ hasar
ve tazminat bedelleri için ilave muallak hasar karﬂ›l›¤› ay›rmas› gerekmektedir. Bu çerçevede, ﬁirket 31 Aral›k 2007 tarihi
itibariyle, gerçekleﬂmiﬂ ancak rapor edilmemiﬂ hasar ve tazminat bedelleri ile ilgili olarak 4,387,773 YTL tutar›nda net
muallak hasar karﬂ›l›¤› ay›rm›ﬂt›r (31 Aral›k 2006: 3,526,644 YTL).

11.6

Deprem Hasar Karﬂ›l›¤›
ﬁirket'in geçmiﬂ dönemlerde üretilen deprem primleri ile ilgili olarak ay›rmakla yükümlü oldu¤u deprem hasar karﬂ›l›¤›
14 Haziran 2007 tarihinde yay›mlanan Yeni Sigortac›l›k Kanunu'nun ayr›lmas› gereken karﬂ›l›klar ile ilgili hükümleri
aras›nda yer almamaktad›r. Bu çerçevede ﬁirket 14 Haziran 2007 tarihine kadar hesaplam›ﬂ oldu¤u 1,968,911YTL
tutar›ndaki deprem hasar karﬂ›l›¤›n› iptal etmiﬂ ve böylelikle söz konusu dönemde üretilen primler ile ilgili deprem hasar
karﬂ›l›¤› ay›rmam›ﬂt›r.
ﬁirket Yeni Sigortac›l›k Kanunu'na uyum çerçevesinde ç›kar›lan 4 Temmuz 2007 tarihli Genelge uyar›nca 31 Aral›k 2006
tarihine kadar ay›rm›ﬂ oldu¤u deprem hasar karﬂ›l›¤›n›n yönlendirildi¤i fonlar üzerinden cari dönemde elde etti¤i 1,953,690
YTL tutar›ndaki geliri deprem hasar karﬂ›l›¤› üzerine ilave etmiﬂtir. Söz konusu Genelge gere¤ince 30 Haziran 2007 tarihi
itibariyle oluﬂan 28,857,729 YTL tutar›ndaki deprem hasar karﬂ›l›¤›, 1 Eylül 2007 tarihi itibariyle özsermaye hesaplar›na
aktar›lm›ﬂt›r. Özsermaye hesaplar›nda di¤er kar yedekleri alt›nda yer alan söz konusu tutar hiçbir ﬂekilde kar da¤›t›m›na
konu olmamaktad›r.
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Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri,
bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤iﬂiklikler, bu de¤iﬂikliklerin
parasal etkileri ve iﬂletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤iﬂtirecek muhtemel geliﬂmeler ve
bunlar›n gerekçeleri (Devam›):

11.7

Sigortac›l›k Faaliyetlerinden Alacaklar Karﬂ›l›¤›
ﬁirketlerin geçmiﬂ dönemlerde muaccel olup iki ay içinde tahsil edilemeyen prim alacaklar› ile ilgili ay›rmakla yükümlü
olduklar› sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar karﬂ›l›¤›, 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlü¤e giren Yeni Sigortac›l›k
Kanunu'nun ayr›lmas› gereken karﬂ›l›klar ile ilgili hükümleri aras›nda yer almamaktad›r. Yeni Sigortac›l›l›k Kanunu'na
uyum çerçevesinde ç›kar›lan 4 Temmuz 2007 tarihli Genelge uyar›nca söz konusu karﬂ›l›¤›n finansal tablolarda muhafaza
veya iptal edilmesi ﬂirketlerin inisiyatifine b›rak›lm›ﬂt›r. ﬁirket söz konusu genelgeyi dikkate alarak cari dönemde ilave
muhtemel zararlar karﬂ›l›¤› ay›rmam›ﬂ, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ay›rm›ﬂ oldu¤u 1,488,345 YTL tutar›ndaki sigortac›l›k
faaliyetlerinden alacaklar karﬂ›l›¤›n› 31 Aral›k 2007 tarihli finansal tablolar›nda muhafaza etmiﬂtir (30 no'lu Bilanço
dipnotu).
Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar karﬂ›l›¤›na ilaveten, Vergi Usul Kanunu'nun 323'üncü maddesine uygun olarak
ﬁirket, yukar›da belirtilen sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar karﬂ›l›¤›n›n içinde bulunmayan ﬂüpheli alacaklar için alaca¤›n
de¤erini ve niteli¤ini göz önünde bulundurarak eldeki teminatlar ile karﬂ›lanmayan tutarlar için idari ve kanuni takipteki
alacaklar karﬂ›l›¤› ay›rmaktad›r.

