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Hizmet farkl›laflmas› yaratarak 
tercih edilen olmak 

Kalite politikam›z

Kalite politikalar›m›z do¤rultusunda en
iyi ve en kaliteli hizmeti sunarak
hizmet farkl›laflmas› yarat›p; müflteri-
lerimizin, hissedarlar›m›z›n ve
çal›flanlar›m›z›n memnuniyetini
sa¤lamak, sosyal fayda yaratacak
faaliyetlere katk›da bulunmak...

Ana hedeflerimiz

> Pazar pay›n›, teknoloji ve insan kay-
naklar›na yat›r›m yaparak, hizmet
kalitesini sürekli yukar› çekerek
art›rmak,

> Operasyonel verimlili¤i sa¤lamak,

> Banka sigortac›l›¤›n› daha verimli bir
yap›da devam ettirmek,

> Banka da¤›t›m kanal›nda banka
müflteri segmentine göre
farkl›laflt›r›lm›fl yaklafl›mlar ve hizmetler
ile üretim ve müflteri say›lar›n›
art›rmak,

> Acente Da¤›t›m Kanal›nda büyümek,

> Alternatif Da¤›t›m Kanallar›n› daha
etkin kullanarak müflterilerimizde ürün
penetrasyonunu ve düflük sat›fl
maliyetleri ile kârl›l›¤› art›rmak,

> Etkin risk yönetimi ile müflteri
baz›nda fiyatland›rma yap›lmas›n› esas
almak, tüm branfllarda etkin portföy
yönetimi gerçeklefltirmektir.
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Prim üretiminde büyüme devam ediyor...

Poliçe say›lar›m›z artt›, tabana yay›l›yoruz...

Teknik kâr›m›z sürekli art›yor...
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* 2005 - 2006 dönemi mali tablolar› Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›’na (S.F.R.S.) göre düzenlenmifltir.
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Aktiflerimizi art›rd›k; büyüyoruz...

Özkaynaklar›m›z› büyüttük; güçleniyoruz...

Büyüdük ama kârl›...

*2005

2004

55
*2006 82

43
2003 30
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41
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143
*2006 187

109
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* 2005 - 2006 dönemi mali tablolar› Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›’na (S.F.R.S.) göre düzenlenmifltir.

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

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



K›saca Garanti Sigorta 

Garanti Sigorta Teknik Karl›l›k
Oran›na Göre 2006 Y›l› Sektör Lideri

Hayat d›fl› branfl›nda faaliyet gösteren Garanti Sigorta, %25'lik Pazar pay› ile banka
sigortac›l›¤›n›n Türkiye'deki en baflar›l› uygulay›c›s› ve lideridir.

Uzun y›llard›r banka sigortac›¤›ndaki liderli¤ini kimseye kapt›rmayan Garanti Sigorta 2007
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.

2006 y›l›nda da¤›t›m kanallar› ile her düzeyde paralel bir iletiflim stratejisi gelifltirilmifltir. Yeni
sistem yap›s› ile beraber Garanti Sigorta ve Garanti Bankas› internet sayfalar›ndan poliçe
sat›fl› yap›lmaya bafllanm›fl, Alternatif Da¤›t›m Kanallar› (Alo Garanti Sigorta, Alo Garanti,
Telemarketing faaliyetleri, ATM, www.garantisigorta.com.tr, www.garanti.com.tr, vs.) daha
etkin kullan›larak müflterilerde ürün penetrasyonunu ve düflük sat›fl maaliyetleri ile karl›l›k
artt›r›lm›flt›r. Acente-broker üretim kayna¤›m›z prim üretiminde flirketin toplam prim
üretiminin %21’lik bölümünü gerçeklefltirmifl olup 2007’de bu pay› artt›rmak, ayn› zamanda
karl› bir üretim yap›s›nda bir üretim portföyüne sahip olmay› amaçl›yoruz. Risk analiz
çal›flmalar› ile Do¤ufl Grubu’nun tüm riskleri sigorta flartlar› çerçevesinde teminat alt›na
al›nmaya devam edilmifl, inflaattan turizme, finanstan otomotive kadar tüm Gruba hizmet ve
dan›flmanl›k verilmeye 2006 y›l›nda da devam edilmifltir.

Garanti Sigorta 2006 y›l›nda büyüme anlam›nda sektöre paralel bir büyüme oran›
yakalayarak Pazar pay›n› korurken, karl›l›k anlam›nda yine sektörün en karl› flirketlerinden biri
olmay› baflarm›flt›r. Büyümenin sürdürülebilir ve karl› olmas› gerekti¤ini bilen Garanti Sigorta
2006 y›l›n› 36 milyon YTL teknik kar ile kapatarak %10 seviyelerinde teknik karl›l›k oran› elde
etmifltir. Vergi öncesi kar, SFRS'ye göre de¤erlendirdi¤imizde bir önceki y›la göre %23
artarak 30,8 milyon YTL olmufltur.

Garanti Sigorta, 1999 depreminden sonra kurulmufl olan Do¤al Afet Sigortalar› Kurumunun
2005 y›l›nda yapt›¤› ihaleyi kazanarak 5 y›l boyunca kurumu yönetme hakk›n› kazanm›flt›r.
Zorunlu Deprem Sigortas› ile ülkemizin en önemli konular›ndan biri olan depreme karfl› daha
bilinçli ve haz›rl›kl› olma yönünde çal›flmalar yapan DASK'›n idarecisi olman›n verdi¤i
sorumluluk ve bilinçle, zorunlu deprem sigortalar›na olan ilginin art›r›lmas› için çal›flmalar›n›
sürdürmektedir. Zorunlu Deprem Sigortalar›na olan ilginin art›r›lmas› için yaz›l›m›n› daha
kolay takip edilebilir ve poliçe kesilebilir hale getirme yolunda çal›flmalara olanca h›z›yla
devam etmektedir.

Uluslararas› reasürörler ile uzun y›llara dayal›, köklü iliflkileri olan Garanti Sigorta, Munich Re,
Swiss Re, Everest Re, Transatlantic Re gibi firmalar ile yo¤un olarak çal›flmaktad›r. Garanti
Sigorta, ülkemizin en büyük reasürörü olan Milli Re ile de yak›n iflbirli¤i içerisindedir.

Garanti Sigorta, yenilikçi bir yaklafl›mla flekillendirdi¤i ifl stratejileri, riski do¤ru alg›lama ve
fiyatlama yetene¤i, dengeli portföy yap›s›, yüksek teknolojisi ve maliyet bilinci ile sektörde
rakiplerinden ayr›lmaktad›r.
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Finansal Göstergeler
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Net kâr

*2005

2004

16.0
*2006 24.2

6.6
2003 4.6

milyon YTL

*2005

2004

100,045
*2006 158,593

75,987
2003 38,451

Ödenen hasar tutar› Teknik kârl›l›k rasyosu

milyon YTL

*2005

2004

9.5
*2006 9.9 

16.6
2003 12.5

%

*2005

2004

41.5
*2006 42.3

22.2
2003 21.6

Özkaynak kârl›l›¤› Aktif kârl›l›¤›

%

*2005

2004

8.3
*2006 9.2

6.6
2003 6.3

%

17. faaliyet y›l›n› tamamlayan Garanti Sigorta,
uygulad›¤› etkin pazarlama ve riski do¤ru fiyatlama
politikalar›, da¤›t›m kanal› çeflitlili¤i, h›zl› ve kaliteli
hizmet sunum kabiliyeti ve etik de¤erlere ba¤l›l›¤›
ile seçkinleflen; ülkemizin en zor ekonomik
konjonktürlerinde dahi, istikrarl›, kârl› ve
sürdürülebilir bir performans gösteren bir
kurumdur.

Teknik  kâr

*2005

2004

28.5
*2006 36.0

28.4
2003 14.9

milyon YTL

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

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

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

De¤erli hissedarlar›m›z,

Sürdürülebilir performans

Ümit verici geliflmelerin yafland›¤› 2006 y›l›nda Garanti 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.

Teflekkür ederim

Bu sürdürülebilir performans›n mimarlar› olan Garanti Sigorta ekibine, bankam›za,
acentelerimize, brokerlerimize ve bizi tercih eden de¤erli müflterilerimize teflekkür
ediyorum.

Do¤ufl Grubu, Garanti Bankas› ve fiirketimiz

Hissedar›m›z Do¤ufl Grubu’nun sigortac›l›k sektörüne olan inanc› ve taahhüdü her
türlü piyasa konjonktüründe sa¤lam kal›rken, bize verdikleri destek büyük ve
kesintisiz olmufltur. Bu deste¤in ve Grup hizmet sunum stratejisinin önemli bir
sonucu ise Garanti Bankas› ile olan sinerjik iflbirli¤imizdir. Garanti Bankas›,
kuruldu¤umuz günden beri en önemli da¤›t›m kanal›m›z olmaya ve prim üretimimiz
içinde en büyük pay› almaya devam etmektedir. 

2006 y›l›nda, Garanti 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.

Garanti markas›, bizim en önemli art› de¤erimizdir. Do¤ufl Grubu’nun ve dolay›s›yla
Garanti Bankas›’n›n ifl felsefesi, müflteri odakl› yaklafl›m›, etik de¤erlere ba¤l›l›¤› ve
engin ifl tecrübesi, bu de¤erlerin bafll›calar› olup, bizim en önemli k›lavuzlar›m›zd›r.

Garanti markas›, bizim en önemli art› de¤erimizdir.
Do¤ufl Grubu’nun ve dolay›s›yla Garanti Bankas›’n›n ifl

felsefesi, müflteri odakl› yaklafl›m›, etik de¤erlere ba¤l›l›¤›
ve engin ifl tecrübesi, bu de¤erlerin bafll›calar› olup, bizim

en önemli k›lavuzlar›m›zd›r.

Ergun Özen
Yönetim Kurulu Baflkan›
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Genel Müdür’ün Mesaj›

De¤erli ifl ortaklar›m›z, acentelerimiz, sevgili
çal›flanlar›m›z ve Garanti Sigorta'ya güç veren çok
de¤erli müflterilerimiz;

2006 y›l› raporumuzu sizlerle paylaflman›n sevincini yafl›yoruz.

Sektörümüz 2006 y›l›nda, %21'lik bir büyüme gerçeklefltirerek prim üretiminde
son y›llardaki olumlu trendi devam ettirirken Garanti Sigorta olarak bizler de
sektöre paralel bir büyüme oran› göstererek 2006 y›l›n› tamamlam›fl
bulunuyoruz.

2006 y›l›n›n ikinci yar›s›nda belirsizlikler artt›.

2006 y›l›n›n ilk yar›s›nda, petrol fiyatlar›n›n art›fl›, baflta ABD olmak üzere geliflmifl
ülkelerdeki enflasyon endiflesi ile yaflanan faiz art›r›mlar›, May›s ay›nda yurtd›fl›
piyasalarda yaflanan dalgalanmalar 2005 y›l›n›n bafl›ndaki olumlu havay› birden
tersine çevirdi. 2006 y›l›n›n ikinci yar›s›nda ise genel seçimler ve
cumhurbaflkanl›¤› seçimine yönelik kayg›lardan dolay› gerilen ve gerilimin etkisi
ile dalgalanmalar›n hâkim oldu¤u bir piyasa ile karfl› karfl›yayd›k. 

2006 y›l› ekonomide dalgalanmalar›n s›kça yafland›¤›, enflasyonun belirlenen
hedeflerin üzerinde ç›kt›¤› ama çift haneli rakamlardan tek rakaml› rakamlara
düfltü¤ü, faizlerin ve kurlar›n artt›¤› ama buna ra¤men umutlar›n hep taze
tutuldu¤u, piyasalarda her fleye ra¤men güven ve istikrar ortam›na ait inanc›n
hâkim oldu¤u bir y›l oldu.

Sigortac›l›k sektörü ve Garanti Sigorta

Bütün bu olumsuzluklara ra¤men ekonomimiz büyümeye devam ederken
sektörümüzün de bu olumsuzluklardan minimum düzeyde etkilendi¤ini görmek
sevindiricidir. Garanti Sigorta'da bu dalgalanmalar›n içinden baflar›yla ç›kmay›
baflarm›fl ve %21'lik bir büyüme oran› ve 363,5 milyon YTL'lik bir prim üretimi
ile y›l› hedefledi¤i noktada tamamlam›flt›r. Sigorta sektörü ise %21'lik bir
büyüme trendi ve toplamda 9,7 milyar YTL'lik bir prim üretimi gerçeklefltirerek
prim üretiminde son y›llardaki olumlu trendi devam ettirmeyi baflarm›flt›r.

Garanti Sigorta'n›n içinde bulundu¤u, hayat d›fl› sigorta flirketleri
de¤erlendirildi¤inde ise, flirketler %23 büyüyerek 8 milyar YTL hacime ulaflm›flt›r.

Okan Utkueri
Genel Müdür

2006, da¤›t›m kanal› yap›s›yla, portföy da¤›l›m›yla ve ürün
çeflitlili¤iyle çok farkl› ve özel bir sigorta flirketi olan Garanti
Sigorta için sektördeki konumunu ve prim üretimini daha iyi

noktalara götürdü¤ü bir y›l olarak tamamlanm›flt›r. 

Genel Müdür’ün Mesaj›
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Reel olarak genel ekonominin üzerinde büyüyen hayat d›fl› sigorta sektörü
teknik karl›l›kta 32,7 milyon YTL teknik kar rakam›na ulaflm›flt›r. Bu sonucun
daha iyi noktalarda olmamas›n›n sebebi olarak rekabetin fiyat endeksli
yap›lmas› ve prim üretiminde % 32'lik paya sahip kasko branfl›nda -%10,
%18’lik paya sahip trafik branfl›nda da %8 teknik zarar yaz›lmas›n›n pay›
büyüktür.

Düflen enflasyon ve faiz oranlar› nedeniyle azalan mali gelirler, art›k sigorta
sektörü için teknik kara odaklanma zorunlulu¤u do¤urmufltur. Rekabet fiyatta
de¤il, hizmet kalitesinde ve farkl›laflmas›nda aranmak durumundad›r.

Hayat d›fl› sektörün ana oyuncular›ndan biri olan Garanti Sigorta 2006 y›l›nda
% 21'lik büyüme oran› ve 4,6'l›k Pazar pay› ile sektördeki yerini ve pazar pay›n›
korumufltur.

Garanti Sigorta %10 seviyelerinde teknik karl›l›k oran› ve 36 milyon YTL teknik
karl›l›k ile sektörün en yüksek teknik kara sahip flirketlerinden biri olmay›
baflarm›flt›r.

Bu veriler ›fl›¤›nda Garanti Sigorta, büyümenin karl› da olabilece¤ini fiili
sonuçlarla göstermifl bir flirkettir.

Ekonomideki istikrara olan güven, sigorta sektörüne taze bir kan getiren ve
sinerji oluflturaca¤› flüphesiz yabanc› flirket ortakl›klar›, sektördeki karl›l›k ve
büyümelerin önümüzdeki dönemde artaca¤›na dair en büyük ipuçlar›d›r.
Garanti Sigorta y›llard›r hiç taviz vermeden karl› bir flekilde büyüme ve
maliyetleri bilinçli ve kararl› bir flekilde kontrol etme politikas›n› önümüzdeki
dönmede de devam ettirecek sektörde parmakla gösterilen flirketler aras›nda
yerini daha da sa¤lamlaflt›racakt›r. 

Do¤ufl Grubu ile ‹liflkiler

Banka sigortac›l›¤›n›n lider kuruluflu Garanti Sigorta, 2006 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, Vdf, Do¤ufl Otomotiv ve
Grubumuzun di¤er flirketleri ile olan yak›n iflbirlikleri kazan-kazan ilkesi
temelinde infla edilmifl ve gelifltirilmifltir. Bu iflbirlikleri Grup fiirketlerimize ve
Garanti Sigorta'ya sektörde rekabet avantaj› kazand›r›rken müflteri
memnuniyetinde de önemli katk› sa¤lam›flt›r.

Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu “DASK”

Garanti Sigorta 2005 y›l›nda 5 y›ll›k bir süre için idarecili¤ini alm›fl bulundu¤u
Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu'nun (DASK) yönetimini baflar› ile devam
ettirmektedir. Bugün için Zorunlu Deprem Sigortas› yapan 24 adet sigorta
flirketi ve bu flirketlerin acenteleri, brokerleri ve banka flubeleri ile birlikte bu
kurumu daha ileri noktalara tafl›mak için iflbirli¤i içerisinde çal›flmalar›n›
sürdürürken poliçe adedi 2,5 milyon adedi geçmifltir.     

Hizmette s›n›r yok

Garanti Sigorta'y› farkl› k›lan en önemli noktalardan biride 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 2006 y›l› toplam prim üretimi 11,4 milyon YTL olmufltur. Bu
alana yapmakta oldu¤umuz yat›r›mlar devam edecek ve çeflitlenecektir.      

Da¤›t›m Kanallar› ‹le ‹liflkiler

2006 y›l› sonu itibari ile acentelerimizin say›s› 96'ya ulaflm›flt›r.  2007 y›l› sonu
itibari ile 250 adet acente ve broker say›s›na ulaflmay› hedeflemekteyiz. Garanti
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 artt›rmakt›r.

Teknoloji ve ‹nsana Yat›r›m

Garanti Sigorta teknolojisine yapt›¤› yat›r›m›n getirisini fazlas›yla almaya
bafllam›flt›r. Bu sadece bir bafllang›ç olup, önümüzde ki dönemlerde teknolojik
altyap›ya yönelik yap›lacak takviyeler ve yeniliklerle daha güçlü olaca¤›m›z
flüphe götürmez bir gerçekliktir. 2006 y›l›nda poliçe say›m›z %68'lik bir art›flla
1.063.125 adede ulafl›rken, teknolojik alt yap›m›z›n bize sa¤lad›¤› güç ile bu
büyümeyi yönetebildik ve müflteri memnuniyetini sa¤layabildik. Önümüzdeki
y›llarda bu alanda da Garanti Sigortay› rakipsiz bir konuma tafl›yacakt›r.

fiirketimiz, sa¤lam sermayesi, üstün insan kayna¤›, her
türlü piyasa koflulunda denenmifl ve baflar›l› sonuçlar

vermifl bulunan stratejileri ile bu büyük potansiyeli
artan ifl hacimlerine dönüfltürecektir.

Düflen enflasyon ve faiz oranlar› nedeniyle azalan mali
gelirler, art›k sigorta sektörü için teknik kara odaklanma
zorunlulu¤u do¤urmufltur.
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Enflasyon Hedefi

2006 y›l› için hedeflenen tek haneli enflasyon oranlar› y›l içinde mevsimsel dalgalanmalar
d›fl›nda beklenen düzeyde oluflmufltur. Nisan ve May›s ay› yüksek enflasyon oranlar› ile
enflasyon hedefinin afl›laca¤› ortaya ç›km›fl ve May›s ay›nda yaflanan dalgalanmada döviz
kurlar› ve faiz oranlar›n›n art›fl› ile birlikte tüketici fiyatlar› Temmuz ay›nda yüzde 11.69'a
ç›km›flt›r. Böylece aç›k enflasyon hedeflemesine geçilen ilk y›l›n hemen yar›s›nda
hedeflerden uzaklafl›lm›flt›r.  Merkez Bankas› bu geliflme üzerine hem 2006 y›l sonu
hedeflerini yenilemifl, hem de bu revize hedefe ulaflmak için gerekli yeni politika setini
oluflturmufltur. Sonuç olarak enflasyon bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre y›l sonunda
TÜFE için %9,65 ve ÜFE için ise %11,58'lik art›fl gerçekleflmifltir.

