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KURUMSAL PROFİL

GULF INSURANCE GROUP 

%44,04 hissesi Kuwait Projects Company (KIPCO), %41,4 hissesi Kanada merkezli Fairfax Financial Holdings Limited (FAIRFAX), kalan 
hisseleri ise halka açık olan GULF INSURANCE GROUP K.S.C.P, 1962 yılında şirket temellerini atmış olup, bölgesindeki iki dev şirketin 
bilgi ve tecrübesinin ortaklığında 9 farklı ülkede faaliyetine devam etmektedir.

Moody’s’den A3, AM Best’ten  (Excellent) kredi notu almış olan GIG, finansal yapısı güçlü bir şirket olup, Kipco’nun Türkiye’deki bir 
diğer dolaylı yatırımı da Burgan Bank A.Ş’ dir.
KUWAIT PROJECTS COMPANY (KIPCO)
Operasyonları Atlantik Okyanusudan Arap Denizi'ne, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika bölgesine uzanmakta olan Kipco, finansal hizmetler, 
medya, üretim ve gayrimenkul gibi sektörlerdeki işletmeleri ile altmışın üzerinde şirketten oluşmakta, 24 ülkede 12.000 kişiyi istihdam 
etmektedir. 1975 yılında kurulan Kipco Ortadoğu ve Güney Afrika bölgesinin en başarılı şirketlerinden biri haline gelmiştir.

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

Fairfax, Allied World ve Alltrust gibi büyük sigorta şirketlerine ek olarak Amerika ve Asya ‘da pek çok sigorta şirketinin; Polish-RE, Odys-
sey-RE, Advent, Singapore-RE ve diğer 6 reasürans şirketiyle, Lloyds sendikası lideri Brit Insurance’ın da sahibi olup, 6 Latin Amerika 
ülkesi ve Doğu Avrupa’da faaliyetlerini sürdürmektedir.

GIG MARKA DEĞERLERİ

Saygı: Müşteri ve çalışanlarımıza saygının, temel taşlarımızı sağlamlaştırıp, bizi daima dik tutacağına inanıyoruz. 

Güven: İş ortaklarımız, sigortalılarımız ve çalışanlarımız ile uzun vadeli, güven esaslı, sağlam birliktelikler hedefliyoruz.  

Hakkaniyet: Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle olan ilişkilerimizde adil, şeffaf ve hesap verebilir olmaya, kurumsal 
bütünlüğümüzü titizlikle korumaya önem veriyoruz.

GULF SİGORTA REHBER PRENSİPLERİ

Takım Kültürü – Biz, başarıyı, bir takım oyunu olarak görüyoruz.  Takım oyunumuzun temelinde birbirimizin sorumluluk alanlarına, 
farklı tecrübe ve birikimlerine saygı duymak yatar.  GIG Vizyon ve Misyonunu rehber edinerek belirlediğimiz strateji ve hedefleri ekip 
olarak tam koordinasyon içerisinde hayata geçirir, kurum başarısını kişisel hedeflerden yukarıda tutarız.

Denge – Biz, gerek iş başında, gerekse sosyal yaşam ve aile yaşamında “değer yaratacak” bireylerle çalışmanın, çalışanların güçlü 
yanlarını en iyi şekilde kullanıp, gelişim alanlarını belirleyebildiği iş ortamları sağlamanın önemine inanıyoruz.  Portföy ve dağıtım kanalı 
tarafında gözettiğimiz denge, mutlu ve işini seven ekipler yaratma gayretimize de yansıyor.   

Müşteri Odaklılık – Biz, müşteri talep ve beklentilerini takip ederek karşılamanın ötesine geçip, müşterilerimizi doğru anlayarak, 
ihtiyaçlarına en uygun çözümleri, titiz ve özenli bir hizmet, ilgili ve güler yüzlü bir ekip olarak sunma gayretindeyiz. 

İletişim – Biz, ahlaki kurallar ve iş etiği çerçevesine saygı duyarız.  Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın hakları ve kişisel özgürlükleri, 
şirketimize ait bilgiler ve dokümanlar, yani kurumsal hafızamız, hukuka uygun olarak kayıt altında tutulur.  Gulf Sigorta çalışanları, şirket 
hedef ve stratejileri ile uyumlu, toplum ve çevreye saygılı, geri bildirim ve iyileşme alanlarını anlamaya açık bir kurum kültürüne inanır.