11.8

Rücu ve Sovtaj Gelirleri
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan mali tablolarda, Hazine Müsteﬂarl›¤›'n›n B.02.1.HM.O.SGM.0.3.1.1 say›l› yaz›s›na
istinaden, ﬁirket'in tazminat ödemesini gerçekleﬂtirdi¤i durumda, di¤er sigorta ﬂirketinden ibraname temin etmeyi
beklemeksizin rücu alacaklar› gelir olarak kay›tlara al›nm›ﬂt›r. ﬁirket ayr›ca dava ve icra safhas›nda olan rücu alacaklar›
için 7,940,793 YTL tutar›nda (31 Aral›k 2006: 13,219,744 YTL) ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rm›ﬂt›r. Dava konusu olan rücu
alacaklar›ndan oluﬂan gelirler ve giderler 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›la ait gelir tablosunda di¤er teknik gelirler
kalemine dahil edilmiﬂ olup, bunlarla ilgili ayr›lan ﬂüpheli alacak karﬂ›l›klar› ola¤an ve ola¤and›ﬂ› faaliyetlerden gelir ve
karlar ile gider ve zararlar alt›ndaki karﬂ›l›k hesab›na s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. ﬁirket, 31 Aral›k 2006 itibariyle rücu alaca¤›
tahakkuklar›n› ve bu alacaklarla ilgili karﬂ›l›klar›, rücu alacaklar›n›n reasürans pay›n› indirmeden kay›tlar›na al›rken, 31
Aral›k 2007 itibariyle rücu alacak tahakkuklar› ve ilgili karﬂ›l›klar ﬁirket'in saklama pay› üzerinden muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
Bu de¤iﬂikli¤in etkisi, di¤er teknik gelirleri ve karﬂ›l›k giderlerini 8,152,792 YTL tutar›nda azalt›c› yönde olmuﬂtur. Sovtaj
gelirleri ise tahsil edildikleri dönemde faaliyet sonuçlar›na yans›t›lmaktad›r.
ﬁirket 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sigortal›lardan olan rücu alacaklar› ile ilgili olarak ibraname almam›ﬂ oldu¤undan
sözkonusu alacaklar ile ilgili herhangi bir gelir tahakkuku yapmam›ﬂt›r.

11.9

Menkul K›ymetler
30 Aral›k 2004 tarih ve 25686 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Sigortac›l›k Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤'e
istinaden 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlükte olan Sigortac›l›k Hesap Plan› uyar›nca ﬁirket 31 Aral›k 2007 tarihi
itibariyle finansal varl›klar›n›, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›rmaktad›r. Bu çerçevede, sat›lmaya haz›r
olarak s›n›fland›r›lan menkul k›ymetler rayiç de¤erleri ile de¤erlenmektedir. Söz konusu k›ymetlerin tahakkuk eden faiz
gelirleri gelir tablosuna yans›t›lmakta, rayiç de¤erlerindeki de¤iﬂikliklerden kaynaklanan gerçekleﬂmemiﬂ kazanç ve kay›plar
ise öz kaynaklar içindeki “Finansal varl›klar›n de¤erlemesi” hesab› alt›nda izlenmektedir.

11.10 Cari Olmayan Finansal Varl›klar
1 Ocak 2005 tarihinden önce edinilen cari olmayan finansal varl›klar enflasyona göre düzeltilmiﬂ maliyet tutar›ndan ﬂayet
mevcutsa de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›n›n indirilmesi suretiyle; 1 Ocak 2005 tarihinden sonra edinilen cari olmayan finansal
varl›klar ise elde etme maliyetinden varsa de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›n›n indirilmesi suretiyle de¤erlenmiﬂtir.
11.11 Maddi ve Maddi Olmayan Varl›klar
ﬁirket'in 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle yeniden düzenlenen mali tablolar›nda amortismana tabi maddi varl›klar ile maddi
olmayan varl›klar, ilgili varl›klar›n elde etme maliyetinin Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤'de
(Seri XI, No:25) yer alan, 'Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi' ile ilgili k›s›mdaki hükümlere göre
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11)

Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri,
bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤iﬂiklikler, bu de¤iﬂikliklerin
parasal etkileri ve iﬂletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤iﬂtirecek muhtemel geliﬂmeler ve
bunlar›n gerekçeleri (Devam›):
sat›n alma senesine ait uygun düzeltme katsay›s› ile çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmiﬂ de¤erleri üzerinden
gösterilmiﬂtir. ‹lgili amortisman, tükenme ve itfa paylar› enflasyona göre düzeltilmiﬂ yeni de¤erleri üzerinden do¤rusal
amortisman yöntemi kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r. Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n rayiç de¤erlerinin, enflasyona göre
düzeltilmiﬂ maliyet de¤erlerinden düﬂük oldu¤u durumlarda söz konusu farklar için de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤› ayr›lm›ﬂt›r.
Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n amortisman›nda kullan›lan faydal› ömürler aﬂa¤›daki gibidir:
Binalar
Demirbaﬂ ve tesisatlar
Motorlu taﬂ›tlar
Di¤er maddi varl›klar
Di¤er maddi olmayan varl›klar