Para Politikas› ve Döviz Kurlar›

2006 y›l›n›n baflta döviz kur tahminlerinde de çok olumsuz hareketlenmeler May›s -
Haziran aylar›ndaki yükselifl d›fl›nda olmam›fl, özellikle Amerikan Dolar› Temmuz 2006
sonras›nda olmas› gereken 1,45 ile 1,42 aral›¤›nda seyretmifltir. Y›l sonunu da 1,42
düzeyinde kapatm›flt›r. Y›l›n ilk üç ay›nda YTL's›n›n afl›r› de¤erlenmifl olmas› nedeniyle
1,31 seviyelerinde olan kur daha sonraki aylarda piyasalar›n dengesini oluflturmas› ile
özellikle Temmuz 2006'dan sonra stabil bir seyir izlemifltir. Bu hareketlilik ekonomik
büyüme ve genel ekonomideki hedeflerden sapma olmas›na neden olmam›flt›r. 

2006 y›l›n›n bafllar›nda faiz oranlar›n›n gevflemesi, kredi kullan›m›ndaki h›zl› geniflleme
ile canlanan iç talep Nisan ve May›s aylar›nda enflasyonu s›çratm›fl, May›s dalgalanmas›
ile birlikte y›ll›k enflasyon hedefinden de uzaklafl›lm›flt›r. Tam bu ortamda Merkez
Bankas› baflkan› de¤iflikli¤i ve Nisan ay›nda MB'n›n faiz  bask›lar› ile faizleri %13.25'e
indirmesi de para politikas›n›n güvenilirli¤ini sarsm›flt›r. 2006 y›l›n›n ikinci yar›s›nda
Merkez Bankas› çok s›k› bir para politikas› izlemeye bafllam›flt›r. Merkez Bankas› faiz
oranlar›n› %17.5'ye yükseltmifl, piyasadaki likiditeyi h›zla daraltm›fl ve para arz›n› kredi
hacminin genifllemesini önleyecek flekilde s›n›rland›rm›flt›r. 2006 y›l› sonunda MB faiz
oranlar› %17.5, Hazine borçlanma ka¤›tlar› bileflik y›ll›k faiz oranlar› %21.3 seviyesinden
kapanm›flt›r.

Genel Ekonomideki Büyüme

Türkiye ekonomisi 2006 y›l›nda da büyüme sürecini sürdürmüfltür. 2006 y›l›n›n sonunda
ekonomi yirmi çeyrek dönemdir üst üste büyümüfl olacakt›r. 2004 y›l›nda yüzde 9.9,
2005 y›l›nda ise yüzde 7.6 büyüyen ekonomi için 2006 y›l›nda yüzde 5.0 büyüme hedefi
konmufltur. Y›l›n ilk iki çeyre¤inde s›ras› ile yüzde 6.3 ve yüzde 8.5 büyüme yaflanm›flt›r.
Ancak may›s ay›nda yaflanan dalgalanma sonras›nda Merkez bankas›'n›n uygulamaya
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Genel Müdür’ün Mesaj› Genel Ekonomik Konjonktür
Ve çal›flanlar›m›z, Garanti Sigorta'n›n “bugünü ve yar›nlar›”. Garanti Sigorta'n›n
genç, dinamik, bilgili ve yetkin kadrosu için ne yapsak azd›r. Geçti¤imiz
dönemlerde oldu¤u gibi 2006 y›l›nda da en büyük güvencemiz, gerekli bilgi
düzeyi ve analiz yetene¤ine sahip, daha iyi ve farkl› olmay› arzulayan, bu yönde
düflünen, keyif alan ve veren, flirketine ba¤l› Garanti Sigorta ekibi olmufltur.
2005 y›l›nda açt›¤›m›z spor salonumuz 2006 y›l›nda da tam donan›ml› olarak
çal›flanlar›m›za hizmet vermeye devam etmifltir. Aerobik derslerimiz ve ö¤lenleri
yoga seanslar›m›z 2006 y›l›nda da çal›flanlar›m›z›n stresli ifl yükünü hafifletmede
önemli faktörler olmufllard›r. Diyetisyenimiz haftan›n bir günü çal›flanlar›m›za
hizmet vermeye devam etmektedir. Bowling turnuvalar›, sinema, tiyatro, gezi
aktivitelerine hep birlikte kat›larak ekip ruhunun geliflmesinde katk›da
bulunduk. Çal›flanlar›m›z› kiflisel geliflmelerine katk› sa¤layacak program ve
e¤itimlerle destekledik. Bu do¤rultudaki ilk çal›flmam›z Garanti Sigorta Geliflim
Akademisi'ni hayata geçirmek oldu. Ayr›ca 2006 y›l›nda Hay Group ile
çal›flmaya bafllayarak ifl ailelerimizi belirlemeye bafllad›k. Bu çal›flma 2007 y›l›nda
tamamlanacakt›r.

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 Garanti Sigorta'y› çok daha
iyi noktalara ulaflt›raca¤›z. 

Garanti 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. 

Çal›flanlar›m›za engin bilgi birikimleri ile k›lavuzluk eden Yönetim Kurulumuza
flükranlar›m› sunar, bizi tercih eden tüm müflterilerimize, acentelerimize ve bu
baflar›n›n en büyük mimar› çal›flanlar›m›za teflekkür ederim. 

Sayg›lar›mla,

Okan UTKUER‹
Genel Müdür

Türkiye ekonomisi 2006 y›l›nda da büyüme
sürecini sürdürmüfltür.
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Sigorta Sektörü 2006

2006 y›l› itibari ile sektörde, 19 hayat, 24 hayat d›fl› bir reasürans flirketi olmak üzere 45
flirket faaliyet göstermifltir. 

2006 y›l› teknik neticelerine bak›ld›¤›nda, dönemi Hayat ve Hayat D›fl› toplam›nda 9 milyar
668 milyon YTL primle kapatan sektör 2005 y›l›na göre s›ras›yla Hayat D›fl› branfllarda %23,
Hayat branfl›nda %12 ve toplamda %21 oran›nda bir prim art›fl› gerçeklefltirmifltir. Enflasyon
oran› üzerinde gerçekleflen bu art›fl sevindirici olmakla birlikte, kifli bafl›na düflen primin 80
dolarlar civar›nda olmas› halen al›nacak çok yol oldu¤unun en önemli göstergesidir.

Son 5 y›ll›k primlerin YTL cinsinden geliflimi incelendi¤inde, 2006 y›l›nda özellikle
mühendislik ve kredi dallar›nda gözle görülür bir art›fl dikkati çekerken, tar›m ve karayollar›
mali mesuliyet dallar› için prim üretiminde bir yavafllama görülmektedir.

Hayat branfl›nda 2005 y›l›ndaki 1,48'lik art›fla oranla önemli bir art›fl kaydedilmifl, BES'in
yayg›nlaflmas› bunda en büyük etken olmufltur.

Yang›n branfl›nda ki art›fl önceki y›llara paralel olarak devam etmifl, sektör %14,6'l›k bir
büyüme kaydetmifltir.

Sektördeki oyuncular, Garanti Sigorta'n›n uzunca bir süre tek bafl›na poliçe kesti¤i ve hala
lider oldu¤u kredi sigortalar›nda ki gelece¤i görerek 2006 y›l›nda 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.

Tar›m sigortalar›, prim üretiminde maalesef istenilen ivmelenme yakalanamam›fl, sektör %12
gibi cüzi bir art›fl oran› ile y›l› kapatm›flt›r.

Tramer'in devreye girdi¤i 2004 y›l› ve buna mukabil 2005 y›l›nda büyük bir art›fl gösteren
karayollar› mali mesuliyet sigortalar› 2004 ve 2005 y›llar›nda ki kadar art›fl oran›
yakalayamam›fl olsa da %14'lik bir art›fl oran› ile seneyi kapat›rken kaza branfl› her sene
oldu¤u gibi 2006 y›l›nda da sektörün lokomotif branfl› olmaya devam etmifltir.

Geçen seneki durgunlu¤un ard›ndan Nakliyat branfl› bu y›l yakalad›¤› %19'luk art›fl oran› ile
toparlanma e¤ilimi içinde görülmüfltür.

Toplam prim üretimi içerisinde branfllar›n paylar›n› gösteren afla¤›daki tablo incelendi¤inde,
2006'n›n %32 lik pay ile kaza sigortalar›n›n liderli¤inde geçti¤i görülmektedir. Bu branfl›
%14,66 ile hayat sigortalar›, %14,58 pay ile yang›n sigortalar› ve %10,40 pay ile sa¤l›k
sigortalar› takip etmektedir.

Hasar ve Teknik Kar Geliflimi

2006 y›l›nda sektör, Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar› raporlar›na göre 32,7
milyon YTL'lik bir teknik kara ulaflm›flt›r. 

Sektörün 2005 y›l›nda oldu¤u gibi 2006 y›l›nda da en fazla teknik kar elde etti¤i branfl
121,5 milyon YTL ile yang›n branfl› olurken onu 105,5 milyon YTL ile Ferdi Kaza branfl›
izledi.

Sektör, 2006 y›l›nda kasko sigortas›nda 267,5 milyon YTL, trafik sigortas›nda 124 milyon
YTL ve sa¤l›k sigortas›nda 33 milyon YTL zarar etti.

Sektörün 2006 y›l›nda hayat d›fl› branflta 32,7 milyon YTL teknik kar yazarken hayat
branfl›nda 12,5 milyon YTL'lik teknik zarar yazd›¤› görülmektedir. Sektörün toplam teknik
kar rakam› ise 22,7 milyon YTL olmufltur.

Kaynak:
Türkiye Sigorta ve Reasürans 
fiirketleri Birli¤i
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Semra Ensari

Burak Oktay

Soldan  sa¤a:

Birkan Kaymakç› Arda Tuncay

An›l Rasih Gülcen

Özlem Odar

Atilla Benli

Gönül Alpay

Cem Sar›bayraktar

Özlem Akkayal›

Hakan Özduran

Serpil Öztürk Yakut

Birol Ç›tak ‹smet Güngör

Mehmet Emin Alkan

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim

Ergun Özen
Yönetim Kurulu Baflkan›

Gökhan Erün
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

Fuat Erbil
Üye

Nafiz Karadere
Üye

Cüneyt Sezgin
Üye

Metin Ar
Üye

Murat Aka
Üye

Okan Utkueri
Üye ve Genel Müdür

Okan Utkueri

Noyan Güvenç

Bülent Özkal
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Kârl›l›k

Garanti Sigorta’n›n 2005 y›l› brüt kâr› 24,8 milyon YTL olarak kaydedilmifltir. 

2005 y›l› teknik kâr› ise 40,9 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Teknik kâr›n branfllar baz›nda alt bileflenleri
incelendi¤inde ise en büyük katk›n›n 13 milyon YTL ile yang›n sigortalar›ndan geldi¤i görülmektedir.
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2006 Y›l› Faaliyet Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi
Prim üretimi

Garanti Sigorta’n›n toplam prim üretimi 2006 y›l›nda %21 oran›nda bir art›fl göstererek 299.6 milyon
YTL’den 363.5 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r. 

Portföyün branfllar baz›nda da¤›l›m› incelendi¤inde ise motor branfl›n›n %25 ile en büyük pay› ald›¤›
görülmektedir. Motor branfl›n›, %21.5 oranlarla yang›n branfl› ve motor d›fl› branfl izlemektedir.

Prim üretimi

(bin YTL) 
Garanti Sigorta Hayat D›fl› fiirketler

% De¤iflim % De¤iflim
2000 39,262 94 1,302,272 80
2001 59,112 51 1,881,866 45
2002 87,098 47 2,734,125 45
2003 119,764 38 3,698,279 35
2004 171,052 43 5,264,471 43
2005 299,638 75 6,344,608 21
2006 363,579 21 8,002,336 23

Prim üretiminin branfllara göre art›fl›

(bin YTL) 

Garanti Sigorta Hayat D›fl› fiirketler
Branfllar 2006 % De¤iflim 2006 % De¤iflim
Yang›n 76,806 19 1,378,702 21
Nakliyat 24,244 11 346,201 19
Kaza 144,190 17 3,061,853 27
Mühendislik 38,572 3.7 430,555 34
Ziraat 240 -11 54,362 12
Sa¤l›k 15,365 38 983,255 23
Ferdi Kaza 30,472 64 299,192 28
Kredi 5,919 56 8,320 85
Hukuksal Koruma 355 23 26,324 21

Teknik kârl›l›k

(bin YTL) 

Y›llar Teknik kâr % De¤iflim
2000 7,377 374
2001 5,829 (21)
2002 9,029 55
2003 14,916 65
2004 28,452 91

*2005 28,501 -
*2006 36,007 26.3

Brüt kâr

(bin YTL) 

Brüt kâr % De¤iflim
2000 3,654 -
2001 4,520 23.7
2002 1,204 (73)
2003 6,463 437
2004 9,626 49

*2005 25,055 160
*2006 30,854 23
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BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Garanti Sigorta A.fi.
Yönetim Kurulu’na

1. Garanti Sigorta A.fi. (“fiirket”)'nin 31 Aral›k 2006 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, 7397 say›l› Sigorta Murakabe 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 2006 tarihindeki mali durumunu ve ayn›
tarihte sona eren y›la ait faaliyet sonuçlar›n›, 7397 say›l› Sigorta Murakabe 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, 7 Mart  2007
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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

Garanti Sigorta, 2006 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.
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Garanti Sigorta’da 2006 Y›l›

Uzun y›llara dayanan bilgi birikimi ve deneyiminin k›lavuzlu¤unda tutarl›
büyümesini sürdürmekte olan Garanti Sigorta, 2006 y›l›n› baflar›l› bir mali ve
operasyonel performans ile tamamlam›fl, %21'lik büyüme oran› ile enflasyonun  2
kat› civar›nda bir büyüme gerçeklefltirmifltir.

Garanti Sigorta, 2006 y›l›nda hem sektör s›ralamas›ndaki yerini koruyarak ilk 9
flirket aras›nda yer alm›fl hem de %4,6' l›k pazar pay›n› korumay› baflarm›flt›r.

Garanti Sigorta'n›n 2003 y›l›ndan 2006 y›l›na sa¤lanan ABD dolar› baz›nda prim
büyümesi %221 olarak gerçekleflmifltir.

Garanti Sigorta, 2006 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.

Garanti Sigorta 2006 y›l›nda SFRS raporlar›na  göre 187 milyon dolarl›k aktif
büyüklü¤e ulaflm›fl, bu alanda, 2003 y›l›ndan 2006 y›l›n› sonuna kadar  % 152'lik
büyüme kaydetmifltir.

2003 y›l›n›n sonunda 22 milyon dolar olan özkaynaklar, % 164'lük büyüme ile
2006 y›l›nda S.F.R.S 'na göre haz›rlanan raporlara göre 58 milyon ABD dolar›na
yükselmifl, Garanti 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 Garanti Sigorta, 2006 y›l›nda
hayat d›fl› branfllarda 1.063.125 sigorta poliçesi düzenlemifl; hizmet verdi¤i
kurumsal ve bireysel müflteri say›s› 927.221'e ulaflm›flt›r.

Garanti Sigorta bu performans› ile 2003 y›l›ndan 2006 y›l›n›n sonuna poliçe say›s›n›
%68 art›rm›fl bulunmaktad›r. Sektör 32,7 milyon YTL teknik kar yazarken Garanti
Sigorta'da 36 milyon YTL teknik kar elde etmifltir.

Garanti Sigorta 2006 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 Garanti 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.
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2006 y›l›nda internet sigortac›l›¤› konusunda ciddi yol kat edilmifl olup;
müflterilerimiz, kasko, ev, trafik, seyahat ve çantam garantide poliçelerini internet
üzerinden sat›n alabilmektedir.

Rekabetçi bir ifl ortam›n›n örnek flirketi

Garanti Sigorta,17 y›ll›k piyasa tecrübesi ve bugüne kadar kaydetmifl oldu¤u
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 Garanti 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,
- Teknolojiyi, müflteriyi memnun, flirketi ise etkin ve verimli k›lmak için kullanmak, 
- Etik de¤erlere ba¤l› kalmak
Garanti Sigorta'n›n ifl anlay›fl›n› oluflturan unsurlar›n bafl›nda gelmektedir.

Garanti Sigorta'n›n temel hedefi; karl›, 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 gelifltirmekte olan Garanti Sigorta,Türk
sigortac›l›k sektöründe bir ilki gerçeklefltirerek sigorta sektöründe müflteri bazl›
takibe bafllam›flt›r.
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Finansal Göstergeler

Net kâr

*2005

2004

16.0
*2006 24.2

6.6
2003 4.6

milyon YTL

17. faaliyet y›l›n› tamamlayan Garanti Sigorta,
uygulad›¤› etkin pazarlama ve riski do¤ru fiyatlama
politikalar›, da¤›t›m kanal› çeflitlili¤i, h›zl› ve kaliteli
hizmet sunum kabiliyeti ve etik de¤erlere ba¤l›l›¤›
ile seçkinleflen; ülkemizin en zor ekonomik
konjonktürlerinde dahi, istikrarl›, kârl› ve
sürdürülebilir bir performans gösteren bir
kurumdur.

Teknik  kâr

*2005

2004

28.5
*2006 36.0

28.4
2003 14.9

milyon YTL

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

2004

100,045
*2006 158,593

75,987
2003 38,451

Ödenen hasar tutar› Teknik kârl›l›k rasyosu

milyon YTL

*2005

2004

9.5
*2006 9.9 

16.6
2003 12.5

%

*2005

2004

41.5
*2006 42.3

22.2
2003 21.6

Özkaynak kârl›l›¤› Aktif kârl›l›¤›

%

*2005

2004

8.3
*2006 9.2

6.6
2003 6.3

%

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

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

Ergun Özen
Yönetim Kurulu Baflkan›
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De¤erli hissedarlar›m›z,

Sürdürülebilir performans

Ümit verici geliflmelerin yafland›¤› 2006 y›l›nda Garanti 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.

Teflekkür ederim

Bu sürdürülebilir performans›n mimarlar› olan Garanti Sigorta ekibine, bankam›za,
acentelerimize, brokerlerimize 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 verdikleri destek büyük
ve kesintisiz olmufltur. Bu deste¤in ve hizmet sunum stratejisinin önemli bir sonucu
ise Garanti Bankas› ile olan sinerjik iflbirli¤imizdir. 

2006 y›l›nda, Garanti 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.

Garanti markas›, bizim en önemli art› de¤erimizdir. Garanti Sigorta olarak; ifl
felsefemiz, müflteri odakl› yaklafl›m›m›z, etik de¤erlere ba¤l›l›¤›m›z ve engin ifl
tecrübemiz, bu de¤erlerin bafll›calar› olup, bizim en önemli k›lavuzlar›m›zd›r.