GULF SİGORTA A.Ş

GIG Türkiye’de faaliyetine 2016 yılında Turins Sigorta’yı alarak başlamıştır. 2017 yılında da AIG Sigorta hisselerinin tamamını satın alarak 
her iki şirketi Gulf Sigorta markası altında birleştirmiştir. Bugün Gulf Sigorta, 228 çalışanı ile müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılamak için geliştirdiği sigorta ürünleri ile tüm dağıtım kanallarında yenilikçi, dinamik ve içinde bulunduğu pazarla uyumlu 
bir yaklaşım sergilemektedir. Müşterilerine en etkin şekilde ulaşmak için yaygın satış kanalları olan acente ve brokerlere ek olarak; 
bankasürans, direkt iş ortakları, çağrı merkezi ve dijital platformlar üzerinden satış yapmaktadır.
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Gulf Sigorta pazarın farklı sigorta ihtiyaçlarına sahip segmentlerine özel çözümler üretmeye odaklı yaklaşımı, müşteriye katma değer 
sağlayan geniş ürün yelpazesi, deneyimli kadrosu ve özenli servisi ile pazarda en beğenilen sigorta şirketi olma vizyonuna odaklan-
mıştır. Gulf Sigorta, teknik uzmanlık, finansal güç, üstün hasar hizmeti ve uluslararası deneyimi ile müşterilerine tam güvence sağlarken, 
uzun soluklu, sağlam iş birlikteliklerini hedeflemektedir.
Gulf Sigorta Hasar Departmanı’nın hizmet kalitesi, Bureau Veritas tarafından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini alması ile tescillenmiştir.

Gulf ürün ve hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiyi Müşteri İletişim Merkezi (444 1 244) vasıtasıyla ve www.gulfsigorta.com.tr kurumsal 
internet sitesi, Facebook ve Twitter’daki kurumsal sayfalarından edinilebilir.

Vizyonumuz 

Öncü sigorta çözümlerini, farklı dağıtım kanalları üzerinden ve yüksek kalitede bir müşteri hizmeti ile sunarak, Türkiye de en beğenilen 
sigorta şirketi olmaktır.

Misyonumuz 

Girişimcilik ruhumuz ve çok yönlü bakış açımızla, insanlara, süreçlere ve işimize yatırım yaparak müşterilerimize fayda sağlayıp, karlı ve 
sürdürülebilir büyüme sağlamak.
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GULF SİGORTA’NIN ORTAKLIK YAPISI

Gulf Sigorta A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle, Şirket’in nominal sermayesi 180.366.350 TL olup, tamamı ödenmiş her biri 1 TL değerindeki 180.366.350 
adet paydan ibarettir.

Şirketin ortaklık yapısında 2017 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

 

Hissedarın Adı Hisse Miktarı (TL) Hisse Adedi Yüzde (%)

Gulf Insurance Group K.S.C.P 178.959.492 178.959.492 99.22

TÜRSAB Seyahat Acentaları 
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

1.406.858 1.406.858 0.78

TOPLAM 180.366.350 180.366.350 100
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FİNANSAL SONUÇLAR
(BİN TL)

2016 2017 Değişim

314.374 402.138 27,92

416.550 498.950 19,78

164.709 172.950 4,53

166.204 163.388 -1,69

28.100 23.547 -16,20

59.986 68.896 14,85

9.023 3.000 -65,75

25.682 11.751 -54,25

Toplam Prim Üretimi

Toplam Aktifler

Özkaynaklar

Teknik Gelirler

Teknik Kar/Zarar

Mali Gelirler

Mali Kar/Zarar

Dönem Net Karı/Zararı

2016 2017

93 130

191 234

40 35

76 69

43 44

Oranlar(%)

Cari Oran

Alınan Primler(Brüt)/Özkkkaynaklar

Özkaynaklar/Aktif Toplam

Likit Aktifler/Aktif Toplam

Hasar Prim Oranı (Net)

BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
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GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