50 y›l
3-10 y›l
5 y›l
5 y›l
5 y›l

11.12 K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
Yürürlükte olan iﬂ kanunu, ﬁirket'te bir hizmet y›l›n› doldurmuﬂ olan her personele sebepsiz olarak iﬂten ç›karma, veya
emeklili¤e hak kazanma, 25 hizmet y›l›n› doldurma (kad›nlarda
20 y›l), askere ça¤r›lma veya ölüm hallerinde k›dem tazminat› ödemeyi öngörür. Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için
bir ayl›k maaﬂ tutar›d›r ve beher hizmet y›l› için 2,030.19 YTL ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. ﬁirket'in 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle
hesaplanan toplam k›dem tazminat› yükümlülü¤ü 2,291,728 YTL olup, bunun tamam› mali tablolarda k›dem tazminat›
karﬂ›l›¤›nda yer almaktad›r (2006: 1,752,050 YTL).
11.13 Yabanc› Para Birimi ile Olan ‹ﬂlemlerin Yeni Türk Liras›'na Çevrilmesi
Dövize dayal› iﬂlemler iﬂlem tarihindeki geçerli kurlar esas al›narak muhasebeleﬂtirilmiﬂ olup, bilanço tarihleri itibariyle
yabanc› para cinsinden ifade edilen aktif ve pasif kalemler ise bilanço tarihlerindeki TCMB döviz al›ﬂ kurlar› ile de¤erlenmiﬂtir.
De¤erleme sonras› ortaya ç›kan farklar kambiyo kar veya zarar› olarak gelir tablosuna yans›t›lm›ﬂt›r.
11.14 Vergi Karﬂ›l›¤›
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 say›l› yasa ile de¤iﬂmiﬂtir. Söz konusu 5520 say›l› yeni Kurumlar
Vergisi Kanunu'nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmiﬂtir. Buna göre Türkiye'de,
kurumlar vergisi oran› 2007 y›l› için %20'dir (2006: %20). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar›
gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (iﬂtirak kazançlar› istisnas›,
yat›r›m indirimi istisnas› vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r.
Kar da¤›t›lmad›¤› takdirde baﬂka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m
indirimi istisnas› olmas› halinde yararlan›lan istisna tutar› üzerinden hesaplan›p ödenen %19,8 oran›ndaki stopaj hariç).
Türkiye'deki bir iﬂyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye'de yerleﬂik
kurumlara ödenen kar paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›ﬂ›nda kalan kiﬂi ve kurumlara yap›lan temettü
ödemeleri %15 oran›nda stopaja tabidir. Kar›n sermayeye ilavesi, kar da¤›t›m› say›lmaz.
ﬁirketler üçer ayl›k mali karlar› üzerinden %20 (2006:20%) oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n
14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akﬂam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup
izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba
ra¤men ödenmiﬂ geçici vergi tutar› kalm›ﬂ ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete karﬂ› olan herhangi bir baﬂka
mali borca da mahsup edilebilir.
30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yay›mlanan, 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar
Vergisi Kanunu'nda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (“5024 say›l› Kanun”), kazançlar›n› bilanço esas›na göre tespit
eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolar›n› 1 Ocak 2004 tarihinden baﬂlayarak enflasyon düzeltmesine
tabi tutmas›n› öngörmektedir. An›lan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yap›labilmesi son 36 ayl›k kümülatif
enflasyon oran›n›n (D‹E TEFE art›ﬂ oran›n›n) %100'ü ve son 12 ayl›k enflasyon oran›n›n (D‹E TEFE art›ﬂ oran›n›n) %10'u
aﬂmas› gerekmektedir. 2006 ve 2007 y›llar› için söz konusu ﬂartlar sa¤lanmad›¤› için enflasyon düzeltmesi yap›lmam›ﬂt›r.
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11)

Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri,
bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤iﬂiklikler, bu de¤iﬂikliklerin
parasal etkileri ve iﬂletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤iﬂtirecek muhtemel geliﬂmeler ve
bunlar›n gerekçeleri (Devam›):
Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25 inci günü akﬂam›na kadar
ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beﬂ y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› iﬂlem tespit edilirse
ödenecek yap›lacak vergi tarhiyat› nedeniyle vergi miktarlar› de¤iﬂebilir.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aﬂmamak kayd›yla dönem kurum
kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiﬂ y›l karlar›ndan mahsup edilemez.

11.15 ‹lgili ﬁirketler
ﬁirket'in ortaklar› ile ortaklar›n›n dahil oldu¤u gruplar›n ﬂirketleri bu mali tablolar aç›s›ndan ilgili ﬂirketler olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
11.16 Di¤er Bilanço Kalemleri
Kay›tl› de¤erleri ile bilançoya yans›t›lm›ﬂt›r.
11.17 Karﬂ›laﬂt›rmal› Bilgiler:
Cari dönem mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lamas› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler gerekli görüldü¤ünde yeniden
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
12-

Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve aç›klamay› gerektiren hususlara iliﬂkin bilgi:

a)

25 Ocak 2008 tarihi itibariyle bilanço tarihinden sonra ﬁirket aleyhine ço¤unlu¤u rücu ve hasarlarla ilgili 308,493 YTL
tutar›nda 25 adet dava aç›lm›ﬂt›r.

b)

25 Ocak 2008 tarihi itibariyle bilanço tarihinden sonra, ﬁirket lehine 141,103 YTL tutar›nda 29 adet dava aç›lm›ﬂt›r.

c)

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren k›dem tazminat tavan› 2.087,92 YTL'ye yükseltilmiﬂtir.