Garanti markas›, bizim en önemli art› de¤erimizdir.
Garanti Sigorta olarak; ifl felsefemiz, müflteri odakl›
yaklafl›m›m›z, etik de¤erlere ba¤l›l›¤›m›z ve engin ifl
tecrübemiz, bu de¤erlerin bafll›calar› olup, bizim en

önemli k›lavuzlar›m›zd›r.

Garanti Sigorta FR 2006  5/17/07  9:00  Page 7
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Yönetim Kurulu Ad›na

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

Garanti Sigorta için müflteri odak noktad›r. Koflulsuz müflteri
memnuniyeti Garanti 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 Garanti 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. Garanti
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, 2006 y›l›nda Garanti 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.

Garanti Sigorta FR 2006  5/17/07  9:00  Page 8
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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.

Gelece¤e do¤ru ilerlerken

Garanti Sigorta gelece¤e do¤ru emin ad›mlar ile ilerlemektedir.
Önümüzdeki dönemin dünden kolay olmayaca¤›n› biliyoruz. ‹çinde
bulundu¤umuz piyasa, yeni aç›l›mlar›n yan› s›ra karfl›m›za yeni zorluklar
da ç›karacakt›r. 

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.

Hepinizin bildi¤i gibi 2006 y›l› sonunda bafllayan ortakl›k görüflmeleri
2007 y›l›na sarkm›flt›r. Önümüzdeki dönemde yap›labilecek muhtemel
bir birleflme sektörde daha büyük pazar pay›na ulaflma yolunda iflimizi
oldukça kolaylaflt›racak ve önümüzü daha da açacakt›r. Acentelerimiz,
çal›flanlar›m›z ve müflterilerimiz ile ortaklafla ve ayn› hedefe do¤ru
ilerledi¤imiz müddetçe yar›nlar Garanti Sigorta için daha da güzel
olacakt›r.

Sevgi ve Sayg›lar›mla,

Ergun Özen
Yönetim Kurulu Baflkan›

Garanti Sigorta FR 2006  5/17/07  9:00  Page 9



10
Garanti Sigorta 2006 Faaliyet Raporu

Genel Müdür’ün Mesaj›

Okan Utkueri
Genel Müdür
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De¤erli ifl ortaklar›m›z, acentelerimiz, sevgili
çal›flanlar›m›z ve Garanti Sigorta'ya güç veren çok
de¤erli müflterilerimiz;

2006 y›l› raporumuzu sizlerle paylaflman›n sevincini yafl›yoruz.

Sektörümüz 2006 y›l›nda, %21'lik bir büyüme gerçeklefltirerek prim üretiminde
son y›llardaki olumlu trendi devam ettirirken Garanti Sigorta olarak bizler de
sektöre paralel bir büyüme oran› göstererek 2006 y›l›n› tamamlam›fl
bulunuyoruz.

2006 y›l›n›n ikinci yar›s›nda belirsizlikler artt›.

2006 y›l›n›n ilk yar›s›nda, petrol fiyatlar›n›n art›fl›, baflta ABD olmak üzere geliflmifl
ülkelerdeki enflasyon endiflesi ile yaflanan faiz art›r›mlar›, May›s ay›nda yurtd›fl›
piyasalarda yaflanan dalgalanmalar 2005 y›l›n›n bafl›ndaki olumlu havay› birden
tersine çevirdi. 2006 y›l›n›n ikinci yar›s›nda ise genel seçimler ve
cumhurbaflkanl›¤› seçimine yönelik kayg›lardan dolay› gerilen ve gerilimin etkisi
ile dalgalanmalar›n hâkim oldu¤u bir piyasa ile karfl› karfl›yayd›k. 

2006 y›l› ekonomide dalgalanmalar›n s›kça yafland›¤›, enflasyonun belirlenen
hedeflerin üzerinde ç›kt›¤› ama çift haneli rakamlardan tek rakaml› rakamlara
düfltü¤ü, faizlerin ve kurlar›n artt›¤› ama buna ra¤men umutlar›n hep taze
tutuldu¤u, piyasalarda her fleye ra¤men güven ve istikrar ortam›na ait inanc›n
hâkim oldu¤u bir y›l oldu.

Sigortac›l›k sektörü ve Garanti Sigorta

Bütün bu olumsuzluklara ra¤men ekonomimiz büyümeye devam ederken
sektörümüzün de bu olumsuzluklardan minimum düzeyde etkilendi¤ini görmek
sevindiricidir. Garanti Sigorta'da bu dalgalanmalar›n içinden baflar›yla ç›kmay›
baflarm›fl ve %21'lik bir büyüme oran› ve 363,5 milyon YTL'lik bir prim üretimi
ile y›l› hedefledi¤i noktada tamamlam›flt›r. Sigorta sektörü ise %21'lik bir
büyüme trendi ve toplamda 9,7 milyar YTL'lik bir prim üretimi gerçeklefltirerek
prim üretiminde son y›llardaki olumlu trendi devam ettirmeyi baflarm›flt›r.

Garanti Sigorta'n›n içinde bulundu¤u, hayat d›fl› sigorta flirketleri
de¤erlendirildi¤inde ise, flirketler %23 büyüyerek 8 milyar YTL hacime ulaflm›flt›r.

2006, da¤›t›m kanal› yap›s›yla, portföy da¤›l›m›yla ve ürün
çeflitlili¤iyle çok farkl› ve özel bir sigorta flirketi olan Garanti
Sigorta için sektördeki konumunu ve prim üretimini daha iyi

noktalara götürdü¤ü bir y›l olarak tamamlanm›flt›r. 
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Reel olarak genel ekonominin üzerinde büyüyen hayat d›fl› sigorta sektörü
teknik karl›l›kta 32,7 milyon YTL teknik kar rakam›na ulaflm›flt›r. Bu sonucun
daha iyi noktalarda olmamas›n›n sebebi olarak rekabetin fiyat endeksli
yap›lmas› ve prim üretiminde % 32'lik paya sahip kasko branfl›nda %-10,
%18’lik paya sahip trafik branfl›nda da %-8 teknik zarar yaz›lmas›n›n pay›
büyüktür.

Düflen enflasyon ve faiz oranlar› nedeniyle azalan mali gelirler, art›k sigorta
sektörü için teknik kara odaklanma zorunlulu¤u do¤urmufltur. Rekabet fiyatta
de¤il, hizmet kalitesinde ve farkl›laflmas›nda aranmak durumundad›r.

Hayat d›fl› sektörün ana oyuncular›ndan biri olan Garanti Sigorta 2006 y›l›nda
% 21'lik büyüme oran› ve 4,6'l›k Pazar pay› ile sektördeki yerini ve pazar pay›n›
korumufltur.

Garanti Sigorta %10 seviyelerinde teknik karl›l›k oran› ve 36 milyon YTL teknik
karl›l›k ile sektörün en yüksek teknik kara sahip flirketlerinden biri olmay›
baflarm›flt›r.

Bu veriler ›fl›¤›nda Garanti Sigorta, büyümenin karl› da olabilece¤ini fiili
sonuçlarla göstermifl bir flirkettir.

Ekonomideki istikrara olan güven, sigorta sektörüne taze bir kan getiren ve
sinerji oluflturaca¤› flüphesiz yabanc› flirket ortakl›klar›, sektördeki karl›l›k ve
büyümelerin önümüzdeki dönemde artaca¤›na dair en büyük ipuçlar›d›r.
Garanti Sigorta y›llard›r hiç taviz vermeden karl› bir flekilde büyüme ve
maliyetleri bilinçli ve kararl› bir flekilde kontrol etme politikas›n› önümüzdeki
dönmede de devam ettirecek sektörde parmakla gösterilen flirketler aras›nda
yerini daha da sa¤lamlaflt›racakt›r. 

Do¤ufl Grubu ile ‹liflkiler

Banka sigortac›l›¤›n›n lider kuruluflu Garanti Sigorta, 2006 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, Vdf, Do¤ufl Otomotiv ve
Grubumuzun di¤er flirketleri ile olan yak›n iflbirlikleri kazan-kazan ilkesi
temelinde infla edilmifl ve gelifltirilmifltir. Bu iflbirlikleri Grup fiirketlerimize ve
Garanti Sigorta'ya sektörde rekabet avantaj› kazand›r›rken müflteri
memnuniyetinde de önemli katk› sa¤lam›flt›r.

Düflen enflasyon ve faiz oranlar› nedeniyle azalan mali
gelirler, art›k sigorta sektörü için teknik kara odaklanma
zorunlulu¤u do¤urmufltur.
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Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu “DASK”

Garanti Sigorta 2005 y›l›nda 5 y›ll›k bir süre için idarecili¤ini alm›fl bulundu¤u
Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu'nun (DASK) yönetimini baflar› ile devam
ettirmektedir. Bugün için Zorunlu Deprem Sigortas› yapan 24 adet sigorta
flirketi ve bu flirketlerin acenteleri, brokerleri ve banka flubeleri ile birlikte bu
kurumu daha ileri noktalara tafl›mak için iflbirli¤i içerisinde çal›flmalar›n›
sürdürürken poliçe adedi 2,5 milyon adedi geçmifltir.     

Hizmette s›n›r yok

Garanti Sigorta'y› farkl› k›lan en önemli noktalardan biride 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 2006 y›l› toplam prim üretimi 11,4 milyon YTL olmufltur. Bu
alana yapmakta oldu¤umuz yat›r›mlar devam edecek ve çeflitlenecektir.      

Da¤›t›m Kanallar› ‹le ‹liflkiler

2006 y›l› sonu itibari ile acentelerimizin say›s› 96'ya ulaflm›flt›r.  2007 y›l› sonu
itibari ile 250 adet acente ve broker say›s›na ulaflmay› hedeflemekteyiz. Garanti
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 artt›rmakt›r.

Teknoloji ve ‹nsana Yat›r›m

Garanti Sigorta teknolojisine yapt›¤› yat›r›m›n getirisini fazlas›yla almaya
bafllam›flt›r. Bu sadece bir bafllang›ç olup, önümüzde ki dönemlerde teknolojik
altyap›ya yönelik yap›lacak takviyeler ve yeniliklerle daha güçlü olaca¤›m›z
flüphe götürmez bir gerçekliktir. 2006 y›l›nda poliçe say›m›z %68'lik bir art›flla
1.063.125 adede ulafl›rken, teknolojik alt yap›m›z›n bize sa¤lad›¤› güç ile bu
büyümeyi yönetebildik ve müflteri memnuniyetini sa¤layabildik. Önümüzdeki
y›llarda bu alanda da Garanti Sigorta’y› rakipsiz bir konuma tafl›yacakt›r.

fiirketimiz, sa¤lam sermayesi, üstün insan kayna¤›, her
türlü piyasa koflulunda denenmifl ve baflar›l› sonuçlar

vermifl bulunan stratejileri ile bu büyük potansiyeli
artan ifl hacimlerine dönüfltürecektir.
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Genel Müdür’ün Mesaj›

Ve çal›flanlar›m›z, Garanti Sigorta'n›n “bugünü ve yar›nlar›”. Garanti Sigorta'n›n
genç, dinamik, bilgili ve yetkin kadrosu için ne yapsak azd›r. Geçti¤imiz
dönemlerde oldu¤u gibi 2006 y›l›nda da en büyük güvencemiz, gerekli bilgi
düzeyi ve analiz yetene¤ine sahip, daha iyi ve farkl› olmay› arzulayan, bu yönde
düflünen, keyif alan ve veren, flirketine ba¤l› Garanti Sigorta ekibi olmufltur.
2005 y›l›nda açt›¤›m›z spor salonumuz 2006 y›l›nda da tam donan›ml› olarak
çal›flanlar›m›za hizmet vermeye devam etmifltir. Aerobik derslerimiz ve ö¤lenleri
yoga seanslar›m›z 2006 y›l›nda da çal›flanlar›m›z›n stresli ifl yükünü hafifletmede
önemli faktörler olmufllard›r. Diyetisyenimiz haftan›n bir günü çal›flanlar›m›za
hizmet vermeye devam etmektedir. Bowling turnuvalar›, sinema, tiyatro, gezi
aktivitelerine hep birlikte kat›larak ekip ruhunun geliflmesinde katk›da
bulunduk. Çal›flanlar›m›z› kiflisel geliflmelerine katk› sa¤layacak program ve
e¤itimlerle destekledik. Bu do¤rultudaki ilk çal›flmam›z Garanti Sigorta Geliflim
Akademisi'ni hayata geçirmek oldu. Ayr›ca 2006 y›l›nda Hay Group ile
çal›flmaya bafllayarak ifl ailelerimizi belirlemeye bafllad›k. Bu çal›flma 2007 y›l›nda
tamamlanacakt›r.

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 Garanti Sigorta'y› çok daha
iyi noktalara ulaflt›raca¤›z. 

Garanti 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. 

Çal›flanlar›m›za engin bilgi birikimleri ile k›lavuzluk eden Yönetim Kurulumuza
flükranlar›m› sunar, bizi tercih eden tüm müflterilerimize, acentelerimize ve bu
baflar›n›n en büyük mimar› çal›flanlar›m›za teflekkür ederim. 

Sayg›lar›mla,

Okan UTKUER‹
Genel Müdür
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Enflasyon Hedefi

2006 y›l› için hedeflenen tek haneli enflasyon oranlar› y›l içinde mevsimsel dalgalanmalar
d›fl›nda beklenen düzeyde oluflmufltur. Nisan ve May›s ay› yüksek enflasyon oranlar› ile
enflasyon hedefinin afl›laca¤› ortaya ç›km›fl ve May›s ay›nda yaflanan dalgalanmada döviz
kurlar› ve faiz oranlar›n›n art›fl› ile birlikte tüketici fiyatlar› Temmuz ay›nda yüzde 11.69'a
ç›km›flt›r. Böylece aç›k enflasyon hedeflemesine geçilen ilk y›l›n hemen yar›s›nda
hedeflerden uzaklafl›lm›flt›r.  Merkez Bankas› bu geliflme üzerine hem 2006 y›l sonu
hedeflerini yenilemifl, hem de bu revize hedefe ulaflmak için gerekli yeni politika setini
oluflturmufltur. Sonuç olarak enflasyon bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre y›l sonunda
TÜFE için %9,65 ve ÜFE için ise %11,58'lik art›fl gerçekleflmifltir.

Para Politikas› ve Döviz Kurlar›

2006 y›l›n›n baflta döviz kur tahminlerinde de çok olumsuz hareketlenmeler May›s -
Haziran aylar›ndaki yükselifl d›fl›nda olmam›fl, özellikle Amerikan Dolar› Temmuz 2006
sonras›nda olmas› gereken 1,45 ile 1,42 aral›¤›nda seyretmifltir. Y›l sonunu da 1,42
düzeyinde kapatm›flt›r. Y›l›n ilk üç ay›nda YTL's›n›n afl›r› de¤erlenmifl olmas› nedeniyle
1,31 seviyelerinde olan kur daha sonraki aylarda piyasalar›n dengesini oluflturmas› ile
özellikle Temmuz 2006'dan sonra stabil bir seyir izlemifltir. Bu hareketlilik ekonomik
büyüme ve genel ekonomideki hedeflerden sapma olmas›na neden olmam›flt›r. 

2006 y›l›n›n bafllar›nda faiz oranlar›n›n gevflemesi, kredi kullan›m›ndaki h›zl› geniflleme
ile canlanan iç talep Nisan ve May›s aylar›nda enflasyonu s›çratm›fl, May›s dalgalanmas›
ile birlikte y›ll›k enflasyon hedefinden de uzaklafl›lm›flt›r. Tam bu ortamda Merkez
Bankas› baflkan› de¤iflikli¤i ve Nisan ay›nda MB'n›n faiz  bask›lar› ile faizleri %13.25'e
indirmesi de para politikas›n›n güvenilirli¤ini sarsm›flt›r. 2006 y›l›n›n ikinci yar›s›nda
Merkez Bankas› çok s›k› bir para politikas› izlemeye bafllam›flt›r. Merkez Bankas› faiz
oranlar›n› %17.5'ye yükseltmifl, piyasadaki likiditeyi h›zla daraltm›fl ve para arz›n› kredi
hacminin genifllemesini önleyecek flekilde s›n›rland›rm›flt›r. 2006 y›l› sonunda MB faiz
oranlar› %17.5, Hazine borçlanma ka¤›tlar› bileflik y›ll›k faiz oranlar› %21.3 seviyesinden
kapanm›flt›r.

Genel Ekonomideki Büyüme

Türkiye ekonomisi 2006 y›l›nda da büyüme sürecini sürdürmüfltür. 2006 y›l›n›n sonunda
ekonomi yirmi çeyrek dönemdir üst üste büyümüfl olacakt›r. 2004 y›l›nda yüzde 9.9,
2005 y›l›nda ise yüzde 7.6 büyüyen ekonomi için 2006 y›l›nda yüzde 5.0 büyüme hedefi
konmufltur. Y›l›n ilk iki çeyre¤inde s›ras› ile yüzde 6.3 ve yüzde 8.5 büyüme yaflanm›flt›r.
Ancak may›s ay›nda yaflanan dalgalanma sonras›nda Merkez bankas›'n›n uygulamaya

Genel Ekonomik Konjonktür

Türkiye ekonomisi 2006 y›l›nda da büyüme
sürecini sürdürmüfltür.
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Genel Ekonomik Konjonktür

koydu¤u politikalar ile birlikte iç talep h›zla yavafllam›fl ve üçüncü çeyrekte büyüme yüzde
3.3 olmufltur. Dördüncü çeyrekte de büyümenin düflük olmas› beklemektedir. Buna ba¤l›
olarak 2006 y›l›nda yüzde 5.5 ekonomik büyüme sa¤lanm›fl olacakt›r.

D›fl Ticaret Dengesi

2006 y›l›nda hem ihracat hem de ithalat genifllerken yükselen cari ifllemler aç›¤› giderek
yap›sal bir sorun hale gelmektedir. D›fl ticaret aç›¤› ve cari ifllemler aç›klar› 2005 y›l›n›n
üzerinde ve yeni rekor seviyelerinde gerçekleflmektedir. 2006 y›l›nda özellikle cari
ifllemler aç›¤› beklentilerin çok üzerinde ve 34 milyar dolar olarak (daha da üzerinde
olabilir) gerçekleflmektedir. Cari ifllemler aç›¤›n›n finansman›nda ise iyileflme sürmektedir.
2006 y›l›nda 34 milyar dolarl›k aç›¤›n 18.2 milyar dolar› do¤rudan yabanc› sermaye ile,
9 milyar dolar› mali ve reel sektör kurulufllar›n›n kredi olanaklar› ile geri kalan 6.8 milyar
dolar› ise portföy yat›r›mlar› ile finanse edilmifl olacakt›r. Cari aç›k GSMH'›n yüzde 8.7
'sine ulafl›rken ekonomide giderek yap›sal bir sorun haline dönüflmektedir.