Değerli paydaşlarımız,

2017 yılı, Gulf Sigorta için, AIG‘nin satın alınma ve eski Turins Sigorta ile AIG Sigorta operasyonlarının GULF çatısı altında birleştirilme 
süreçlerinin yönetildiği yoğun gündemli bir sene oldu. 
İki ayrı satın alma ile Türkiye sigorta sektörüne güçlü bir giriş yapan GIG; Moody’s’den A3, AM Best’ten A+ (Excellent) kredi notu almış 
olan finansal yapısı güçlü bir şirket. İki dev şirketin bilgi ve tecrübesinin ortaklığında 9 farklı ülkede 16 şirket ile faaliyetini sürdüren 
GIG’nin, % 44,04 hissesi KIPCO, % 41,42 hissesi Fairfax’in, kalan hisseleri ise halka açık. KIPCO’nun Türkiye’deki bir diğer dolaylı yatırımı 
ise Burganbank A.Ş.’dir.
Birleşmenin yasal süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının yanı sıra, organizasyon yapısındaki değişiklikler, şirket hedef ve stratejileri ile 
uyumlu yeni bir reasürans tretesi kurulması, operasyonel sistemlerin daha etkin ve efektif hale getirilmesi için yapılan yatırımlar, Ekim 
ayında gerçekleştirilen Gulf Sigorta Marka Lansmanı, tüm çalışanların performans yönetimi için oluşturulan web bazlı sistemin çalışır 
hale gelmesi ile daha efektif bir servis için Genel Merkez, İstanbul Bölge Operasyonu ve Çağrı Merkezinin Ümraniye’deki yeni ofise 
taşınması 2017 içerisinde tamamlanan başlıca önemli kilometre taşları arasında sayılabilir. 
Faaliyet raporu içerisinde finansal tablolar detaylı olarak yer aldığından bu önsöz kapsamında, 2017 yılsonu gerçekleşen prim üretimi-
nin, hedeflenen prim üretiminin üzerinde olduğunu ve 400 milyon TL’yi aştığını; birleşme, yenilenme ve teknoloji yatırımlarına rağmen 
12 milyon TL’yi aşkın kârla kapatıldığını memnuniyetle belirtmek isterim. 
2017 yılında sektör büyümesi yüzde 15 civarında seyretmişken, Gulf Sigorta olarak yaklaşık yüzde 28 ile sektör üzerinde bir büyüme 
oranı yakaladık. Gurur vesilemiz olan istisnai hasar servisimizin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim sistemi belgelerinin yenilenen tescili, birleşme kaynaklı bir takım zorluklara rağmen büyük müşteri tabanımızı yüzde 95 
üzerinde bir oranla korumuş olmak, elbette başarılı bir ekip çalışması ve doğru stratejiler izlediğimiz yönündeki mühim göstergeler. 

TÜRKİYE SİGORTA SEKTÖRÜ
2017 yılı Gulf Sigorta için olduğu kadar sektör ve ülke genelinde de hareketli ve yoğun gündemli bir yıl oldu.
Sigortacılık Sektöründe 2017 toplam prim üretimi 46 milyar TL’yi geçti. Nisan 2017 itibariyle trafik sigortaları branşında yürürlüğe giren, 
hasar riski yüksek araçlar ile taksi, minibüs, otobüs gibi araç gruplarındaki prim ve hasarı sigorta şirketleri arasında paylaştıracak "Riskli 
Sigortalılar Havuzu" modeli sonucunda sigortalı sayısı artarken alınan prim azaldı.
Ocak ayından itibaren yaklaşık 8 milyon çalışanın dâhil olduğu bireysel emeklilik katkı sisteminde 3,5 milyon çalışan katkı payı ödemeye 
devam etmekte. 2017 Aralık ayının 3 Haftasında sistemde kalmaya devam edenlerin oranı ise %46 seviyelerinde.