13-

ﬁarta ba¤l› zararlar ile her türlü ﬂarta ba¤l› kazançlara iliﬂkin bilgi (iﬂletmeyi borç alt›na sokacak ve dönem
sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilaflar›n mahiyetleri bu bölümde aç›klan›r) :
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ﬁirket aleyhine, ço¤unlu¤u hasarlarla ilgili yükümlülü¤ü 88,179,233 YTL (31 Aral›k 2006:
27,907,631 YTL) tutar›nda 528 (31 Aral›k 2006: 331) adet dava aç›lm›ﬂt›r. Yine ayn› tarih itibariyle ﬁirket'in açm›ﬂ oldu¤u
rücu alacak davalar› ile ilgili 19,380,369 YTL (31 Aral›k 2006: 14,162,427 YTL) tutar›nda 2,491 (31 Aral›k 2006: 1,221)
adet rücu davas› mevcuttur. Hasarlarla ilgili aleyhte davalar›n karﬂ›l›¤› muallak hasarlar içinde yer almaktad›r.

14-

ﬁirketin gayri safi kar oranlar› üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde de¤iﬂikliklere
iliﬂkin bilgi ve bunlar›n parasal etkileri :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

15-

Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar› :

Vadeli Mevduat
Gayrimenkul teminat›
Menkul de¤erler cüzdan› teminat›

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

44,236,536
12,120,000
3,235,854

33,848,210
12,120,000
2,814,213
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16-

Aktif de¤erlerin toplam sigorta tutar› :
10,525,698 YTL (31 Aral›k 2006: 10,103,498 YTL).

17-

Alacaklar için al›nm›ﬂ olan ipotek ve di¤er teminatlar›n toplam tutarlar› :

Al›nan teminat mektuplar›
Al›nan ipotek senetleri
Kamu borçlanma senetleri
Nakit teminatlar
Nakit teminatlar (Döviz)
Di¤er

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

2,659,500 YTL
1,761,900 YTL
69,999YTL
3,250 YTL
8,900 USD
781,214 YTL

1,987,250 YTL
526,900 YTL
10,000 YTL
2,000 YTL
9,060 USD
565,325 YTL

Ayr›ca alacaklar karﬂ›l›¤› al›n›p naz›m hesaplarda izlenen, alacak senetleri ve çekler aﬂa¤›daki gibidir:

Çekler
Alacak senetleri
18-

5,079,081
2,598,998

5,817,342
4,731,681

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

1,280,247 YTL
114,000 USD

1,634,263 YTL
31,742 USD

ﬁirketin hayat ve hayat d›ﬂ› dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarlar› ile varl›klar itibariyle hayat ve
hayat d›ﬂ› dallara göre tesis edilmiﬂ teminat tutarlar› :

Tesis edilen vadeli mevduat blokaj›
Tesis edilen gayrimenkul ipote¤i
Tesis edilen menkul k›ymet blokaj›

Tesis edilmesi gereken teminat tutar›
Teminat fazlas›
20-

31 Aral›k 2006

Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar› :

Teminat mektubu
Teminat mektubu (Döviz)
19-

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

44,236,536
12,120,000
3,235,854

33,848,210
12,120,000
2,814,213

59,592,390

48,782,423

53,832,722

44,403,690

5,759,668

4,378,733

ﬁirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayr›lan hayat ve mevcut hayat sigortal›lar›n adet ve
matematik karﬂ›l›klar› :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).
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21-

Hayat d›ﬂ› sigortal›lara dallar itibariyle verilen sigorta teminat tutar› :

Yang›n
Kaza
Nakliyat
Ferdi Kaza
Mühendislik
Hukuksal Koruma
Sa¤l›k
Tar›m

22-

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

51,493,564,194
32,744,947,801
4,255,445,653
14,693,949,961
12,017,457,409
567,056,555
21,870,393
1,373,171,948

41,609,125,767
30,273,760,455
17,407,790,438
10,898,150,704
10,540,229,273
334,799,053
23,549,954
10,710,946

117,167,463,914

111,098,116,590

ﬁirketin kurdu¤u emeklilik yat›r›m fonlar› ve birikim fiyatlar› :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

23-

Portföydeki kat›l›m belgeleri ve dolaﬂ›mdaki kat›l›m belgeleri adet ve tutar :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

24-

Dönem içinde giren, ayr›lan,iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adetçe
portföy tutarlar› :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

25-

Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiﬂ menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n borsa rayiçlerine
göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiﬂ menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n maliyet bedellerine
göre de¤erlerini gösteren bilgi :
Menkul K›ymetler:
31 Aral›k 2007

Maliyet

Kay›tl› De¤er

Rayiç De¤er

Sat›lmaya Haz›r
Devlet Tahvili

2,548,638

3,235,854

3,235,854

Toplam

2,548,638

3,235,854

3,235,854

Maliyet

Kay›tl› De¤er

Rayiç De¤er

Sat›lmaya Haz›r
Devlet Tahvili

2,548,638

2,641,194

2,641,194

Toplam

2,575,948

2,641,194

2,641,194

31 Aral›k 2006

26-

Menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde yer al›p iﬂletmenin ortaklar›, iﬂtirakleri ve ba¤l›
ortakl›klar› taraf›ndan ç›kar›lm›ﬂ bulunan menkul k›ymet tutarlar› ve bunlar› ç›karan ortakl›klar :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).
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27-