Yasal Düzenlemeler

Mevzuatta yap›lan yeni düzenlemelerde gerek vergi gerekse d›fl ticarette önemli ad›mlar
atarak hem yerli hem de yabanc› yat›r›mc›ya cazibe oluflturulmufltur. Özellikle Kurumlar
vergisi düzenlemesi ile vergi oran›n›n afla¤›ya çekilmesi (yüzde 30'dan yüzde 20'ye) ile
yabanc› yat›r›mc›lar için ülkemiz bir cazibe merkezi haline getirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ancak
Gelir Vergisi düzenlemesinin 2007 sarkmas› beklentileri olumsuz yönde etkilenmektedir.
Ayn› flekilde Türk Ticaret Kanunu düzenlemesi, Sosyal Güvenlik mevzuat›n›n yeniden
düzeanlenmesi ülkemizdeki mevzuat›n dünyaya entegrasyonu diye yorumlanmal›d›r. D›fl
ticarette al›nan bir tak›m tedbirler ve destekler olumlu meyvelerini zaman içerisinde
vermektedir. Devletin özellikle çok düflük düzeyde yap›lmakla olan Ar-Ge çal›flmalar›n›
desteklemesi yap›lan harcamalar›n düzenlemeler çerçevesinde yüzde 60'lara kadar Ar-
Ge yapan kurum ve kurulufllara ödenmesi bu alanda daha fazla çal›flma yap›lmas›n›
getirmifltir. Ayr›ca vergi yasalar› ile de Ar-Ge masraflar› vergi matrah›ndan belli bir oranda
indirilebilmektedir. Bunlar›n sonucunda Sanayi - Üniversite - Devlet ‹flbirli¤i ile teknoloji
de olumlu ad›mlar at›lmaya bafllanm›flt›r. Mevzuttaki bu ve benzeri geliflmeler sonuçlar›
2006 y›l›nda al›nmaya bafllanm›flt›r. 

AB Süreci

Türkiye'nin 40 y›l› aflk›n AB süreci olumlu ve olumsuz geliflmeleri ile 2006 y›l›na
damgas›n› vurmufltur. AB sürecinde Türkiye uyum yasalar›n› süratle ç›kar›p uygulamaya
koyma gayreti yan›nda AB dayatmalar› ile karfl› karfl›ya  kalm›fl ama y›l›n son günlerine
kadar olan geliflmelerle AB üyeli¤i yolunda olumlu hamlelerini yapm›fl bulunmakta
olmas›na ra¤men yeni bir tak›m talepleri karfl›lamas› da istenmifltir. Özellikle K›br›s
konusu  ve limanlar›n Rum gemilerine aç›lmas› gibi ön koflullar s›k›nt› yaratmaktad›r.
2006 y›l›n›n son aylar›nda ki bu geliflmelere neden olmakta ve AB olmadan da olur
sorgulamas› toplumda tart›fl›lan bir konu haline gelmektedir. Yeni taleplerin olmamas› ve
karfl›lanmamas› yönünde yo¤un bir u¤rafl verilmektedir.
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‹ç politikadaki Geliflmeler

2007 y›l›n›n seçim y›l› olmas› özellikle 2006 y›l›n›n son 3 ay›nda en çok konuflulan konu
olmufltur. 2007 y›l›n›n hem Cumhurbaflkanl›¤› hem de Genel seçimlerin olmas› politik
hayat›n en çok konuflulan konular› olmakla beraber erken seçim de gündeme gelmifl,
2006 y›l›n›n olumlu ekonomik geliflmelerinin 2007 y›l›nda da olmas›n› engeller bir hal
alm›flt›r. Siyasi olarak erken seçim yap›lmas›, Cumhurbaflkanl›¤› seçimindeki tart›flmalar
va genel seçimin zaman›nda yap›lmas› halinde ekonomik dengelerin bundan ne derece
de olumsuz etkilenece¤i bilinmemektedir.

Bölgemizdeki ve Dünyadaki Politik Geliflmeler

Bölgemizdeki özellikle Ortado¤u'da ki geliflmeler karfl›s›nda Türkiye Cumhuriyet
tarihindeki klasik d›fl politikas›ndan mümkün oldu¤u kadar taviz vermemek yönünde
hareket etmek durumundad›r. Ancak geliflmeler hiç de ülkemizin beklentisi düzeyinde
de¤ildir. Kuzey Irak'taki geliflmeler rahats›zl›k verici boyuta ulaflm›fl olmakla beraber
uluslararas› dengeler çerçevesinde bir politikan›n izlenmesi zorunlulu¤u has›l olmufltur. 

2007 Y›l› Ekonomi Politikalar› ve Hedefleri

2007 y›l› ekonomik aç›dan önceki dört y›ldan farkl› bir y›l olmaya adayd›r. 2002
sonras›nda sa¤lanan siyasi istikrar ve d›fl politikada AB sürecinin yaratt›¤› iyimser
beklentiler ile ekonomi olumlu etkilenmifltir. Ancak 2007 y›l›nda ekonomi bu kez siyasi
ve d›fl politik risklerin etkisi alt›nda kalmaya ve önemli ölçüde etkilenmeye aç›kt›r. D›fl
ekonomik geliflmeler ve özellikle ABD ekonomisinde enflasyon ve büyüme e¤ilimi de
hem dünya ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini etkilemeyi sürdürecektir.
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Sigorta Sektörü 2006

2006 y›l› itibari ile sektörde, 20 hayat ve emeklilik, 24 hayat d›fl›, 1 reasürans flirketi olmak
üzere 45 flirket faaliyet göstermifltir. 

2006 y›l› teknik neticelerine bak›ld›¤›nda, dönemi Hayat ve Hayat D›fl› toplam›nda 9 milyar
668 milyon YTL primle kapatan sektör 2005 y›l›na göre s›ras›yla Hayat D›fl› branfllarda %23,
Hayat branfl›nda %12 ve toplamda %21 oran›nda bir prim art›fl› gerçeklefltirmifltir. Enflasyon
oran› üzerinde gerçekleflen bu art›fl sevindirici olmakla birlikte, kifli bafl›na düflen primin 80
dolarlar civar›nda olmas› halen al›nacak çok yol oldu¤unun en önemli göstergesidir.

Son 5 y›ll›k primlerin YTL cinsinden geliflimi incelendi¤inde, 2006 y›l›nda özellikle
mühendislik ve kredi dallar›nda gözle görülür bir art›fl dikkati çekerken, tar›m ve karayollar›
mali mesuliyet dallar› için prim üretiminde bir yavafllama görülmektedir.

Hayat branfl›nda 2005 y›l›ndaki 1,48'lik art›fla oranla önemli bir art›fl kaydedilmifl, BES'in
yayg›nlaflmas› bunda en büyük etken olmufltur.

Yang›n branfl›nda ki art›fl önceki y›llara paralel olarak devam etmifl, sektör %14,6'l›k bir
büyüme kaydetmifltir.

Sektördeki oyuncular, Garanti Sigorta'n›n uzunca bir süre tek bafl›na poliçe kesti¤i ve hala
lider oldu¤u kredi sigortalar›nda ki gelece¤i görerek 2006 y›l›nda 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.

Tar›m sigortalar›, prim üretiminde maalesef istenilen ivmelenme yakalanamam›fl, sektör %12
gibi cüzi bir art›fl oran› ile y›l› kapatm›flt›r.

Tramer'in devreye girdi¤i 2004 y›l› ve buna mukabil 2005 y›l›nda büyük bir art›fl gösteren
karayollar› mali mesuliyet sigortalar› 2004 ve 2005 y›llar›nda ki kadar art›fl oran›
yakalayamam›fl olsa da %14'lik bir art›fl oran› ile seneyi kapat›rken kaza branfl› her sene
oldu¤u gibi 2006 y›l›nda da sektörün lokomotif branfl› olmaya devam etmifltir.

Geçen seneki durgunlu¤un ard›ndan Nakliyat branfl› bu y›l yakalad›¤› %19'luk art›fl oran› ile
toparlanma e¤ilimi içinde görülmüfltür.

Toplam prim üretimi içerisinde branfllar›n paylar›n› gösteren afla¤›daki tablo incelendi¤inde,
2006'n›n %32 lik pay ile kaza sigortalar›n›n liderli¤inde geçti¤i görülmektedir. Bu branfl›
%14,66 ile hayat sigortalar›, %14,58 pay ile yang›n sigortalar› ve %10,40 pay ile sa¤l›k
sigortalar› takip etmektedir.

2006 y›l› teknik neticelerine bak›ld›¤›nda, dönemi Hayat ve Hayat D›fl›
toplam›nda 9 milyar 668 milyon YTL primle kapatan sektör 2005 y›l›na göre
s›ras›yla Hayat D›fl› branfllarda %23, Hayat branfl›nda %12 ve toplamda %21
oran›nda bir prim art›fl› gerçeklefltirmifltir. Enflasyon oran› üzerinde
gerçekleflen bu art›fl sevindirici olmakla birlikte, kifli bafl›na düflen primin 80
dolarlar civar›nda olmas› halen al›nacak çok yol oldu¤unun en önemli
göstergesidir.
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Hasar ve Teknik Kar Geliflimi

2006 y›l›nda sektör, Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar› raporlar›na göre 32,7
milyon YTL'lik bir teknik kara ulaflm›flt›r. 

Sektörün 2005 y›l›nda oldu¤u gibi 2006 y›l›nda da en fazla teknik kar elde etti¤i branfl
121,5 milyon YTL ile yang›n branfl› olurken onu 105,5 milyon YTL ile Ferdi Kaza branfl›
izledi.

Sektör, 2006 y›l›nda kasko sigortas›nda 267,5 milyon YTL, trafik sigortas›nda 124 milyon
YTL ve sa¤l›k sigortas›nda 33 milyon YTL zarar etti.

Sektörün 2006 y›l›nda hayat d›fl› branflta 32,7 milyon YTL teknik kar yazarken hayat
branfl›nda 12,5 milyon YTL'lik teknik zarar yazd›¤› görülmektedir. Sektörün toplam teknik
kar rakam› ise 22,7 milyon YTL olmufltur.

Kaynak:
Türkiye Sigorta ve Reasürans 
fiirketleri Birli¤i
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Semra Ensari

Burak Oktay

Soldan  sa¤a:

Birkan Kaymakç› Arda Tuncay

An›l Rasih Gülcen

Serpil Öztürk Yakut

Birol Ç›tak

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim

Ergun Özen
Yönetim Kurulu Baflkan›

Gökhan Erün
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

Fuat Erbil
Üye

Nafiz Karadere
Üye

Noyan Güvenç

Bülent Özkal
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Özlem Odar

Atilla Benli

Gönül Alpay

Cem Sar›bayraktar

Özlem Akkayal›

Hakan Özduran‹smet Güngör

Mehmet Emin Alkan

Cüneyt Sezgin
Üye

Metin Ar
Üye

Murat Aka
Üye

Okan Utkueri
Üye ve Genel Müdür

Okan Utkueri



Garanti Sigorta, 2006 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.
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Garanti Sigorta’da 2006 Y›l›

Uzun y›llara dayanan bilgi birikimi ve deneyiminin k›lavuzlu¤unda tutarl›
büyümesini sürdürmekte olan Garanti Sigorta, 2006 y›l›n› baflar›l› bir mali ve
operasyonel performans ile tamamlam›fl, %21'lik büyüme oran› ile enflasyonun  2
kat› civar›nda bir büyüme gerçeklefltirmifltir.

Garanti Sigorta, 2006 y›l›nda hem sektör s›ralamas›ndaki yerini koruyarak ilk 9
flirket aras›nda yer alm›fl hem de %4,6' l›k pazar pay›n› korumay› baflarm›flt›r.

Garanti Sigorta'n›n 2003 y›l›ndan 2006 y›l›na sa¤lanan ABD dolar› baz›nda prim
büyümesi %221 olarak gerçekleflmifltir.

Garanti Sigorta, 2006 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.

Garanti Sigorta 2006 y›l›nda SFRS raporlar›na  göre 187 milyon dolarl›k aktif
büyüklü¤e ulaflm›fl, bu alanda, 2003 y›l›ndan 2006 y›l›n› sonuna kadar  % 152'lik
büyüme kaydetmifltir.

2003 y›l›n›n sonunda 22 milyon dolar olan özkaynaklar, % 164'lük büyüme ile
2006 y›l›nda S.F.R.S 'na göre haz›rlanan raporlara göre 58 milyon ABD dolar›na
yükselmifl, Garanti 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 Garanti Sigorta, 2006 y›l›nda
hayat d›fl› branfllarda 1.063.125 sigorta poliçesi düzenlemifl; hizmet verdi¤i
kurumsal ve bireysel müflteri say›s› 927.221'e ulaflm›flt›r.

Garanti Sigorta bu performans› ile 2003 y›l›ndan 2006 y›l›n›n sonuna poliçe say›s›n›
%68 art›rm›fl bulunmaktad›r. Sektör 32,7 milyon YTL teknik kar yazarken Garanti
Sigorta'da 36 milyon YTL teknik kar elde etmifltir.

Garanti Sigorta 2006 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 Garanti 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.
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2006 y›l›nda internet sigortac›l›¤› konusunda ciddi yol kat edilmifl olup;
müflterilerimiz, kasko, ev, trafik, seyahat ve çantam garantide poliçelerini internet
üzerinden sat›n alabilmektedir.

Rekabetçi bir ifl ortam›n›n örnek flirketi

Garanti Sigorta,17 y›ll›k piyasa tecrübesi ve bugüne kadar kaydetmifl oldu¤u
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 Garanti 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,
- Teknolojiyi, müflteriyi memnun, flirketi ise etkin ve verimli k›lmak için kullanmak, 
- Etik de¤erlere ba¤l› kalmak
Garanti Sigorta'n›n ifl anlay›fl›n› oluflturan unsurlar›n bafl›nda gelmektedir.

Garanti Sigorta'n›n temel hedefi; karl›, 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 gelifltirmekte olan Garanti Sigorta,Türk
sigortac›l›k sektöründe bir ilki gerçeklefltirerek sigorta sektöründe müflteri bazl›
takibe bafllam›flt›r.
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Garanti Sigorta’da 2006 Y›l›

Banka sigortac›l›¤›nda tam entegre hizmet bafllad›…

Sürekli bir de¤iflim ve geliflim içinde bulunan Garanti 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.

Garanti Sigorta'n›n yeni teknolojik altyap›s›, 2003 y›l›nda aflamal› olarak devreye
girmeye bafllam›flt›r. Bu güncellenen altyap› ile, Garanti Sigorta, sigortac›l›k ürün ve
hizmetlerini tam entegre ve online olarak, tüm kanallar› arac›l›¤› ile sunma olana¤›na
kavuflmaktad›r.

Söz konusu proje ile banka, acente ve broker da¤›t›m kanallar›, genel merkez
taraf›ndan tan›mlanm›fl yetkileri kapsam›ndaki poliçeleri düzenlemekte olup prim
tahsilatlar›n› an›nda gerçeklefltirebilmektedir. Bu yeni yap› etkinlik, verimlilik ve h›z
sa¤larken; Garanti Sigorta'n›n rekabet gücünü art›rm›fl, ürün ve hizmetlerin daha
genifl müflteri kitlelerine sunumunu mümkün k›lm›flt›r.

Garanti Bankas› internet flubesinden 2006 y›l›nda, kasko, ev, trafik, seyahat ve
çantam garantide poliçelerinin sat›fl› gerçeklefltirilmifltir.

Sigortac›l›k sektöründe “banka sigortac›l›¤›n› en etkin ve baflar›l› uygulayan flirket”
olarak ön plana ç›kan Garanti 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 2006 y›l› toplam prim
üretiminin %46's› banka da¤›t›m kanal› üzerinden gerçekleflmifltir. Garanti Sigorta
bu performans›yla banka sigortac›l›¤›nda hayat d›fl› segmentte liderli¤ini korumufltur.

Sürekli bir de¤iflim ve geliflim içinde bulunan Garanti
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.



25
Garanti Sigorta 2006 Faaliyet Raporu 

Acentelerle karfl›l›kl› güven ve verimlili¤e dayal› iliflkiler 

Garanti Sigorta banka sigortac›l›¤›nda kazand›¤› baflar›y› acente, broker kanal›nda
da yakalamay› 2004 y›l›nda hedef olarak koymufl ve bu alandaki yat›r›mlar›n›
bafllatm›flt›r.

Garanti 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 96
acente ile de çal›flmaktad›r. Bu acentelerin 20’si sadece Garanti Sigorta ile çal›flan
“exclusive” acentelerdir. Garanti Sigorta’n›n banka d›fl› da¤›t›m a¤›nda 36 adet
brokerlik flirketi ile de iflbirli¤i mevcuttur. 

2006 y›l› toplam prim üretiminde acente ve broker pay› %21 olarak kaydedilmifltir.         

Banka sigortac›l›¤›nda uzmanl›¤›n› kan›tlam›fl bulunan Garanti 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 belirlenmifl ve uygulanmaya al›nm›flt›r.

Garanti Sigorta yeni acentelik ve brokerlik iliflkileri kurarken geleneksel politikas›ndan
ödün vermemeye ve seçici bir yaklafl›m sergilemeye kararl›d›r. fiirketin amac› 2007
sonu itibar› ile acente ve broker toplam say›s›n› 250’ye yükseltmektir.

Acentelerin toplam üretim içindeki pay›n› ve a¤›rl›¤›n› art›rmay› hedefleyen fiirket,
banka d›fl› da¤›t›m kanal›n›n teknolojik altyap›s›n› da güçlendirmektedir. Bu
kapsamda ilk olarak acentelere on-line hizmet verme olana¤› sa¤lanm›fl
durumdad›r. Garanti Sigorta, acente a¤›n› geniflletip hizmet sunum altyap›s›n›
güçlendirdi¤i ölçüde, hizmet ve ürün sunum sahas› ülke çap›nda geniflleyecektir. 

Brokerler ile olan iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik faaliyetler de yürütülmekte olup,
brokerlere hizmet veren teknik ve sat›fl eleman say›s› art›r›lm›fl, ifl süreçleri gözden
geçirilmifl, daha h›zl› ve etkin çal›fl›r bir yap› sa¤lanm›flt›r. 

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

Müflteri ve da¤›t›m kanal› ihtiyac›na göre flekillendirilebilen
ürün gam›

2006 y›l›nda sat›fl ve pazarlama alan›nda, da¤›t›m kanal›na özel gelifltirilen yeni
ürünlerin yan›s›ra Garanti Bankas› fiubeleri için Kartl› Sat›fl Projesi
gerçeklefltirilmifltir. Görünmez Kaza ürününün flubeden müflteriye h›zl› ve etkin
sat›fl›n› gerçeklefltirmek amac›yla uygulamaya al›nan projede; müflteri k›sa bilgi
formu doldurarak, sistemde önceden poliçe numaras› rezerve edilmifl Görünmez
Kaza Kart’›n› al›r. Garanti Sigorta poliçe bas›m ve gönderim maliyetinden tasarruf
ederken, müflteri de poliçe numaras›n› ve ürün özet bilgisini cüzdan›nda
tafl›yabilmektedir. Görünmez Kaza yan›nda, 2006 y›l›nda standart ev ürününde
üründe formlu sat›fl uygulamas›na geçilmifl, k›sa ön bilgi formu kullan›larak h›zl›
sat›fl yapma amaçlanm›flt›r. 2006 y›l›nda revize edilen POS ürünü, Üye ‹flyerim
Garantide ad› ile lanse edilmifl olup, bu y›l toplamda 80.000 adet poliçeye ulafl›lm›flt›r.
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Garanti Sigorta’da 2006 Y›l›

2006 y›l›nda ç›kar›lan ürünler:

Devlet Destekli Tar›m Sigortas›, Nakliyat, Otel Paket, Tafl›t Kredilerine ba¤l› uzun
süreli kasko, Uzat›lm›fl Garanti, Kredim Garantide, Üye ‹flyerim Garantide, Evim
Garantide Standart, Zorunlu Özel Güvenlik Sigortas› 2006 y›l› içerisinde müflterilere
sunulan yeni ürünlerdir.