EKONOMİK GÖSTERGELER

Enflasyon yıl içinde dalgalı bir seyir izledi. 2017 yılına yüzde 9,2 ile başlayan TÜFE,  Nisan ayında yüzde 11,9, Temmuz ayında yüzde 9,8, 
2017 sonu itibariyle de yüzde 11,9 oldu. Bu seviye 2004 yılından bu yana kayıtlara geçen en yüksek yıllık enflasyon, ve tüm sektörlere 
olduğu gibi sigorta sektörüne de etkileri yansıdı.
Türkiye ekonomisi, ekonomiyi canlandırma amacıyla uygulamaya konulan mali teşvikler, destekleyici makro ihtiyati politikalar, Kredi 
Garanti Fonu aracılığıyla sağlanan desteğin olumlu etkisi ile 2017 yılının ilk yarısında yüzde 5,1 ile güçlü bir büyüme performansı göster-
di. Bu büyüme performansı ile Türkiye G20 ülkeleri arasında, Çin ve Hindistan’dan sonra, en hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu.
Ekonomi içerisinde yaklaşık yüzde 65-70 paya sahip hizmetler sektörü ise 2017 yılının ilk yarısında 4,7 ile güçlü bir büyüme sergiledi. Bu 
dönemde hizmet sektöründe ortaya çıkan pozitif görünümde, finans ve sigortacılık faaliyetleri yüzde 9,6 büyüdü.
Devam eden ve prensipte sevindirici olan büyüme trendine rağmen, kişisel olarak görüşüm, reel büyüme oranlarının hala yetersiz 
olduğu ve ülkedeki potansiyeli karşılamaktan uzak olduğu yönünde.  2017 yılı için tek cümlelik özet bir değerlendirme yapacak olsak, 
trafik sigortaları branşından ve buradaki kronik problemlerin çözümlenmesi adına yapılmış, ancak sigorta şirketleri için optimal 
olmayan çalışmalardan bahsetmek durumunda kalırız. Oluşturulan havuz ve tavan prim uygulamalarının etkilerini izlemeye devam 
ediyor olacağız. 
Gulf Sigorta olarak, Ülkemize ve iş ortaklarımıza, sigortalılarımıza vereceğimiz hizmetin gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda 
önemine inancımız sonsuz.   2017 yılını milat edinip çıktığımız yolculukta, deneyimli kadromuz, sağlam temelimiz ve en beğenilen sigor-
ta şirketi olma vizyonumuzla 2018’e hazırız. Bu yolculukta yanımızda olan tüm müşterilerimize, dağıtım kanallarımıza, iş ortaklarımıza 
ve çalışanlarımıza, bize duydukları güvenden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, verimli ve başarılı bir sene diliyorum. 

Saygılarımla,GULF SİGORTA A.Ş.

Muammer Süleyman Sağıroğlu     
Genel Müdür ve  Yönetim Kurulu Üyesi

5



6

2017 2016 Değişim (TL) Değişim (%) 

163.388.221 166.203.575 -2.815.354 -1,69% 

402.138.345 314.374.124 87.764.221 27,92% 

-173.429.153 -204.751.747 31.322.594 -15,30% 

-85.807.029 30.828.689 -116.635.718 -378,33% 

-200.704 5.519.385 -5.720.089 -103,64% 

19.445.708 19.495.041 -49.333 -0,25% 

1.241.054 738.083 502.971 68,15% 

-139.841.579 -138.103.755 -1.737.824 1,26% 

-116.218.409 -87.460.300 -28.758.109 32,88% 

65.132.903 35.853.828 29.279.075 81,66% 

-34.135.866 -76.617.883 42.482.017 -55,45% 

21.281.548 64.923.801 -43.642.253 -67,22% 

-1.441.454 -785.959 -655.495 83,40% 

52.275.498 52.084.952 190.546 0,37% 

-54.801.526 -58.948.218 4.146.692 -7,03% 

-71.934.273 -67.153.976 -4.780.297 7,12% 

23.546.642 28.099.820 -4.553.178 -16,20% 

Alınan Primler

Reasüröre Devredilen Primler

Kazanılmamış Prim KArşılığında Değişim

Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim

Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan 
Yatırım Gelirleri

Tahakkuk Eden Rücü ve Sovtaj Gelirleri

II. TEKNİK GİDERLER

Brüt Ödenen Tazminatlar

Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı

Muallak Tazminat Karşılığı

Muallak Tazminat Karşılığında Reasürör 
Payı

Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim

Alınan Komisyonlar

Ödenen Komisyonlar

Faaliyet Giderleri

II. TEKNİK KAR / ZARAR

I. TEKNİK GELİRLER
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KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Gulf Sigorta A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü İstanbul'dadır. Gulf Sigorta A.Ş, Genel Müdürlüğe bağlı, İstanbul, Karadeniz ve İç Anadolu, Güney 
Marmara, Güney Anadolu ve Ege bölge müdürlükleri ile KKTC şubesi bulunmaktadır.

YENİ HİZMET VE FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME UYGULAMALARI

• AIG Sigorta Bilgi Teknolojileri altyapısının, AIG Global Services’ten Gulf Sigorta’ya taşınması.