Mali tablolardaki "di¤er" ibaresini taﬂ›yan hesap kalemlerinden dahil oldu¤u grubun toplam tutar›n›n %20'sini
veya bilanço aktif toplam›n›n %5'ini aﬂan kalemlerin ad ve tutarlar› :
Di¤er Çeﬂitli Borçlar:
Tedarikçilere muhtelif borçlar

28-

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

2,014,019

486,580

“Di¤er Alacaklar” ile “Di¤er K›sa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif
toplam›n›n yüzde birini aﬂan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlar›n›n ayr› ayr› toplamlar› :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

29-

Ortaklar, iﬂtirakler ve ba¤l› ortakl›klardan alacaklar nedeniyle ayr›lan ﬂüpheli alacak tutarlar› ve bunlar›n
borçlar› :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

30-

Vadesi gelmiﬂ bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr›lan ﬂüpheli alacak tutarlar› (bu tutarlar
ayr› toplamlar olarak gösterilir) :
a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar: 8,831,031 YTL (31 Aral›k 2006: 13,928,669 YTL).
b) Yönetmeli¤e göre ayr›lan prim alacak karﬂ›l›klar›: 1,488,345 YTL (31 Aral›k 2006: 1,488,345 YTL).

31-

ﬁirket ile dolayl› sermaye ve yönetim iliﬂkisine sahip iﬂtirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n dökümü, iﬂtirakler ve ba¤l›
ortakl›klar hesab›nda yer alan ortakl›klar›n isimleri ve iﬂtirak ve oran ve tutarlar›, söz konusu ortakl›klar›n
düzenlenen en son mali tablolar›nda yer alan dönem kar› veya zarar›, net dönem kar› ve zarar› ile, bu mali
tablolar›n ait oldu¤u dönem, kurulumuz standartlar›na göre haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, ba¤›ms›z denetime
tabi tutulup tutulmad›¤› ve ba¤›ms›z denetim raporunun olumlu, olumsuz ve ﬂartl› olmak üzere hangi türde
düzenlendi¤i :
31 Aral›k 2007
‹ﬂtirak Ad›:

‹ﬂtirak Oran›

‹ﬂtirak Tutar›
(Tarihi maliyet)

‹ﬂtirak Tutar›
(Kay›tl› Tutar)

%0.0867
%1.00
%4,76

43,371
300
285,713
(214,286)

42,344
590
285,713
(214,286)

115,098

114,361

Garanti Emeklilik ve Hayat A.ﬁ.
Garanti Hizmet Yönetimi A.ﬁ. (*)
Tarsim
Tarsim Sermaye Taahhüdü (-)

(*)

ﬁirket ba¤l› menkul k›ymetlerinden Do¤uﬂ Hizmet Yönetimi A.ﬁ.'nin ünvan› 2007 y›l›nda Garanti Hizmet Yönetimi A.ﬁ.
olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.

Kay›tl›
De¤er

‹ﬂtirak
Oran›

Mali Tablo
Dönemi

Vergi öncesi
dönem
kar›/zarar›

Net
dönem
kar›/zarar›

Ba¤›ms›z
Denetçi
Görüﬂü

Garanti Emeklilik ve Hayat A.ﬁ.

42,344

%0.0867

31.12.2007

50,012,202

41,265,073

-

Garanti Hizmet Yönetimi A.ﬁ.
Tarsim

590
71,427

%1.00
%4,76

31.12.2007
30.09.2007

675,964
(930,295)

531,970
(930,295)

-
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31-

ﬁirket ile dolayl› sermaye ve yönetim iliﬂkisine sahip iﬂtirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n dökümü, iﬂtirakler ve ba¤l›
ortakl›klar hesab›nda yer alan ortakl›klar›n isimleri ve iﬂtirak ve oran ve tutarlar›, söz konusu ortakl›klar›n
düzenlenen en son mali tablolar›nda yer alan dönem kar› veya zarar›, net dönem kar› ve zarar› ile, bu mali
tablolar›n ait oldu¤u dönem, kurulumuz standartlar›na göre haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, ba¤›ms›z denetime
tabi tutulup tutulmad›¤› ve ba¤›ms›z denetim raporunun olumlu, olumsuz ve ﬂartl› olmak üzere hangi türde
düzenlendi¤i (Devam›) :
31 Aral›k 2006
‹ﬂtirak Ad›:

‹ﬂtirak Oran›

‹ﬂtirak Tutar›
(Tarihi maliyet)

‹ﬂtirak Tutar›
(Kay›tl› Tutar)

%0.0867
%1.00
%5.88

43,371
300
352,940
(264,706)

42,344
590
352,940
(264,706)

131,905

131,168

Garanti Emeklilik ve Hayat A.ﬁ.
Do¤uﬂ Hizmet Yönetimi A.ﬁ.
Tarsim
Tarsim Sermaye Taahhüdü (-)

32-

Kay›tl›
De¤er

‹ﬂtirak
Oran›

Mali Tablo
Dönemi

Vergi öncesi
dönem
kar›/zarar›

Net
dönem
kar›/zarar›

Ba¤›ms›z
Denetçi
Görüﬂü

Garanti Emeklilik ve Hayat A.ﬁ.