Portföyünde bulunan paket ürünlerinin daha genifl kitlelere daha h›zl› sunumuna
yönelik sürekli olarak revizyon çal›flmalar›na devam etmekte olan Garanti Sigorta,
da¤›t›m kanallar› ile flirket aras›ndaki iflbirli¤ini güçlendirerek performans›n› daha
da yükseltmeyi hedeflemifltir. 2006 y›l›nda bu hizmetin ürünlere katt›¤› de¤er daha
somut olarak ortaya ç›km›flt›r.

Hasar ödeme ve iflleyiflindeki geliflmeler

Hasar ödeme hizmetlerindeki dikkatli ve özenli hizmet yaklafl›m›, Garanti Sigorta’y›
rakiplerinden farkl›laflt›rmaktad›r. 

Garanti Sigorta, hasar ihbarlar›n›, Hasar Müflteri Hizmetleri ile kabul etmekte ve
hemen iflleme sokmaktad›r. 

H›zl› ve kaliteli hasar hizmeti verme iste¤ine paralel olarak, Garanti Sigorta, eksik
evrak nedeni ile bekleyen hasar dosyalar›n› yine Hasar Müflteri Hizmetleri arac›l›¤›
ile müflterilere telefonla ulaflarak sonuçland›rmaktad›r.

fiirket, müflteri odakl› hizmet anlay›fl› do¤rultusunda yürüttü¤ü hasar ödemelerini
bankalar ve acenteleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirmektedir. 

Garanti Sigorta’n›n 2006 y›l›nda 65.307 adet üzerinde hasar dosyas› ödemifl, hasar
ödemeleri toplam› 158,6 milyon olmufltur.

Bu kadar hasar dosyas›n›n sadece 50 adedinde müflterilerle anlafl›lamam›flt›r. Oran
olarak % 0,1’in alt›ndad›r.

Yaflanan büyük hasarlarda an›nda müflterinin yan›nda olup avans ödemesi yapmas›
ve çok k›sa sürede büyük hasarlar› sonuçland›rmas›, Garanti Sigorta’ya önemli bir
flöhret kazand›rm›flt›r.

2006 y›l›nda anlaflmal› servislere yönlendirme konusunda büyük baflar› elde
edilmifltir. Bu sayede kasko taraf›nda ortalama hasar maliyetleri ciddi anlamda
azalm›fl ve bu tutar kara yans›m›flt›r.

Garanti Sigorta, mevcut ürün portföyüne ekledi¤i yeni
ürünleriyle, 2006 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. 
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2005 y›l›nda 8,4 milyon YTL olan rücu geliri 2006 y›l›nda 13,1 milyon YTL’ye
ulaflm›flt›r. Garanti Sigorta rücu imkanlar›n› maksimum flekilde kullanmaktad›r.

Teknik

2006 y›l›n›n teknik sonuçlar› son derece memnuniyet vericidir. Bu sonuçlara
ulaflmak için Garanti Sigorta,

- Müflteriyi ve riski do¤ru fiyatlad›
- Risk seleksiyonunda ›srarc› oldu
- Görmedi¤i rizikoyu yazmad›
- Riski do¤ru tarif ederek müflterilere gerekli önlemleri ald›rd›
- Zarar eden müflterilerle her iki taraf›n da kazanaca¤› flekilde anlaflt›.
- Uzmanl›¤›n› gelifltirdi
- Her ay sonuçlar› kontrol ederek, erken uyar› sistemlerini çal›flt›rd›.

Tüm bunlar Garanti Sigorta’ya %10 teknik karl›l›k oran› ile 36,6 milyon YTL teknik
kar kazand›rm›flt›r. Bu sonuçlarla hem oransal hem de mutlak de¤er olarak
sektörün en iyi sonuçlar›ndan biri elde edilmifltir.

Reasürörler ile iliflkiler

Uluslararas› büyük reasürans flirketlerinin Garanti Sigorta’ya deste¤i ve güveni
2006 y›l›nda da devam etmifltir. Garanti Sigorta’n›n reasürans politikas›, mali yap›s›
güçlü, ratingi yüksek reasürörler ile çal›flmak olarak özetlenebilir.

Dünyada 2005 y›l›nda meydana gelen kas›rgalar›n etkileri, yeni kapasite yaratmaya
yönelik sermaye art›fllar› ve reasürans teminat› talep art›fl› ile dengelenmifltir. Bu
durum Türkiye katastrofik trete fiyatlar›nda son birkaç y›ld›r yaflanan fiyat düflüfllerini
durdurmufl ve 2006 için fiyatlar ayn› seviyede kalm›flt›r.

Garanti 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.

Sektör prim üretimin kararl› bir flekilde artmas›na paralel olarak önceki y›llarda Türk
piyasas›ndan ifl kabul etmeyen reasürörler zaman içerisinde sektöre destek
vermeye bafllam›fllard›r. Bu Garanti Sigorta gibi sermaye yap›s› güçlü sigorta
flirketleri için reasürör alternatiflerini artt›rm›flt›r.
Reasürans yap›s›n› en iyi düzeyde gerçeklefltirmek amac›yla ilki 2001 y›l›nda
gerçeklefltirilen optimizasyon çal›flmalar› 2006 y›l› içinde yap›lm›fl olup, al›nan
reasürans korumas›n›n en optimum koruma oldu¤u s›nanm›flt›r ve çal›flma
neticesinde, senelik olarak yenilenen reasürans anlaflmalar›, reasürörler aras›nda
optimum düzeyde paylaflt›r›lmakta, Garanti Sigorta’n›n portföyündeki riskler
kaliteli piyasalara bölüfltürülmektedir. 

Garanti Sigorta’n›n 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.
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Garanti Sigorta’da 2006 Y›l›

Garanti Sigorta’n›n en de¤erli kayna¤›: ‹nsan Kayna¤›

Garanti Sigorta, sektörde edindi¤i yerini genç, dinamik ve nitelikli insan kayna¤›na
borçludur. Bunun bilinci ile 2006 y›l›nda da çal›flanlar›n›n geliflimini ve memnuniyeti
artt›rmak amac› ile ça¤dafl insan kaynaklar› politikalar› ve stratejileri uygulamaya
devam etmifltir.

Bilgi Teknolojileri ile ortak yürütülen proje ile tüm insan kaynaklar› bilgi altyap›s› ve
süreçleri 2006 y›l›nda yeni bir paket programa tafl›nd› Paket Program›n flu ana kadar
Bordro, ‹zin, Performans ve Özlük modülleri uygulamaya al›nm›flt›r.. E¤itim Modülü
2007 y›l›nda hayata geçecektir. Bu modüller sayesinde çal›flanlar›n tüm özlük, izin,
performans bilgileri takip edilip raporlanabilmektedir. Bu uygulaman›n bir uzant›s›
olarak da A¤ustos 2006'da çal›flanlar›n kullan›m›na ik.com (self servis ekranlar›)
aç›lm›flt›r.

2006 y›l›nda Garanti Sigorta Kurumsal iletiflim platformu Gscom Bilgi Teknolojileri ile
birlikte yap›lan çal›flma neticesinde hem içeri¤i hem de görüntüsüyle yenilendi.
Gscom anasayfas›nda çal›flma hayat›n› kolaylaflt›racak düzenlemeler yap›ld›. Garanti
Sigorta, Gscom'un sa¤lad›¤› dinamik yap›da kullan›c›lar›n talepleri ve paylafl›mlar›yla
sürekli geliflen canl› bir platforma kavufltu. Çal›flanlar›n güncel ve do¤ru bilgiye
ulaflabilece¤i ilk kaynak olan Gscom'un aktif bir iç iletiflim platformu olmas› yönünde
çal›flmalar 2007 y›l› içinde de devam edecektir.

2006 y›l› sonu itibariyla çal›flan say›s› 357 olup çal›flanlar›n %89'u üniversite
mezunudur. Çal›flanlar›n %42'si Bölge Müdürlükleri'nde %58'i Genel Müdürlük'te
görev yapmaktad›r.

29 yafl ortalamas›na sahip genç, dinamik ve iyi e¤itimli insan kayna¤›, Garanti
Sigorta'n›n de¤iflim ve geliflim yolundaki en önemli gücüdür.

Performans De¤erlendirme

Çal›flanlar›n flirkete yaratt›klar› katmade¤ere göre ölçümlenmesini sa¤layacak ve
adaletli prim da¤›t›m sistemine baz oluflturacak bir performans de¤erlendirme sistemi
uygulanmaktad›r. 2006 y›l›nda 1. ve 2. alt› ayl›k dönemler için hedef ve yetkinlik bazl›
performans de¤erlendirme sistemi ile de¤erlendirmeler yap›lm›fl ve çal›flanlar
baflar›lar› do¤rultusunda performans primleriyle ödüllendirilmifllerdir.
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E¤itim

Çal›flanlar›m›z›n görevlerinin gerektirdi¤i bilgi ve beceri düzeylerini artt›rmak,
görevlerini yerine getirirken ortaya koyduklar› yetkinlikleri gelifltirmek e¤itim
programlar›n›n belirlenmesinin temelini oluflturmaktad›r. Bu yüzden e¤itimlerin
baz›lar› görevlere özel, baz›lar› ise kiflilere özel olarak planlanmaktad›r. 2006 y›l› kifli
bafl›na düflen e¤itim saati 40,2'dir.

Organizasyon

fiirketimizde çal›flanlar›m›z›n motivasyon düzeylerinin yükseltilmesini ve çal›flma
ortam›nda keyifli vakit geçirmelerini sa¤lamak amac›yla organizasyonlar
düzenlenmektedir.

Diyetisyenimiz sa¤l›kl› yaflam konusunda çal›flanlar›m›z› bilinçlendirirken, yoga
e¤itmenimiz eflli¤inde çal›flanlar›m›z›n yoga yaparak rahatlamalar›n› sa¤lamakta ve
spor e¤itmenimiz her akflam spor salonumuzda hizmet vermektedir.
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2006 Y›l› Faaliyet Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi
Prim üretimi

Garanti Sigorta’n›n toplam prim üretimi 2006 y›l›nda %21 oran›nda bir art›fl göstererek 299.6 milyon
YTL’den 363.5 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r. 

Portföyün branfllar baz›nda da¤›l›m› incelendi¤inde ise kaza branfl›n›n %41 ile en büyük pay› ald›¤›
görülmektedir. Kaza branfl›n›, %20’lik oran› ile yang›n branfl› izlemektedir.

Prim üretimi

(bin YTL) 
Garanti Sigorta Hayat D›fl› fiirketler

% De¤iflim % De¤iflim
2000 39,262 94 1,302,272 80
2001 59,112 51 1,881,866 45
2002 87,098 47 2,734,125 45
2003 119,764 38 3,698,279 35
2004 171,052 43 5,264,471 43
2005 299,638 75 6,344,608 21
2006 363,579 21 8,005,419 23

Prim üretiminin branfllara göre art›fl›

(bin YTL) 

Garanti Sigorta Hayat D›fl› fiirketler
Branfllar 2006 % De¤iflim 2006 % De¤iflim
Yang›n 76,806 19 1,378,702 21
Nakliyat 24,244 11 346,201 19
Kaza 144,190 17 3,061,853 27
Mühendislik 38,572 3.7 430,555 34
Ziraat 240 -11 54,362 12
Sa¤l›k 15,365 38 983,255 23
Ferdi Kaza 30,472 64 299,192 28
Kredi 5,919 56 8,320 85
Hukuksal Koruma 355 23 26,324 21
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Kârl›l›k

Garanti Sigorta’n›n 2006 y›l› brüt kâr› 30,8 milyon YTL olarak kaydedilmifltir. 

2006 y›l› teknik kâr› ise 36,0 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Teknik kâr›n branfllar baz›nda alt bileflenleri
incelendi¤inde ise en büyük katk›n›n 14,3 milyon YTL ile ferdi kaza sigortalar›ndan geldi¤i görülmektedir.

Teknik kârl›l›k

(bin YTL) 

Y›llar Teknik kâr % De¤iflim
2000 7,377 374
2001 5,829 (21)
2002 9,029 55
2003 14,916 65
2004 28,452 91

*2005 28,501 -
*2006 36,007 26.3

Brüt kâr

(bin YTL) 

Brüt kâr % De¤iflim
2000 3,654 -
2001 4,520 23.7
2002 1,204 (73)
2003 6,463 437
2004 9,626 49

*2005 25,055 160
*2006 30,854 23
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BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Garanti Sigorta A.fi.
Yönetim Kurulu’na

1. Garanti Sigorta A.fi. (“fiirket”)'nin 31 Aral›k 2006 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, 7397 say›l› Sigorta Murakabe 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 2006 tarihindeki mali durumunu ve ayn›
tarihte sona eren y›la ait faaliyet sonuçlar›n›, 7397 say›l› Sigorta Murakabe 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, 7 Mart  2007
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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
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GARANT‹ S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle ayr›nt›l› bilançolar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir.

Ba¤›ms›z
Denetimden

Geçmifl
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GARANT‹ S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle ayr›nt›l› bilançolar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir.

Ba¤›ms›z
Denetimden

Geçmifl
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GARANT‹ S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle ayr›nt›l› bilançolar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir.

Ba¤›ms›z
Denetimden

Geçmifl
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GARANT‹ S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle ayr›nt›l› bilançolar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir.

Ba¤›ms›z
Denetimden

Geçmifl
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GARANT‹ S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle ayr›nt›l› bilançolar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir.

Ba¤›ms›z
Denetimden

Geçmifl
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Ba¤›ms›z
Denetimden

Geçmifl

GARANT‹ S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llara ait ayr›nt›l› gelir tablolar›

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir.



11-- ‹‹flfllleettmmeenniinn  ffiiiillii  ffaaaalliiyyeett  kkoonnuussuu  :: Garanti Sigorta A.fi. (“fiirket”), önceki ad›yla “AGF Garanti Sigorta Anonim fiirketi”, 1 Nisan 1989 
tarihinde 10,000 TL bafllang›ç sermayesi ile kurulmufltur. fiirket'in ünvan› 13 May›s 1999 tarihinde “Garanti Sigorta A.fi.” olarak 
de¤ifltirilmifltir.

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.

22-- SSeerrmmaayyeenniinn  %%1100  vvee  ddaahhaa  ffaazzllaass››nnaa  ssaahhiipp  oorrttaakkllaarr››nn  ::

AAdd›› PPaayy  OOrraann›› PPaayy  TTuuttaarr››

3311  AArraall››kk  22000066
Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 99,99 % 59,999,991

3311  AArraall››kk  22000055
Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 99,99 % 34,999,995

33-- SSeerrmmaayyeeyyii  tteemmssiill  eeddeenn  hhiissssee  sseenneettlleerriinnee  ttaann››nnaann  iimmttiiyyaazzllaarr  ((HHiissssee  sseenneettlleerrii  tteerrttiipplleerrii  vvee  iimmttiiyyaazz  ttüürrlleerrii  iittiibbaarriiyyllee  aayyrr››  aayyrr››))  ::
Yoktur. (31 Aral›k 2005: Yoktur).

44-- KKaayy››tt  sseerrmmaayyeellii  oorrttaakkll››kkllaarrddaa  kkaayy››tt  sseerrmmaayyee  ttuuttaarr››  :: Yoktur. (31 Aral›k 2005: Yoktur).

55-- YY››ll  iiççiinnddee  yyaapp››llaann  sseerrmmaayyee  aarrtt››rr››mmllaarr››  vvee  kkaayynnaakkllaarr››  ::

3311  AArraall››kk  22000066::

fiirket 24.05.2006 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.

3311  AArraall››kk  22000055::  

AArrtt››rr››mm  TTaarriihhii AArrtt››rr››mm  TTuuttaarr›› NNaakkiitt YYeeddeekklleerr
14 Haziran 2005 5,076,321.02 Nakit -

66-- YY››ll  iiççiinnddee  iihhrraaçç  eeddiilleenn  hhiissssee  sseenneeddii  dd››flfl››nnddaakkii  mmeennkkuull  kk››yymmeettlleerr  :: Yoktur. (31 Aral›k 2005: Yoktur).

77-- YY››ll  iiççiinnddee  iittffaa  eeddiilleenn  bboorrççllaannmmaayy››  tteemmssiill  eeddeenn  mmeennkkuull  kk››yymmeettlleerr  :: Yoktur. (31 Aral›k 2005: Yoktur).

88-- CCaarrii  ddöönneemmddee  dduurraann  vvaarrll››kk  hhaarreekkeettlleerrii  ::
3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055

aa)) Sat›n al›nan, imal veya infla edilen maddi
duran varl›klar›n maliyeti: 2,572,379YTL 1,810,558 YTL

bb)) Sat›lan veya hurdaya ayr›lan maddi duran varl›k maliyeti : 488,842YTL 32,536 YTL
cc)) Cari dönemde ortaya ç›kan yeniden de¤erleme art›fllar› : -

- Varl›k maliyetlerinde (+) : 3,141,970(*) -
- Birikmifl amortismanlarda (-) : -

dd)) Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n niteli¤i, toplam tutar›,
bafllang›ç ve bitifl tarihi ve tamamlanma derecesi : -

(*) Bak›n›z Bilanço Dipnotlar› 40 (a)

99-- CCaarrii  vvee  ggeelleecceekk  ddöönneemmlleerrddee  yyaarraarrllaann››llaaccaakk  yyaatt››rr››mm  iinnddiirriimmiinniinn  ttooppllaamm  ttuuttaarr››  ::  Yoktur. (31 Aral›k 2005: Yoktur).