42,344

%0.0867

31.12.2006

19,797,831

19,797,831

Olumlu

Do¤uﬂ Hizmet Yönetimi A.ﬁ.
Tarsim

590
88,234

%1.00
%5.88

31.12.2006
31.12.2006

597,861
804,235

597,861
645,889

-

‹ﬂtirakler ve ba¤l› ortakl›klarda içsel kaynaklardan yap›lan sermaye art›r›m› nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse
senedi tutarlar› :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

33-

Taﬂ›nmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunlar›n de¤erleri :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

34-

Finansal varl›klarda son üç y›lda meydana gelen de¤er art›ﬂlar› :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

35-

Yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc› paralar›n
ayr› ayr› tutarlar› ve YTL'na dönüﬂtürülme kurlar› :
31 Aral›k 2007

a)

31 Aral›k 2006

Döviz
Cinsi

Döviz
Tutar›

Kur
(YTL)

Tutar
(YTL)

Döviz
Tutar›

Kur
(YTL)

Tutar
(YTL)

USD

2,192

1.1639

2,551

-

-

-

Kasa

2,551

-
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35-

Yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc› paralar›n
ayr› ayr› tutarlar› ve YTL'na dönüﬂtürülme kurlar› (Devam›) :
31 Aral›k 2007

b)

31 Aral›k 2006

Döviz
Cinsi

Döviz
Tutar›

Kur
(YTL)

Tutar
(YTL)

Döviz
Tutar›

Kur
(YTL)

Tutar
(YTL)

USD
EUR
GBP
CHF
JPY
SEK
SAR
DKK
NOK

15,891,421
2,534,595
4,655
3,565
46,897
344
50
-

1.1647
1.7102
2.3259
1.0273
0.0103
0.1798
0.31155
0.2292
0.2139

18,508,738
4,334,664
10,827
3,662
483
62
16
-

8,891,189
1,890,394
409
1,443,188
31,968
2,566
254
273

1.4056
1.8515
2.7569
1.1503
0.0118
0.2036
0.3759
0.2483
0.2239

12,497,455
3,500,064
1,127
1,660,100
377
522
63
61

Banka mevduatlar›

22,858,452
c)

17,659,769

Sigortal›lardan alacaklar
EUR
USD

132,108
27,105

1.7102
1.1647

225,931
31,569

11,539,078

1.4056

257,500
d)

16,219,328

Acentelerden alacaklar
USD
EUR
CHF
GBP
JPY
DKK
NOK
SEK

16,930,107
7,059,664
1,501,304
61,147
414,967
443
280
-

1.1647
1.7102
1.0273
2.3259
0.0103
0.2293
0.2140
0.1798

19,718,496
12,073,437
1,542,290
142,222
4,274
102
60
-

10,637,859
5,952,412
2,248
50,443
713,805
83
66

1.4056
1.8515
1.1503
2.7569
0.0118
0.2239
0.2036

33,480,881
e)

14,952,575
11,020,890
2,586
139,066
8,422
19
13
26,123,571

Sigorta ﬂirketlerinden
alacaklar
USD
EUR

282,057
54,678

1.1647
1.7102

328,512
93,510

198,750
40,074

1.4056
1.8515

422,022
f)

16,219,328

279,363
74,197
353,560

‹dari ve kanuni takipteki
alacaklar
EUR
USD

Dövizli alacaklar toplam›

214,507
58,777

1.7102
1.1647

366,850
68,458

149,694
57,571

1.8515
1.4056

277,158
80,922

435,308

358,080

57,456,714

60,714,308
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35-

Yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc› paralar›n
ayr› ayr› tutarlar› ve YTL'na dönüﬂtürülme kurlar› (Devam›) :
31 Aral›k 2007

g)

Reasürans ﬂirketlerine
borçlar

31 Aral›k 2006

Döviz
Cinsi

Döviz
Tutar›

Kur
(YTL)

Tutar
(YTL)

Döviz
Tutar›

Kur
(YTL)

Tutar
(YTL)

USD
EUR
CHF
GBP
JPY

8,136,550
5,374,424
1,395,839
52,739
-

1.1647
1.7102
1.0273
2.3259
0.0103

9,476,640
9,191,340
1,433,945
122,666
-

18,351,012
4,676,000
1,366,967
43,439
698,942

1.4056
1.8515
1.1503
2.7569
0.0118

25,794,182
8,657,614
1,572,422
119,757
8,248

20,224,591
h)

36,152,223

Tedarikçiler
EUR
USD

96,760
411

1.7102
1.1647

165,479
479

-

-

165,958
i)