1100-- ‹‹flfllleettmmeenniinn  oorrttaakkllaarr,,  iiflflttiirraakklleerr  vvee  ddii¤¤eerr  iillggiillii  flfliirrkkeettlleerrllee  oollaann  aallaaccaakk  bboorrçç  iilliiflflkkiissii  ((YYTTLL))::  

3311  AArraall››kk  22000066
AAllaaccaakkllaarr BBoorrççllaarr

TTiiccaarrii TTiiccaarrii
TTiiccaarrii  OOllmmaayyaann TTiiccaarrii  OOllmmaayyaann

1)  Ortaklar 47,117,136 - 14,584 -
2)  Ba¤l› Ortakl›klar - - - -
3)  ‹fltirakler 3,179,134 - - -
4)  ‹lgili fiirketler 3,239 - 495,862 -
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GARANT‹ S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle bilanço dipnotlar›
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir)



3311  AArraall››kk  22000055
AAllaaccaakkllaarr BBoorrççllaarr

TTiiccaarrii TTiiccaarrii
TTiiccaarrii  OOllmmaayyaann TTiiccaarrii  OOllmmaayyaann

1)  Ortaklar 22,019,890 - 9,802 -
2)  Ba¤l› Ortakl›klar - - - -
3)  ‹fltirakler 330,935 - - -
4)  ‹lgili fiirketler 8,076 - 146,936 -

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in Türkiye Garanti Bankas› A.fi. nezdinde 81,748,753 YTL (2005:66,813,042YTL) tutar›nda 
mevduat› bulunmaktad›r.

1111-- SSttookkllaarr  vvee  ddii¤¤eerr  bbiillaannççoo  kkaalleemmlleerriinnddee  uuyygguullaannaann  ddee¤¤eerrlleemmee,,  eennvvaanntteerr  vvee  aammoorrttiissmmaann  aayy››rrmmaa  yyöönntteemmlleerrii,,  bbuunnllaarrddaa  vvee  ddii¤¤eerr  
mmuuhhaasseebbee  ppoolliittiikkaallaarr››nnddaa  öönncceekkii  ddöönneemmlleerree  ggöörree  yyaapp››llaann  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerr,,  bbuu  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerriinn  ppaarraassaall  eettkkiilleerrii  vvee  iiflfllleettmmeenniinn  ssüürreekklliillii¤¤ii  iillee  
ddöönneemmsseelllliikk  vvaarrssaayy››mmllaarr››nn››  ddee¤¤iiflflttiirreecceekk  mmuuhhtteemmeell  ggeelliiflflmmeelleerr  vvee  bbuunnllaarr››nn  ggeerreekkççeelleerrii  ::

1111..11 FFiinnaannssaall  ttaabblloollaarr››nn  hhaazz››rrllaannmmaass››

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) 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlü¤e girmifl olup, fiirket, 1 
Ocak 2005 tarihinden bafllamak üzere mali tablolar›n› sözkonusu tebli¤ içerisinde yer alan Sigortac›l›k Hesap Plan› uyar›nca 
düzenlemifltir. 

Hazine Müsteflarl›¤›'n›n 4 Nisan 2005 tarih ve 19387 say›l› yaz›s›yla, sigorta flirketlerinin 
31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”)'n›n 15 Ocak 2003 tarih ve 25290 say›l› Resmi Gazete'de 
yay›mlanarak yürürlü¤e giren Seri XI, No: 25 say›l› Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤'de yer alan, 
'Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi' ile ilgili hükümlere istinaden yeniden düzenlemeleri gerekti¤i 
aç›klanm›flt›r. Hazine Müsteflarl›¤› ayr›ca, SPK'n›n 17 Mart 2005 tarihinde ald›¤› karardan hareketle, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› bildirmifltir. 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 1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak üzere mali tablolar›n enflasyona göre 
düzeltilmesi uygulamas›na devam etmemifltir. 

1111..22 YYaazz››llaann  PPrriimmlleerr

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

1111..33 ÜÜrreettiimm  KKoommiissyyoonn  GGiiddeerrlleerrii  vvee  RReeaassüürraannss  KKoommiissyyoonnllaarr››

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.

1111..44 KKaazzaann››llmmaamm››flfl  PPrriimmlleerr  KKaarrflfl››ll››¤¤››

fiirket, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n›, deprem teminat› primleri haricindeki primler için, poliçe 
baz›nda ve gün esas›na uygun olarak, primlerin ertesi döneme sarkan k›sm› üzerinden ay›rm›flt›r. Belirli bir bitifl tarihi olmayan 
nakliyat sigortas› poliçeleri için son üç ayda yaz›lan primlerin %50'si kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› olarak ayr›lmaktad›r. fiirket 31 
Aral›k 2006 tarihi itibariyle kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n›n hesab›nda al›nan primlerden acente komisyonlar› düflüldükten sonra 
kalan tutar› dikkate alm›fl, söz konusu karfl›l›¤›n reasürör pay›n› ise hesaplanan kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n›n reasürans oran› 
ile çarp›lmas› suretiyle belirlemifltir. 

1111..55 MMuuaallllaakk  HHaassaarr  vvee  TTaazzmmiinnaatt  KKaarrflfl››ll››¤¤››  

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 sigorta flirketleri, 2004 y›l›ndan bafllamak 
üzere her hesap döneminde, branfllar itibariyle muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› ile ilgili olarak yeterlilik oranlar›n› hesaplamak 
ve bu oranlara ba¤l› olarak muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› yeterlilik fark› ay›rmakla yükümlüdürler. Bu çerçevede muallak 
hasar ve tazminat karfl›l›¤› yeterlilik oran›n›n cari hesap dönemi hariç olmak üzere, son befl y›ll›k ortalamas›n›n yüzde 90'›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› ayr›l›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in muallak hasar karfl›l›¤› yeterlilik oran› % 90'›n 
üzerinde hesapland›¤›ndan haz›rlanan mali tablolarda muallak hasar ve tazminat karfl›l›¤› yeterlilik fark› ayr›lmam›flt›r. 

Ayr›ca yukar›da belirtilen yönetmelik çerçevesinde sigorta flirketlerinin 31 Aral›k 2004 tarihinden  itibaren, son befl hesap 
dönemindeki sonuçlar› dikkate alarak, bilanço tarihi itibariyle gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri için
ilgili yönetmelikte belirlenen yöntem uyar›nca ilave muallak hasar karfl›l›¤› ay›rmas› gerekmektedir. Bu çerçevede fiirket 31 Aral›k 
2006 tarihi itibariyle iliflikteki mali tablolar›nda, gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri ile ilgili olarak 
3,526,644 YTL tutar›nda net muallak hasar karfl›l›¤› ay›rm›flt›r.
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31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle bilanço dipnotlar›
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir)



1111)) SSttookkllaarr  vvee  ddii¤¤eerr  bbiillaannççoo  kkaalleemmlleerriinnddee  uuyygguullaannaann  ddee¤¤eerrlleemmee,,  eennvvaanntteerr  vvee  aammoorrttiissmmaann  aayy››rrmmaa  yyöönntteemmlleerrii,,  bbuunnllaarrddaa  vvee  ddii¤¤eerr  
mmuuhhaasseebbee  ppoolliittiikkaallaarr››nnddaa  öönncceekkii  ddöönneemmlleerree  ggöörree  yyaapp››llaann  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerr,,  bbuu  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerriinn  ppaarraassaall  eettkkiilleerrii  vvee  iiflfllleettmmeenniinn  ssüürreekklliillii¤¤ii  iillee  
ddöönneemmsseelllliikk  vvaarrssaayy››mmllaarr››nn››  ddee¤¤iiflflttiirreecceekk  mmuuhhtteemmeell  ggeelliiflflmmeelleerr  vvee  bbuunnllaarr››nn  ggeerreekkççeelleerrii  ((DDeevvaamm››))::

1111..66 DDii¤¤eerr  TTeekknniikk  KKaarrflfl››ll››kkllaarr  

Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin Kurulufl ve Çal›flma Esaslar› Yönetmeli¤i'nin deprem hasar karfl›l›¤› ile ilgili 26. maddesinde, 6 
Eylül 2005 tarihinde yap›lan de¤ifliklik ile birlikte, yang›n ve mühendislik sigorta branfllar›nda verilen deprem teminat› karfl›l›¤›nda 
yaz›lan ve saklama paylar›nda kalan primlerin üçte biri ödenen komisyon ve di¤er masraf pay› olarak düflüldükten sonra kalan 
tutar›n %50'sinin 15 y›l süre ile deprem hasar karfl›l›¤› olarak ayr›lmas› öngörülmüfltür. Ayr›ca ayr›lan karfl›l›¤›n her halükarda brüt
deprem priminin %6's›ndan az olmayaca¤› belirtilmifltir. Deprem hasar karfl›l›¤› ve bu karfl›l›¤›n oluflturdu¤u fonlar›n net gelirleri 
veya giderleri di¤er teknik karfl›l›klar alt›nda gösterilir. Verilen deprem teminat› nedeniyle ödenen hasar ve tazminatlar deprem 
hasar karfl›l›klar›ndan düflülür. 

1111..77 SSiiggoorrttaacc››ll››kk  FFaaaalliiyyeettlleerriinnddeenn  AAllaaccaakkllaarr  KKaarrflfl››ll››¤¤››::

Hazine Müsteflarl›¤›'nca 26 Aral›k 1994 tarihli ve 22153 no'lu Resmi Gazete'de yay›mlanarak 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren 
yürürlü¤e giren Sigorta ve Reasürans fiirketleri'nin Kurulufl ve Çal›flma Esaslar› Yönetmeli¤i'nin 27. maddesi uyar›nca sigorta 
flirketleri, sigorta acenteleri ve sigortal›lar nezdindeki prim alacaklar›ndan muaccel olup da, iki ay içinde tahsil edilemeyen 
k›sm›n›n tamam› kadar prim alacak karfl›l›¤› ay›rmak durumundad›r. 

fiirket 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle prim alacak karfl›l›¤›n› Ekim itibariyle vadesi gelen prim alacaklar›ndan, komisyon, tahsilat ve 
iptal primler düflülmek suretiyle hesaplam›fl ve 1,488,345 YTL tutar›ndaki karfl›l›¤› mali tablolar›na yans›tm›flt›r.

Buna ilaveten, Vergi Usul Kanunu'nun 323'üncü maddesine uygun olarak fiirket, yukar›da belirtilen prim alacak karfl›l›¤›n›n içinde
bulunmayan flüpheli alacaklar için alaca¤›n de¤erini ve niteli¤ini göz önünde bulundurarak idari ve kanuni takipteki alacaklar 
karfl›l›¤› ay›rmaktad›r.

1111..88 RRüüccuu  vvee  SSoovvttaajj  GGeelliirrlleerrii

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle haz›rlanan mali tablolarda Baflbakanl›k 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 
13,219,744 YTL tutar›nda (2005: 9,350,471 YTL) flüpheli alacak karfl›l›¤› ay›rm›flt›r. Dava konusu olan rücu alacaklar›ndan oluflan 
gelirler 31 Aral›k 2006 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. Sovtaj gelirleri ise tahsil edildikleri dönemde faaliyet sonuçlar›na yans›t›lmaktad›r.

fiirket 31 Aral›k 2006 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.

1111..99 MMeennkkuull  KK››yymmeettlleerr

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 finansal varl›klar›n›, sat›lmaya 
haz›r finansal varl›klar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar ve al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar olmak üzere 3 ayr› 
grup içerisinde s›n›fland›rmaktad›r. Bu çerçevede, al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetler ile vadeye kadar elde tutulacak menkul 
k›ymetlerin tahakkuk eden faiz gelirleri ve de¤erleme sonucu ortaya ç›kan de¤er art›fl ve azal›fllar› kar/zarar tablosuna 
yans›t›lmaktad›r. Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lan menkul k›ymetler rayiç de¤erleri ile de¤erlenmektedir. Sözkonusu 
k›ymetlerin tahakkuk eden faiz gelirleri kar zarar tablosuna yans›t›lmakta, rayiç de¤erlerindeki de¤iflikliklerden kaynaklanan 
gerçekleflmemifl kazanç ve kay›plar ise özkaynaklar içindeki “Finansal varl›klar›n de¤erlenmesi” hesab› alt›nda izlenmektedir. 

1111..1100 MMaaddddii  vvee  MMaaddddii  OOllmmaayyaann  VVaarrll››kkllaarr

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 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 h›zland›r›lm›fl ve 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 50 y›l
Demirbafl ve tesisatlar 3-10 y›l
Motorlu tafl›tlar 5 y›l
Di¤er maddi varl›klar 5 y›l
Di¤er maddi olmayan varl›klar 5 y›l

1111..1111 KK››ddeemm  TTaazzmmiinnaatt››  KKaarrflfl››ll››¤¤››

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 1,857,44 YTL ile s›n›rland›r›lm›flt›r. 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir)



1111)) SSttookkllaarr  vvee  ddii¤¤eerr  bbiillaannççoo  kkaalleemmlleerriinnddee  uuyygguullaannaann  ddee¤¤eerrlleemmee,,  eennvvaanntteerr  vvee  aammoorrttiissmmaann  aayy››rrmmaa  yyöönntteemmlleerrii,,  bbuunnllaarrddaa  vvee  ddii¤¤eerr  
mmuuhhaasseebbee  ppoolliittiikkaallaarr››nnddaa  öönncceekkii  ddöönneemmlleerree  ggöörree  yyaapp››llaann  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerr,,  bbuu  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerriinn  ppaarraassaall  eettkkiilleerrii  vvee  iiflfllleettmmeenniinn  ssüürreekklliillii¤¤ii  iillee  
ddöönneemmsseelllliikk  vvaarrssaayy››mmllaarr››nn››  ddee¤¤iiflflttiirreecceekk  mmuuhhtteemmeell  ggeelliiflflmmeelleerr  vvee  bbuunnllaarr››nn  ggeerreekkççeelleerrii  ((DDeevvaamm››))::

fiirket'in 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle hesaplanan toplam k›dem tazminat› yükümlülü¤ü 1,752,050 YTL olup, bunun tamam› 
mali tablolarda k›dem tazminat› karfl›l›¤›nda yer almaktad›r.

1111..1122 YYaabbaanncc››  PPaarraa  BBiirriimmii  iillee  OOllaann  ‹‹flfllleemmlleerriinn  YYeennii  TTüürrkk  LLiirraass››''nnaa  ÇÇeevvrriillmmeessii

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.

1111..1133 VVeerrggii  KKaarrflfl››ll››¤¤››

Kurumlar Vergisi Kanunu 13.06.2006 tarih ve 5520 say›l› yasa ile de¤iflmifltir. Söz konusu 5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun pek çok hükmü 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir. Buna göre Türkiye'de, kurumlar vergisi 
oran› 2006 y›l› için %20'dir (2005: %30). 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 oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10 uncu 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. 2005 ve 
2006 y›llar› için söz konusu flartlar sa¤lanmad›¤› için enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r.

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.

1111..1144 ‹‹llggiillii  fifiiirrkkeettlleerr

Do¤ufl Holding A.fi.'ye dahil flirketler bu mali tablolar aç›s›ndan ilgili flirketler olarak tan›mlanm›flt›r.

1111..1155 DDii¤¤eerr  BBiillaannççoo  KKaalleemmlleerrii

Kay›tl› de¤erleri ile bilançoya yans›t›lm›flt›r.

1122-- BBiillaannççoo  ttaarriihhiinnddeenn  ssoonnrraa  oorrttaayyaa  çç››kkaann  vvee  aaçç››kkllaammaayy››  ggeerreekkttiirreenn  hhuussuussllaarraa  iilliiflflkkiinn  bbiillggii  ::

a) 7 Mart 2007 tarihi itibariyle bilanço tarihinden sonra fiirket aleyhine ço¤unlu¤u rücu ve hasarlarla ilgili 716,856 YTL tutar›nda 
33 adet dava aç›lm›flt›r. 

b) 7 Mart 2007 tarihi itibariyle bilanço tarihinden sonra, fiirket lehine 716,974 YTL tutar›nda 194 adet dava aç›lm›flt›r.

c) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren k›dem tazminat tavan› 1.960,69YTL'ye yükseltilmifltir.

1133-- fifiaarrttaa  bbaa¤¤ll››  zzaarraarrllaarr  iillee  hheerr  ttüürrllüü  flflaarrttaa  bbaa¤¤ll››  kkaazzaannççllaarraa  iilliiflflkkiinn  bbiillggii  ((iiflfllleettmmeeyyii  bboorrçç  aalltt››nnaa  ssookkaaccaakk  vvee  ddöönneemm  ssoonnuuccuunnuu  
eettkkiilleeyyeebbiilleecceekk  hhuukkuukkii  iihhttiillaaffllaarr››nn  mmaahhiiyyeettlleerrii  bbuu  bbööllüümmddee  aaçç››kkllaann››rr))  ::

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket aleyhine, ço¤unlu¤u rücu ve hasarlarla ilgili yükümlülü¤ü 27,907,631 YTL (31 Aral›k 2005: 
23,245,216 YTL) tutar›nda 331 (31 Aral›k 2005: 342) adet dava aç›lm›flt›r. Yine ayn› tarih itibariyle fiirket lehine aç›lan ço¤unlu¤u
aç›lan rücu davalar› ile ilgili 14,162,427 YTL (31 Aral›k 2005: 9,350,471 YTL) tutar›nda 1,221 (31 Aral›k 2005: 1,024) adet rücu 
davas› mevcuttur. Hasarlarla ilgili aleyhte davalar›n karfl›l›¤› muallak hasarlar içinde yer almaktad›r.
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1144-- fifiiirrkkeettiinn  ggaayyrrii  ssaaffii  kkaarr  oorraannllaarr››  üüzzeerriinnddee  öönneemmllii  ööllççüüddee  eettkkiiddee  bbuulluunnaann  mmuuhhaasseebbee  ttaahhmmiinnlleerriinnddee  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerree  iilliiflflkkiinn  bbiillggii  vvee  
bbuunnllaarr››nn  ppaarraassaall  eettkkiilleerrii  :: Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

1155-- AAkkttiiff  ddee¤¤eerrlleerr  üüzzeerriinnddee  mmeevvccuutt  bbuulluunnaann  ttooppllaamm  iippootteekk  vveeyyaa  tteemmiinnaatt  ttuuttaarrllaarr››  ::

3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055

Menkul de¤erler cüzdan› teminat› 2,814,213 7,266,646
Gayrimenkul teminat› 12,120,000 12,120,000
Vadeli Mevduat 33,848,210 6,994,643

1166-- AAkkttiiff  ddee¤¤eerrlleerriinn  ttooppllaamm  ssiiggoorrttaa  ttuuttaarr››  :: 10,103,498 YTL (31 Aral›k 2005: 27,190,870 YTL).