-

Muallak hasar ve tazminat
karﬂ›l›¤›
EUR
USD
GBP
CHF
JPY

4,557,318
4,033,534
16,483
2,531
2,000

1.7102
1.1647
2.3259
1.0273
0.0103

7,793,925
4,697,857
38,338
2,600
21

1,372,229
3,927,200
255
374
500,300

1.8515
1.4056
2.7569
1.1503
0.0118

12,532,741
j)

2,540,682
5,520,072
703
430
5,904
8,067,791

Al›nan depozito ve
teminatlar
USD

Dövizli borçlar toplam›

36-

-

8,400

1.1647

9,783

8,560

1.4056

12,032

9,783

12,032

32,933,073

44,232,046

Ortaklar, iﬂtirakler ve ba¤l› ortakl›klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin
tutar› :
Sermaye taahhütleri: 214,286 YTL (31 Aral›k 2006: 264,706 YTL).

37-

Kategorileri itibariyle y›l içinde çal›ﬂan personelin ortalama say›s› :

Genel Müdürlük
Ankara Bölge Müdürlü¤ü
Ege Bölge Müdürlü¤ü
‹stanbul Anadolu Bölge Müdürlü¤ü
‹stanbul Avrupa 3. Bölge Müdürlü¤ü
‹stanbul Avrupa 1. Bölge Müdürlü¤ü
‹stanbul Avrupa 2. Bölge Müdürlü¤ü

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

239
20
19
25
26
20
12

205
15
18
20
20
18
11

66

EUREKO S‹GORTA

EUREKO S‹GORTA A.ﬁ.

31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmiﬂtir)

37-

Kategorileri itibariyle y›l içinde çal›ﬂan personelin ortalama say›s› (Devam›) :

Marmara Bölge Müdürlü¤ü
Akdeniz Bölge Müdürlü¤ü
Çukurova Bölge Müdürlü¤ü
Do¤u ve Orta Anadolu Bölge Müdürlü¤ü
TOPLAM

38-

31 Aral›k 2007
14
10
18
16

31 Aral›k 2006
11
13
15
11

419

357

Kar payl› hayat sigortalar›nda kar pay›n›n hesaplanmas›nda kullan›lan de¤erleme yöntemleri :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

39-

Al›nan k›sa vadeli veya uzun vadeli kredilerinin al›nma gerekçeleri :
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

40-

Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlaﬂ›labilir olmas› aç›s›ndan
aç›klanmas› gerekli olan di¤er hususlar :
Yoktur. (31 Aral›k 2006:

a)

ﬁirket Hazine Müsteﬂarl›¤›'n›n ilgili yaz›s›na istinaden 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar›n› “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde
Mali Tablolar›n Düzeltilmesi” ile ilgili hükümlere uygun olarak yeniden düzenlemiﬂ ve halihaz›rda kullan›mda bulunan
binas› için May›s 2005 tarihli gayrimenkul de¤erleme raporuna istinaden söz konusu varl›¤›n rayiç de¤erinin enflasyona
göre düzeltilmiﬂ de¤erinden düﬂük olmas› sebebiyle 4,165,323 YTL de¤er düﬂüklü¤ü hesaplay›p 1 Ocak 2005 tarihli aç›l›ﬂ
bilançosuna yans›tm›ﬂt›r. Söz konusu varl›k için ﬁirket, 27 Aral›k 2006 tarihinde yeni bir de¤erleme çal›ﬂmas› yapt›rm›ﬂ
ve bunun sonucunda 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle varl›¤›n kay›tl› de¤eriyle rayiç de¤eri aras›ndaki fark olan 3,141,970
YTL de¤er düﬂüklü¤ü geri çevrilmek suretiyle arazi, arsa ile binalardan elde edilen gelir olarak cari y›l sonuçlar›na intikal
ettirilmiﬂtir.

b)

ﬁirket ana orta¤› Garanti Bankas› A.ﬁ, Garanti Sigorta A.ﬁ ile ilgili olarak, sigortac›l›k sektöründeki muhtemel ortakl›k,
iﬂbirli¤i, al›m ve sat›m ve di¤er stratejik imkanlar›n de¤erlendirilmesi gibi olas›l›klar›n tespiti ve de¤erlendirilmesi amac›yla
dan›ﬂmanl›k ﬂirketi Watson Wyatt Limited'in görevlendirilmesine karar vermiﬂ ve 4 Ekim 2006 tarihinde ‹MKB'de aç›klama
yapm›ﬂt›r.)

41-

Naz›m hesaplarda takip edilen rücu alacaklar›na iliﬂkin tutarlar :
2,704,335 YTL (31 Aral›k 2006: 6,740,552 YTL).
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1-

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar› :
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

891,154
891,154

1,118,560
1,118,560

1,215,395

761,138

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

Teknik karﬂ›l›klar-net
Vergi karﬂ›l›¤›
Prim alacak karﬂ›l›k gideri -net
‹dari ve kanuni takipteki alacak karﬂ›l›k gider
ve (gelirleri) - net (Bilanço notu 11.8)
K›dem tazminat› karﬂ›l›k gideri

49,055,124
11,409,617
-

34,609,357
6,576,407
307,948

(5,121,146)
539,678

4,177,465
467,880

Toplam

55,883,273

46,139,057

b)

a) Amortisman giderleri
aa) Normal amortisman giderleri
ab)Yeniden de¤erlemeden do¤an
amortisman giderleri
‹tfa ve tükenme paylar›

2-

Dönemin reeskont ve karﬂ›l›k giderleri :

3-

Dönemin tüm finansman giderleri :
Yoktur (1 Ocak-31 Aral›k 2006: 676,249).