1177-- AAllaaccaakkllaarr  iiççiinn  aall››nnmm››flfl  oollaann  iippootteekk  vvee  ddii¤¤eerr  tteemmiinnaattllaarr››nn  ttooppllaamm  ttuuttaarrllaarr››  ::

3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055

Al›nan ipotek senetleri 526,900 YTL 226,900 YTL
Al›nan teminat mektuplar› 1,987,250 YTL 1,245,500 YTL
Kamu borçlanma senetleri 10,000 YTL 10,000 YTL
Nakit teminatlar 2,000 YTL 500 YTL
Nakit teminatlar (Döviz) 9,060 USD 1,660 USD
Di¤er 565,325 YTL 323,464 YTL

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

3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055

Çekler 5,817,342 4,302,960
Alacak senetleri 4,731,681 2,227,963

1188-- PPaassiiffttee  yyeerr  aallmmaayyaann  ttaaaahhhhüüttlleerriinn  ttooppllaamm  ttuuttaarr››  ::

3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055

Teminat mektubu 1,634,263 YTL 1,585,898 YTL
Teminat mektubu 31,742 USD 678,389 USD
Teminat mektubu - 3,323 EUR
Nakit Teminat - 5,133 YTL

1199-- fifiiirrkkeettiinn  hhaayyaatt  vvee  hhaayyaatt  dd››flfl››  ddaallllaarr  iiççiinn  tteessiiss  eettmmeessii  ggeerreekkeenn  tteemmiinnaatt  ttuuttaarrllaarr››  iillee  vvaarrll››kkllaarr  iittiibbaarriiyyllee  hhaayyaatt  vvee  hhaayyaatt  dd››flfl››  ddaallllaarraa  ggöörree  
tteessiiss  eeddiillmmiiflfl  tteemmiinnaatt  ttuuttaarrllaarr››  ::  

3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055

Tesis edilmesi gereken teminat tutar› 44,403,690 25,657,778 
Tesis edilen gayrimenkul ipote¤i 12,120,000 12,120,000 
Tesis edilen menkul k›ymet blokaj› 2,814,213 7,226,646 
Tesis edilen vadeli mevduat blokaj› 33,848,210 6,994,643

Teminat fazlas› 4,378,732 683,511 

2200-- fifiiirrkkeettiinn  hhaayyaatt  ppoolliiççee  aaddeettlleerrii,,  iillee  ddöönneemm  iiççiinnddee  ggiirreenn,,  aayyrr››llaann  hhaayyaatt  vvee  mmeevvccuutt  hhaayyaatt  ssiiggoorrttaall››llaarr››nn  aaddeett  vvee  mmaatteemmaattiikk  kkaarrflfl››ll››kkllaarr››  ::
Yoktur. (31 Aral›k 2005: Yoktur).

2211-- HHaayyaatt  dd››flfl››  ssiiggoorrttaall››llaarraa  ddaallllaarr  iittiibbaarriiyyllee  vveerriilleenn  ssiiggoorrttaa  tteemmiinnaatt  ttuuttaarr››  ::

3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055

Yang›n 77,782,130,870 64,207,608,612
Kaza 30,273,760,455 20,806,701,446
Nakliyat 17,407,790,438 17,835,477,362
Ferdi Kaza 10,898,150,704 7,790,953,090
Mühendislik 10,540,229,273 7,167,741,803
Hukuksal Koruma 334,799,053 269,115,565
Sa¤l›k 23,549,954 14,222,194
Dolu Sera 10,710,946 6,236,353

147,271,121,693 118,098,056,425

2222-- fifiiirrkkeettiinn  kkuurrdduu¤¤uu  eemmeekklliilliikk  yyaatt››rr››mm  ffoonnllaarr››  vvee  bbiirriikkiimm  ffiiyyaattllaarr››  :: Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

2233-- PPoorrttffööyyddeekkii  kkaatt››ll››mm  bbeellggeelleerrii  vvee  ddoollaaflfl››mmddaakkii  kkaatt››ll››mm  bbeellggeelleerrii  aaddeett  vvee  ttuuttaarr  :: Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).
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2244-- DDöönneemm  iiççiinnddee  ggiirreenn,,  aayyrr››llaann,,iippttaall  eeddiilleenn  vvee  mmeevvccuutt  bbiirreeyysseell  eemmeekklliilliikk  vvee  ggrruupp  eemmeekklliilliikk  kkaatt››ll››mmcc››llaarr››nn››nn  aaddeettççee  ppoorrttffööyy  ttuuttaarrllaarr››  ::  
Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

2255-- BBiillaannççooddaa  mmaalliiyyeett  bbeeddeellii  üüzzeerriinnddeenn  ggöösstteerriillmmiiflfl  mmeennkkuull  kk››yymmeettlleerriinn  vvee  ffiinnaannssaall  dduurraann  vvaarrll››kkllaarr››nn  bboorrssaa  rraayyiiççlleerriinnee  ggöörree,,  bboorrssaa  
rraayyiiççlleerrii  üüzzeerriinnddeenn  ggöösstteerriillmmiiflfl  mmeennkkuull  kk››yymmeettlleerriinn  vvee  ffiinnaannssaall  dduurraann  vvaarrll››kkllaarr››nn  mmaalliiyyeett  bbeeddeelllleerriinnee  ggöörree  ddee¤¤eerrlleerriinnii  ggöösstteerreenn  bbiillggii  ::

MMeennkkuull  KK››yymmeettlleerr::

3311  AArraall››kk  22000066 MMaalliiyyeett KKaayy››ttll››  DDee¤¤eerr RRaayyiiçç  DDee¤¤eerr

SSaatt››llmmaayyaa  HHaazz››rr 2,548,638 2,641,194 2,641,194
Devlet Tahvili

VVaaddeeyyee  KKaaddaarr  EEllddee  TTuuttuullaaccaakk - - -
AAll››mm  SSaatt››mm  AAmmaaççll›› - - -

TTooppllaamm 22,,557755,,994488 22,,664411,,119944 22,,664411,,119944

3311  AArraall››kk  22000055 MMaalliiyyeett KKaayy››ttll››  DDee¤¤eerr RRaayyiiçç  DDee¤¤eerr

SSaatt››llmmaayyaa  HHaazz››rr
Devlet Tahvili 6,501,863 6,957,935 6,957,935

VVaaddeeyyee  KKaaddaarr  EEllddee  TTuuttuullaaccaakk
Devlet Tahvili 160,856 202,977 239,917

AAll››mm  SSaatt››mm  AAmmaaççll›› - - -

TTooppllaamm 66,,666622,,771199 77,,116600,,991122 77,,119977,,885522

2266-- MMeennkkuull  kk››yymmeettlleerr  vvee  bbaa¤¤ll››  mmeennkkuull  kk››yymmeettlleerr  ggrruubbuu  iiççiinnddee  yyeerr  aall››pp  iiflfllleettmmeenniinn  oorrttaakkllaarr››,,  iiflflttiirraakklleerrii  vvee  bbaa¤¤ll››  oorrttaakkll››kkllaarr››  ttaarraaff››nnddaann  
çç››kkaarr››llmm››flfl  bbuulluunnaann  mmeennkkuull  kk››yymmeett  ttuuttaarrllaarr››  vvee  bbuunnllaarr››  çç››kkaarraann  oorrttaakkll››kkllaarr  :: Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

2277-- MMaallii  ttaabblloollaarrddaakkii  ""ddii¤¤eerr""  iibbaarreessiinnii  ttaaflfl››yyaann  hheessaapp  kkaalleemmlleerriinnddeenn  ddaahhiill  oolldduu¤¤uu  ggrruubbuunn  ttooppllaamm  ttuuttaarr››nn››nn  %%2200''ssiinnii  vveeyyaa  bbiillaannççoo  aakkttiiff  
ttooppllaamm››nn››nn  %%55''iinnii  aaflflaann  kkaalleemmlleerriinn  aadd  vvee  ttuuttaarrllaarr››  ::  

DDii¤¤eerr  CCaarrii  DDöönneenn  VVaarrll››kkllaarr:: 3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055

Peflin Ödenen Vergiler ve Fonlar 6,035,835 YTL 6,902,770 YTL

2288-- ““DDii¤¤eerr  AAllaaccaakkllaarr””  iillee  ““DDii¤¤eerr  KK››ssaa  vveeyyaa  UUzzuunn  VVaaddeellii  BBoorrççllaarr””  hheessaapp  kkaalleemmii  iiççiinnddee  bbuulluunnaann  vvee  bbiillaannççoo  aakkttiiff  ttooppllaamm››nn››nn  yyüüzzddee  bbiirriinnii  
aaflflaann,,  ppeerrssoonneellddeenn  aallaaccaakkllaarr  iillee  ppeerrssoonneellee  bboorrççllaarr  ttuuttaarrllaarr››nn››nn  aayyrr››  aayyrr››  ttooppllaammllaarr››  :: Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

2299-- OOrrttaakkllaarr,,  iiflflttiirraakklleerr  vvee  bbaa¤¤ll››  oorrttaakkll››kkllaarrddaann  aallaaccaakkllaarr  nneeddeenniiyyllee  aayyrr››llaann  flflüüpphheellii  aallaaccaakk  ttuuttaarrllaarr››  vvee  bbuunnllaarr››nn  bboorrççllaarr››  ::
Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

3300-- VVaaddeessii  ggeellmmiiflfl  bbuulluunnaann  vvee  hheennüüzz  vvaaddeessii  ggeellmmeeyyeenn  aallaaccaakkllaarr  iiççiinn  aayyrr››llaann  flflüüpphheellii  aallaaccaakk  ttuuttaarrllaarr››  ((bbuu  ttuuttaarrllaarr  aayyrr››  ttooppllaammllaarr  oollaarraakk  
ggöösstteerriilliirr))  ::

a)Kanuni ve idari takipteki alacaklar: 13,928,669 YTL (31 Aral›k 2005: 9,759,973 YTL).
b)Yönetmeli¤e göre ayr›lan prim alacak karfl›l›klar›: 1,488,345 YTL (31 Aral›k 2005: 1,180,397YTL).

3311-- fifiiirrkkeett  iillee  ddoollaayyll››  sseerrmmaayyee  vvee  yyöönneettiimm  iilliiflflkkiissiinnee  ssaahhiipp  iiflflttiirraakklleerr  vvee  bbaa¤¤ll››  oorrttaakkll››kkllaarr››nn  ddöökküümmüü,,  iiflflttiirraakklleerr  vvee  bbaa¤¤ll››  oorrttaakkll››kkllaarr  hheessaabb››nnddaa
yyeerr  aallaann  oorrttaakkll››kkllaarr››nn  iissiimmlleerrii  vvee  iiflflttiirraakk  vvee  oorraann  vvee  ttuuttaarrllaarr››,,  ssöözz  kkoonnuussuu  oorrttaakkll››kkllaarr››nn  ddüüzzeennlleenneenn  eenn  ssoonn  mmaallii  ttaabblloollaarr››nnddaa  yyeerr  aallaann  
ddöönneemm  kkaarr››  vveeyyaa  zzaarraarr››,,  nneett  ddöönneemm  kkaarr››  vvee  zzaarraarr››  iillee,,  bbuu  mmaallii  ttaabblloollaarr››nn  aaiitt  oolldduu¤¤uu  ddöönneemm,,  kkuurruulluummuuzz  ssttaannddaarrttllaarr››nnaa  ggöörree  
hhaazz››rrllaann››pp  hhaazz››rrllaannmmaadd››¤¤››,,  bbaa¤¤››mmss››zz  ddeenneettiimmee  ttaabbii  ttuuttuulluupp  ttuuttuullmmaadd››¤¤››  vvee  bbaa¤¤››mmss››zz  ddeenneettiimm  rraappoorruunnuunn  oolluummlluu,,  oolluummssuuzz  vvee  flflaarrttll››  
oollmmaakk  üüzzeerree  hhaannggii  ttüürrddee  ddüüzzeennlleennddii¤¤ii  ::

3311  AArraall››kk  22000066 ‹‹flflttiirraakk  OOrraann›› ‹‹flflttiirraakk  TTuuttaarr›› ‹‹flflttiirraakk  TTuuttaarr››
‹‹flflttiirraakk  AAdd››:: ((TTaarriihhii  mmaalliiyyeett)) ((KKaayy››ttll››  TTuuttaarr))

Garanti Emeklilik ve Hayat A.fi. 0.0867% 43,371 42,344
Do¤ufl Hizmet Yönetimi A.fi. 1.00% 300 590
Tarsim 5.88% 352,940 352,940
Tarsim Sermaye Taahhüdü (264,706) (264,706)

113311,,990066 113311,,116688
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3311-- fifiiirrkkeett  iillee  ddoollaayyll››  sseerrmmaayyee  vvee  yyöönneettiimm  iilliiflflkkiissiinnee  ssaahhiipp  iiflflttiirraakklleerr  vvee  bbaa¤¤ll››  oorrttaakkll››kkllaarr››nn  ddöökküümmüü,,  iiflflttiirraakklleerr  vvee  bbaa¤¤ll››  oorrttaakkll››kkllaarr  hheessaabb››nnddaa
yyeerr  aallaann  oorrttaakkll››kkllaarr››nn  iissiimmlleerrii  vvee  iiflflttiirraakk  vvee  oorraann  vvee  ttuuttaarrllaarr››,,  ssöözz  kkoonnuussuu  oorrttaakkll››kkllaarr››nn  ddüüzzeennlleenneenn  eenn  ssoonn  mmaallii  ttaabblloollaarr››nnddaa  yyeerr  aallaann  
ddöönneemm  kkaarr››  vveeyyaa  zzaarraarr››,,  nneett  ddöönneemm  kkaarr››  vvee  zzaarraarr››  iillee,,  bbuu  mmaallii  ttaabblloollaarr››nn  aaiitt  oolldduu¤¤uu  ddöönneemm,,  kkuurruulluummuuzz  ssttaannddaarrttllaarr››nnaa  ggöörree  
hhaazz››rrllaann››pp  hhaazz››rrllaannmmaadd››¤¤››,,  bbaa¤¤››mmss››zz  ddeenneettiimmee  ttaabbii  ttuuttuulluupp  ttuuttuullmmaadd››¤¤››  vvee  bbaa¤¤››mmss››zz  ddeenneettiimm  rraappoorruunnuunn  oolluummlluu,,  oolluummssuuzz  vvee  flflaarrttll››  
oollmmaakk  üüzzeerree  hhaannggii  ttüürrddee  ddüüzzeennlleennddii¤¤ii  ((DDeevvaamm››))  ::  

3311  AArraall››kk  22000055 ‹‹flflttiirraakk  OOrraann›› ‹‹flflttiirraakk  TTuuttaarr›› ‹‹flflttiirraakk  TTuuttaarr››
‹‹flflttiirraakk  AAdd››:: ((TTaarriihhii  mmaalliiyyeett)) ((KKaayy››ttll››  TTuuttaarr))

Garanti Emeklilik ve Hayat A.fi. 0.22% 43,371 43,931
Do¤ufl Hizmet Yönetimi A.fi. 1.00% 300 16,484
Tarsim 6.25% 375,000 375,000
Tarsim Sermaye Taahhüdü (281,250) (281,250)

113377,,442211 115544,,116655

3322-- ‹‹flflttiirraakklleerr  vvee  bbaa¤¤ll››  oorrttaakkll››kkllaarrddaa  iiççsseell  kkaayynnaakkllaarrddaann  yyaapp››llaann  sseerrmmaayyee  aarrtt››rr››mm››  nneeddeenniiyyllee  eellddee  eeddiilleenn  bbeeddeellssiizz  hhiissssee  sseenneeddii  ttuuttaarrllaarr››  ::  
Yoktur. (31 Aral›k 2005: Yoktur).

3333-- TTaaflfl››nnmmaazzllaarr  üüzzeerriinnddee  ssaahhiipp  oolluunnaann  aayynnii  hhaakkllaarr  vvee  bbuunnllaarr››nn  ddee¤¤eerrlleerrii  ::  Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

3344-- FFiinnaannssaall  vvaarrll››kkllaarrddaa  ssoonn  üüçç  yy››llddaa  mmeeyyddaannaa  ggeelleenn  ddee¤¤eerr  aarrtt››flflllaarr››  ::  

YYIILL EEnnffllaassyyoonn  DDüüzzeellttmmeessii
2006 -
2005 -
2004 (**) 2,679,630
2003 -

(**) 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle flirket Garanti Emeklilik ve Hayat A.fi.'deki ifltirak pay› üzerinden  2,339,198 YTL; Hümanitas 
Do¤ufl ‹nsangücü Yönetimi A.fi.'deki ifltirak pay› üzerinden ise 323,688 YTL olmak üzere toplam 2,662,886 YTL tutar›nda 
de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ay›rm›flt›r.

3355-- YYaabbaanncc››  ppaarraallaarrllaa  tteemmssiill  eeddiilleenn  vvee  kkuurr  ggaarraannttiissii  oollmmaayyaann  aallaaccaakk  vvee  bboorrççllaarr  iillee  aakkttiiffttee  mmeevvccuutt  yyaabbaanncc››  ppaarraallaarr››nn  aayyrr››  aayyrr››  ttuuttaarrllaarr››  vvee  
YYTTLL''nnaa  ddöönnüüflflttüürrüüllmmee  kkuurrllaarr››  ::

3311  AArraall››kk    22000066 3311  AArraall››kk  22000055

DDöövviizz DDöövviizz KKuurr TTuuttaarr DDöövviizz KKuurr TTuuttaarr
CCiinnssii TTuuttaarr›› ((YYTTLL)) ((YYTTLL)) TTuuttaarr›› ((YYTTLL)) ((YYTTLL))

a) Kasa
CHF - - - 2,240 1.0188 2,282
EUR - - - 15,575 1.5875 24,725
USD - - - 5,666 1.3418 7,603

- 3344,,661100
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KKaayy››ttll››
DDee¤¤eerr

‹‹flflttiirraakk
oorraann››  %%

MMaallii  TTaabblloo
DDöönneemmii

VVeerrggii  öönncceessii
ddöönneemm  kkaarr››

//zzaarraarr››

NNeett  DDöönneemm
kkaarr››  vveeyyaa

zzaarraarr››

BBaa¤¤››mmss››zz
DDeenneettççii
GGöörrüüflflüü

Garanti Emeklilik ve Hayat A.fi. 43,931 %0.0867 31.12.2006 19,797,831 19,797,831 OLUMLU

Do¤ufl Hizmet Yönetimi A.fi. 590 %1.00 31.12.2006 597,861 597,861 -

Tarsim 88,235 %5.88 31.12.2006 804,235 645,889 -

KKaayy››ttll››
DDee¤¤eerr

‹‹flflttiirraakk
oorraann››  %%

MMaallii  TTaabblloo
DDöönneemmii

VVeerrggii  öönncceessii
ddöönneemm  kkaarr››

//zzaarraarr››

NNeett  DDöönneemm
kkaarr››  vveeyyaa

zzaarraarr››

BBaa¤¤››mmss››zz
DDeenneettççii
GGöörrüüflflüü

Garanti Emeklilik ve Hayat A.fi. 43,931 %0.22 31.12.2005 (7,044,475) (7,044,475) OLUMLU

Do¤ufl Hizmet Yönetimi A.fi. 16,484 %1.00 31.12.2005 890,393 621,612 -

Tarsim 93,750 %6.25 31.12.2005 (18,904) (18,904) -



3355-- YYaabbaanncc››  ppaarraallaarrllaa  tteemmssiill  eeddiilleenn  vvee  kkuurr  ggaarraannttiissii  oollmmaayyaann  aallaaccaakk  vvee  bboorrççllaarr  iillee  aakkttiiffttee  mmeevvccuutt  yyaabbaanncc››  ppaarraallaarr››nn  aayyrr››  aayyrr››  ttuuttaarrllaarr››  vvee  
YYTTLL''nnaa  ddöönnüüflflttüürrüüllmmee  kkuurrllaarr››  ((DDeevvaamm››))  ::