4-

Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerle ilgili k›sm›n tutar› (Toplam tutar
içindeki paylar› %20'yi aﬂanlar ayr›ca gösterilecektir) :
Yoktur (1 Ocak-31 Aral›k 2006: Yoktur).

5-

Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerle yap›lan sat›ﬂ ve al›ﬂlar (Toplam tutar içindeki paylar› %20'yi aﬂanlar ayr›ca
gösterilecektir) :
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

Tutar (YTL)

Tutar (YTL)

203,825,615
5,468,340

166,429,356
6,553,380

Sat›ﬂlar:
ﬁirket ad›
Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ.
(arac›l›k faaliyetlerinden olan prim üretimi)
Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ.(Poliçe Sat›ﬂ›)
6-

Ortaklar, ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerden al›nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki paylar›
%20'yi aﬂanlar ayr›ca gösterilecektir) :
31 Aral›k 2007
Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ.
31 Aral›k 2006
Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ.

7-

Al›nan Faiz:

Ödenen Komisyon:

Di¤er Ödenen:

17,839,794

28,779,225

625,146

Al›nan Faiz:

Ödenen Komisyon:

Di¤er Ödenen:

10,705,984

23,562,622

661,785

Yönetim kurulu baﬂkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard›mc›lar› gibi üst
yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar› :
2,251,128YTL (31 Aral›k 2006: 3,063,426 YTL).
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8-

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yap›lan de¤iﬂikliklerin dönemin amortisman giderlerinde
meydana getirdi¤i art›ﬂ (+) veya azal›ﬂ (-) :
Dönem amortismanlar› do¤rusal amortisman yöntemine göre hesaplanmaktad›r.

9-

ﬁirketin genel yönetim, araﬂt›rma ve geliﬂtirme, pazarlama sat›ﬂ ve reklam giderleri ile ilgili olarak yap›lan
ancak da¤›t›m›n direkt olarak yap›lamayanlar için ﬂirketçe öngörülmüﬂ da¤›t›m kriterleri :
Giderlerin özelli¤ine göre net prim da¤›l›mlar› kullan›lm›ﬂt›r.

10-

Önceki döneme iliﬂkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar›n tutarlar›n› ve kaynaklar›n›
gösteren aç›klay›c› not :
Yoktur (1 Ocak-31 Aral›k 2006: Yoktur).

11-

Adi ve imtiyazl› hisse senetleri için ayr› ayr› gösterilmek koﬂuluyla hisse baﬂ›na kar ve kar pay› oranlar› :
Hisse baﬂ›na kar pay› da¤›t›m oran› belirlenmemiﬂtir.
1 YTL Nominal
De¤erdeki
Hisse Senedi Baﬂ›na Kar (YTL);

Net Dönem Kar›
------------------------------------- = 0.52 YTL
Ç›kar›lm›ﬂ (Ödenmiﬂ) Sermaye

(31 Aral›k 2006: 0.40 YTL)
12-

Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve
kurumsal olarak da¤›l›mlar› :
Yoktur (1 Ocak-31 Aral›k 2006: Yoktur).

13-

Dönem içinde baﬂka ﬂirketten gelen bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n
bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar› :
Yoktur (1 Ocak-31 Aral›k 2006: Yoktur).

14-

Dönem içinde ﬂirketin hayat portföyünden bireysel emeklili¤e geçen bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet
ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar› :
Yoktur (1 Ocak-31 Aral›k 2006: Yoktur).

15-

Dönem içinde ﬂirketin portföyünden ayr›lan baﬂka ﬂirkete geçen veya baﬂka ﬂirkete geçmeyen her ikisi birlikte
bireysel emeklilik kat›l›mc›lar›n›n adet ile brüt ve net kat›l›m paylar›n›n bireysel ve kurumsal olarak da¤›l›mlar›:
Yoktur (1 Ocak-31 Aral›k 2006: Yoktur).

16-

Dönem içinde yeni giren hayat sigortal›lar›n adet ile brüt ve net prim tutarlar› ferdi ve grup olarak da¤›l›mlar›:
Yoktur (1 Ocak-31 Aral›k 2006: Yoktur).

17-

Dönem içinde portföyden ayr›lan hayat sigortal›lar›n adet ile brüt ve net prim tutarlar› matematik karﬂ›l›klar›n›n
tutarlar›n›n ferdi ve grup olarak da¤›l›mlar›:
Yoktur (1 Ocak-31 Aral›k 2006: Yoktur).

18-

Dönem içinde hayat sigortal›lar›na kar pay› da¤›t›m oran›:
Yoktur (1 Ocak-31 Aral›k 2006: Yoktur).