3311  AArraall››kk    22000066 3311  AArraall››kk  22000055

DDöövviizz DDöövviizz KKuurr TTuuttaarr DDöövviizz KKuurr TTuuttaarr
CCiinnssii TTuuttaarr›› ((YYTTLL)) ((YYTTLL)) TTuuttaarr›› ((YYTTLL)) ((YYTTLL))

b) Banka mevduatlar›

CHF 1,443,188 1.1503 1,660,100 1,172 1.0188 1,194
EUR 1,890,394 1.8515 3,500,064 2,703,826 1.5875 4,292,324
GBP 409 2.7569 1,127 676 2.3121 1,564
JPY 31,968 0.0118 377 117,748 0.0114 1,342
USD 8,891,189 1.4056 12,497,455 4,860,522 1.3418 6,521,848
DKK 254 0.2483 63 - - -
NOK 273 0.2239 61 - - -
SEK 2,566 0.2036 522 - - -

1177,,665599,,776699 1100,,881188,,227722

c) Sigortal›lardan alacaklar

USD 11,539,078 1.4056 16,219,328 9,248,225 1.34180 12,409,268
EUR - - - 525,493 1.58750 834,219

1166,,221199,,332288 1133,,224433,,448877

d) Acentelerden alacaklar

CHF 2,248 1.1503 2,586 - - -
EUR 5,952,412 1.8515 11,020,890 5,931,660 1.5875 9,416,511
GBP 50,443 2.7569 139,066 63,546 2.3121 146,925
JPY 713,805 0.0118 8,422 42,199,669 0.0114 481,076
USD 10,637,859 1.4056 14,952,575 7,913,480 1.3418 10,618,308
NOK 83 0.2239 19 150 0.1980 30
SEK 66 0.2036 13 67 0.1678 11

2266,,112233,,557711 2200,,666622,,886611

e) Sigorta flirketlerinden
alacaklar

USD 198,750 1.4056 279,363 392,518 1.3418 526,681
EUR 40,074 1.8515 74,197 34,978 1.5875 55,528
CHF - - - 2,018 1.0188 2,056

335533,,556600 558844,,226644

f) ‹dari ve kanuni takipteki
alacaklar

USD 57,571 1.4056 80,922 111,793 1.34180 150,004
EUR 149,694 1.8515 277,158 23,035 1.58750 36,568

335588,,008800 118866,,557722

g) Di¤er çeflitli alacaklar

EUR - - - 16,705 1.5875 26,519
GBP - - - 200 2.3121 462
USD - - - 7,295 1.3418 9,789

-- 3366,,777700

h) Verilen depozito ve
teminatlar

USD - - - 50,000 1.3418 67,090

-- 6677,,009900

DDöövviizzllii  aallaaccaakkllaarr  ttooppllaamm›› 6600,,771144,,330088 4455,,663333,,992266
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3355-- YYaabbaanncc››  ppaarraallaarrllaa  tteemmssiill  eeddiilleenn  vvee  kkuurr  ggaarraannttiissii  oollmmaayyaann  aallaaccaakk  vvee  bboorrççllaarr  iillee  aakkttiiffttee  mmeevvccuutt  yyaabbaanncc››  ppaarraallaarr››nn  aayyrr››  aayyrr››  ttuuttaarrllaarr››  vvee  
YYTTLL''nnaa  ddöönnüüflflttüürrüüllmmee  kkuurrllaarr››  ((DDeevvaamm››))  ::

3311  AArraall››kk    22000066 3311  AArraall››kk  22000055

DDöövviizz DDöövviizz KKuurr TTuuttaarr DDöövviizz KKuurr TTuuttaarr
CCiinnssii TTuuttaarr›› ((YYTTLL)) ((YYTTLL)) TTuuttaarr›› ((YYTTLL)) ((YYTTLL))

i) Reasürans flirketlerine 
borçlar

CHF 1,366,967 1.1503 1,572,422 1,839 1.0188 1,873
EUR 4,676,000 1.8515 8,826,101 4.993,388 1.5875 7,927,003
GBP 43,439 2,7569 119,758 52,006 2.3121 120,242
JPY 698,942 0.0118 8,248 1,818,939 0.0114 20,736
USD 18,351,012 1.4056 25,794,182 16,635,632 1.3418 22,321,691

3366,,332200,,771111 3300,,339911,,554455

j) Tedarikçiler

EUR - - - 2,682 1,5875 4,258
GBP - - - 364 2.3121 843
USD - - - 7,059 1.3418 9,471

-- 1144,,557722

k) Muallak hasar ve tazminat
karfl›l›¤›

CHF 374 1.1503 430 51,537 1.0188 52,506
EUR 1,372,229 1.8515 2,540,682 375,953 1.5875 596,826
GBP 255 2.7569 703 146,658 2.3121 339,088
JPY 500,300 0.0118 5,904 - - -
USD 3,927,200 1.4056 5,520,072 936,016 1.3418 1,255,947

88,,006677,,779911 22,,224444,,336677

l) Al›nan depozito ve
teminatlar

USD 8,560 1.4056 12,032 1,660 1.3418 2,227

1122,,003322 22,,222277

DDöövviizzllii  bboorrççllaarr  ttooppllaamm›› 4444,,440000,,553344 3322,,665522,,771111

3366-- OOrrttaakkllaarr,,  iiflflttiirraakklleerr  vvee  bbaa¤¤ll››  oorrttaakkll››kkllaarr  lleehhiinnee  vveerriilleenn  ggaarraannttii,,  ttaaaahhhhüütt,,  kkeeffaalleett,,  aavvaannss,,  cciirroo  ggiibbii  yyüükküümmllüüllüükklleerriinn  ttuuttaarr››  ::
264,705 YTL (31 Aral›k 2005: Sermaye taahhütleri : 281,250 YTL)

3377-- KKaatteeggoorriilleerrii  iittiibbaarriiyyllee  yy››ll  iiççiinnddee  ççaall››flflaann  ppeerrssoonneelliinn  oorrttaallaammaa  ssaayy››ss››  ::

3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055

Genel Müdürlük 205 186
Ankara Bölge Müdürlü¤ü 15 25
Ege Bölge Müdürlü¤ü 18 20
‹stanbul Anadolu Bölge Müdürlü¤ü 20 19
‹stanbul Avrupa 3. Bölge Müdürlü¤ü 20 20
‹stanbul Avrupa 1. Bölge Müdürlü¤ü 18 17
‹stanbul Avrupa 2. Bölge Müdürlü¤ü 11 12
Marmara Bölge Müdürlü¤ü 11 12
Akdeniz Bölge Müdürlü¤ü 13 11
Çukurova Bölge Müdürlü¤ü 15 11
Do¤u ve Orta Anadolu Bölge Müdürlü¤ü 11 -

TTOOPPLLAAMM 335577 333333

3388-- KKaarr  ppaayyll››  hhaayyaatt  ssiiggoorrttaallaarr››nnddaa  kkaarr  ppaayy››nn››nn  hheessaappllaannmmaass››nnddaa  kkuullllaann››llaann  ddee¤¤eerrlleemmee  yyöönntteemmlleerrii  ::  Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).

3399-- AAll››nnaann  kk››ssaa  vvaaddeellii  vveeyyaa  uuzzuunn  vvaaddeellii  kkrreeddiilleerriinniinn  aall››nnmmaa  ggeerreekkççeelleerrii  ::  Yoktur (31 Aral›k 2005: Yoktur).
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4400-- MMaallii  ttaabblloollaarr››  öönneemmllii  ööllççüüddee  eettkkiilleeyyeenn  yyaa  ddaa  mmaallii  ttaabblloollaarr››nn  aaçç››kk,,  yyoorruummllaannaabbiilliirr  vvee  aannllaaflfl››llaabbiilliirr  oollmmaass››  aaçç››ss››nnddaann  aaçç››kkllaannmmaass››  
ggeerreekkllii  oollaann  ddii¤¤eerr  hhuussuussllaarr  ::  

a) fiirket Hazine Müsteflarl›¤›'n›n ilgili yaz›s›na istinaden (Bak›n›z Bilanço Dipnotlar› 11.1) 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 sözkonusu val›¤›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. Sözkonusu 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.

4411-- NNaazz››mm  hheessaappllaarrddaa  ttaakkiipp  eeddiilleenn  rrüüccuu  aallaaccaakkllaarr››nnaa  iilliiflflkkiinn  ttuuttaarrllaarr  ::  6,740,552 YTL (31 Aral›k 2005: 2,862,144 YTL).
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11-- DDöönneemmiinn  ttüümm  aammoorrttiissmmaann  ggiiddeerrlleerrii  iillee  iittffaa  vvee  ttüükkeennmmee  ppaayyllaarr››  ::

3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055

a)   Amortisman giderleri 1,118,560 709,796
aa) Normal amortisman giderleri 1,118,560 709,796
ab) Yeniden de¤erlemeden do¤an

amortisman giderleri - -
b)   ‹tfa ve tükenme paylar› 761,138 784,269

22-- DDöönneemmiinn  rreeeesskkoonntt  vvee  kkaarrflfl››ll››kk  ggiiddeerrlleerrii  ::

3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055

Teknik karfl›l›klar-net 34,609,357 30,044,994
Vergi karfl›l›¤›  6,576,407 8,971,124
Prim alacak karfl›l›k gider ve (geliri) -net 307,949 (293,356)
‹dari ve kanuni takipteki alacak karfl›l›k gider
ve (gelirleri) - net 4,177,465 3,495,892
K›dem tazminat› karfl›l›k gideri 467,880 165,779

TTooppllaamm 4466,,113399,,005577 4422,,338844,,443333

33-- DDöönneemmiinn  ttüümm  ffiinnaannssmmaann  ggiiddeerrlleerrii  :: 676,249 YTL (1 Ocak-31 Aral›k 2005: Yoktur).

44-- DDöönneemmiinn  ffiinnaannssmmaann  ggiiddeerrlleerriinnddeenn  oorrttaakkllaarr,,  bbaa¤¤ll››  oorrttaakkll››kk  vvee  iiflflttiirraakklleerrllee  iillggiillii  kk››ssmm››nn  ttuuttaarr››  ((TTooppllaamm  ttuuttaarr  iiççiinnddeekkii  ppaayyllaarr››  %%2200''yyii
aaflflaannllaarr  aayyrr››ccaa  ggöösstteerriilleecceekkttiirr))  :: Yoktur (1 Ocak-31 Aral›k 2005: Yoktur).

55-- OOrrttaakkllaarr,,  bbaa¤¤ll››  oorrttaakkll››kk  vvee  iiflflttiirraakklleerrllee  yyaapp››llaann  ssaatt››flfl  vvee  aall››flflllaarr  ((TTooppllaamm  ttuuttaarr  iiççiinnddeekkii  ppaayyllaarr››  %%2200''yyii  aaflflaannllaarr  aayyrr››ccaa  ggöösstteerriilleecceekkttiirr)) ::

3311  AArraall››kk  22000066 3311  AArraall››kk  22000055
SSaatt››flflllaarr::

fifiiirrkkeett  aadd›› TTuuttaarr  ((YYTTLL)) TTuuttaarr  ((YYTTLL))

Türkiye Garanti Bankas› A.fi.
(arac›l›k faaliyetlerinden olan prim üretimi) 166,429,356 128,129,082
Türkiye Garanti Bankas› A.fi.(Poliçe Sat›fl›) 6,553,380 9,008,618

66-- OOrrttaakkllaarr,,  bbaa¤¤ll››  oorrttaakkll››kk  vvee  iiflflttiirraakklleerrddeenn  aall››nnaann  vvee  bbuunnllaarraa  ööddeenneenn  ffaaiizz,,  kkiirraa  vvee  bbeennzzeerrlleerrii  ((TTooppllaamm  ttuuttaarr  iiççiinnddeekkii  ppaayyllaarr››  %%2200''yyii  aaflflaannllaarr
aayyrr››ccaa  ggöösstteerriilleecceekkttiirr))  ::

3311  AArraall››kk  22000066 AAll››nnaann  FFaaiizz:: ÖÖddeenneenn  KKoommiissyyoonn:: DDii¤¤eerr  ÖÖddeenneenn::

Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 10,705,984 23,562,622 661,785

3311  AArraall››kk  22000055 AAll››nnaann  FFaaiizz:: ÖÖddeenneenn  KKoommiissyyoonn:: DDii¤¤eerr  ÖÖddeenneenn::

Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 2,905,506 17,682,501 446,293

77-- YYöönneettiimm  kkuurruulluu  bbaaflflkkaann  vvee  üüyyeelleerriiyyllee  ggeenneell  mmüüddüürr,,  ggeenneell  kkoooorrddiinnaattöörr,,  ggeenneell  mmüüddüürr  yyaarrdd››mmcc››llaarr››  ggiibbii  üüsstt  yyöönneettiicciilleerree  ccaarrii  ddöönneemmddee
ssaa¤¤llaannaann  üüccrreett  vvee  bbeennzzeerrii  mmeennffaaaattlleerriinn  ttooppllaamm  ttuuttaarr››  :: 3,063,426 YTL (31 Aral›k 2005: 3,663,107 YTL). 

88-- AAmmoorrttiissmmaann  hheessaappllaammaa  yyöönntteemmlleerrii  iillee  bbuu  yyöönntteemmlleerrddee  yyaapp››llaann  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerriinn  ddöönneemmiinn  aammoorrttiissmmaann  ggiiddeerrlleerriinnddee  mmeeyyddaannaa  ggeettiirrddii¤¤ii
aarrtt››flfl  ((++))  vveeyyaa  aazzaall››flfl  ((--))  :: Yoktur. 

99-- fifiiirrkkeettiinn  ggeenneell  yyöönneettiimm,,  aarraaflfltt››rrmmaa  vvee  ggeelliiflflttiirrmmee,,  ppaazzaarrllaammaa  ssaatt››flfl  vvee  rreekkllaamm  ggiiddeerrlleerrii  iillee  iillggiillii  oollaarraakk  yyaapp››llaann  aannccaakk  ddaa¤¤››tt››mm››nn  ddiirreekktt
oollaarraakk  yyaapp››llaammaayyaannllaarr  iiççiinn  flfliirrkkeettççee  öönnggöörrüüllmmüüflfl  ddaa¤¤››tt››mm  kkrriitteerrlleerrii  :: Giderlerin özelli¤ine göre net prim da¤›l›mlar› kullan›lm›flt›r.

1100-- ÖÖnncceekkii  ddöönneemmee  iilliiflflkkiinn  ggeelliirr  vvee  ggiiddeerrlleerr  iillee  öönncceekkii  ddöönneemmee  aaiitt  ggiiddeerr  vvee  zzaarraarrllaarr››nn  ttuuttaarrllaarr››nn››  vvee  kkaayynnaakkllaarr››nn››  ggöösstteerreenn  aaçç››kkllaayy››cc››  nnoott  ::
Yoktur.

1111-- AAddii  vvee  iimmttiiyyaazzll››  hhiissssee  sseenneettlleerrii  iiççiinn  aayyrr››  aayyrr››  ggöösstteerriillmmeekk  kkooflfluulluuyyllaa  hhiissssee  bbaaflfl››nnaa  kkaarr  vvee  kkaarr  ppaayy››  oorraannllaarr››  :: Hisse bafl›na kar pay›
da¤›t›m oran› belirlenmemifltir.

1 YTL Nominal Net Dönem Kar› 
De¤erdeki ------------------------------------- =  0,40 YTL
Hisse Senedi Bafl›na Kar (YTL); Ç›kar›lm›fl (Ödenmifl) Sermaye

(31 Aral›k 2005: 0,46 YTL)

1122-- DDöönneemm  iiççiinnddee  yyeennii  ggiirreenn  bbiirreeyysseell  eemmeekklliilliikk  kkaatt››ll››mmcc››llaarr››nn››nn  aaddeett  iillee  bbrrüütt  vvee  nneett  kkaatt››ll››mm  ppaayyllaarr››nn››nn  bbiirreeyysseell  vvee  kkuurruummssaall  oollaarraakk
ddaa¤¤››ll››mmllaarr››  :: Yoktur. 
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1133-- DDöönneemm  iiççiinnddee  bbaaflflkkaa  flfliirrkkeetttteenn  ggeelleenn  bbiirreeyysseell  eemmeekklliilliikk  kkaatt››ll››mmcc››llaarr››nn››nn  aaddeett  iillee  bbrrüütt  vvee  nneett  kkaatt››ll››mm  ppaayyllaarr››nn››nn  bbiirreeyysseell  vvee  kkuurruummssaall
oollaarraakk  ddaa¤¤››ll››mmllaarr››  :: Yoktur. 

1144-- DDöönneemm  iiççiinnddee  flfliirrkkeettiinn  hhaayyaatt  ppoorrttffööyyüünnddeenn  bbiirreeyysseell  eemmeekklliillii¤¤ee  ggeeççeenn  bbiirreeyysseell  eemmeekklliilliikk  kkaatt››ll››mmcc››llaarr››nn››nn  aaddeett  iillee  bbrrüütt  vvee  nneett  kkaatt››ll››mm
ppaayyllaarr››nn››nn  bbiirreeyysseell  vvee  kkuurruummssaall  oollaarraakk  ddaa¤¤››ll››mmllaarr››  :: Yoktur. 

1155-- DDöönneemm  iiççiinnddee  flfliirrkkeettiinn  ppoorrttffööyyüünnddeenn  aayyrr››llaann  bbaaflflkkaa  flfliirrkkeettee  ggeeççeenn  vveeyyaa  bbaaflflkkaa  flfliirrkkeettee  ggeeççmmeeyyeenn  hheerr  iikkiissii  bbiirrlliikkttee  bbiirreeyysseell  eemmeekklliilliikk
kkaatt››ll››mmcc››llaarr››nn››nn  aaddeett  iillee  bbrrüütt  vvee  nneett  kkaatt››ll››mm  ppaayyllaarr››nn››nn  bbiirreeyysseell  vvee  kkuurruummssaall  oollaarraakk  ddaa¤¤››ll››mmllaarr››  :: Yoktur.

1166-- DDöönneemm  iiççiinnddee  yyeennii  ggiirreenn  hhaayyaatt  ssiiggoorrttaall››llaarr››nn  aaddeett  iillee  bbrrüütt  vvee  nneett  pprriimm  ttuuttaarrllaarr››  ffeerrddii  vvee  ggrruupp  oollaarraakk  ddaa¤¤››ll››mmllaarr››  :: Yoktur. 

1177-- DDöönneemm  iiççiinnddee  ppoorrttffööyyddeenn  aayyrr››llaann  hhaayyaatt  ssiiggoorrttaall››llaarr››nn  aaddeett  iillee  bbrrüütt  vvee  nneett  pprriimm  ttuuttaarrllaarr››  mmaatteemmaattiikk  kkaarrflfl››ll››kkllaarr››nn››nn  ttuuttaarrllaarr››nn››nn  ffeerrddii  vvee
ggrruupp  oollaarraakk  ddaa¤¤››ll››mmllaarr››:: Yoktur. 

1188-- DDöönneemm  iiççiinnddee  hhaayyaatt  ssiiggoorrttaall››llaarr››nnaa  kkaarr  ppaayy››  ddaa¤¤››tt››mm  oorraann››:: Yoktur.
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GARANT‹ S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait gelir tablosu dipnotlar›
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL) olarak gösterilmifltir)
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