• AIG üzerindeki talep takip sisteminin Gulf Sigorta Service Desk’e alınması. 

• SAP Business Objects Raporlama ve Data Warehouse projesine başlandı.
 
• File.net belge yönetim uygulaması projesi hayata geçirildi.  AIG’den veri migrasyonu devam etmektedir. 

• Bütün sunucuların işletim sistemleri, güncel Windows Sunucu versiyonu olan Server 2016’ya yükseltildi

• Client bilgisayarlarda standardizasyon sağlandı ve Windows versiyonları son teknoloji olan Windows 10’a yükseltildi.

• Mobil telefon istemcisi olan Good, Outlook Mobile ile değiştirildi. 

• Gulf Strwam teklif takip değerlendirme sisteminin Sales Force üzerine kurulumu gerçekleştirildi.

• İnsan Kaynakları performans değerlendirme sistemi olan DİNAMİK’in faaliyete geçmesi.
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YÖNETİM KURULU

Bijan Khosrowshahi
Yönetim Kurulu Başkanı
Bijan Khosrowshahi 1961 yılında doğmuştur. 1986'da işletme yüksek lisansı (MBA), 1983'te ABD'deki Drexel 
Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği lisansı yapmıştır. Japonya da Fuji Fire and Marine Insurance Compa-
ny'de Başkan ve CEO’luk Kore Seul'de AlG'nin Genel sigorta Operasyonları Başkanlığı yaptı, Halen  
Londra'dai Fairfax lnternational'da Başkan ve CEO’dur. Ayrıca Gulf Sigorta A.Ş.'nin Yönetim Kurulu 
başkanıdır.  Fairfax Financial Holdings Limited'in Gulf Insurance Group - Kuveyt, Bahrain Kuwait Insurance - 
Bahreyn Arab Misr Insurance - Mısır, Commercial International Bank (ClB) – Nısır, Arab Orient Insurance  
Company -Ürdün, Jordan Kuwait Bank - Ürdün,  Alliance Insurance P.S.C. – Dubai, şirketlerinin Yönetim 
Kurulu Üyesi ve temsilcisidir.

Khaled S A Alhasan
Yönetim Kurulu Üyesi
Al- Hasan’ın Kuveyt Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Ekonomi lisans derecesi mevcuttur. Profesyonel  
Sigortacılık ve Yöneticilik deneyimini 30 seneyi aşkın süredir çeşitli yönetici pozisyonlarında sürdürmekte-
dir. GIG’ye 1978 yılında katılmıştır. Şu anda GIG’de Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO, Suriye’deki Syrain Kuwait 
Insurance Company’de ise Yönetim Kurulu Başkanı konumundadır. Ürdün’deki Arab Orient Insurance 
Company, Mısır’daki Arab Misr Insurance Group (AMIG) ve Bahreyn’de Bahrain Kuwait Insurance Compa-
ny’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’dır.  Lübnan’daki Arab Reinsurance Company ve Mısır’daki   
Egyptian Takaful Property & Liability (ETP)’de Yönetim Kurulu   Üyesidir. Suudi Arabistan Krallığı’ndaki Buruj 
Cooperative Insurance Company’de ise İdari Müdürdür.

Alaa Mohamed Aly El Zoheiry
Yönetim Kurulu Üyesi
31 /03/1964 yılında doğmuş, Mısır uyrukludur. 1986 yılında Sadat Akademisi Yönetim Bilimleri, Yönetim 
Fakültesinde İşletme Lisansını tamamlamış, 1989 yılında da Kahire Üniversitesi (Cairo University), Hayat Dışı  
sigorta bölümünden Yüksek Lisans Eğitim Diplomasını almıştır. Misr lnsurance Co. Şirketinde Reasürans  
Sigortacısı olarak 1988-1990 yılları arasında çalışma hayatına başlamış ve sırasıyla Suez Canal  Sigorta  
Şirket’inde Mühendislik Sigortaları  Departmanı Müdür Yardımcısı olarak, ACE-CIIC Sigorta  Şirketi’nde  
Operasyonel Teknik Müdürü olarak ve halen Arab Misr Insurance Group (AMIG) şirketinde  Yönetici Müdür  
olarak görevini sürdürmektedir.

Süleyman Sağıroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1969 İzmir Doğumlu olan Muammer Süleyman Sağıroğlu, Texas Austin Üniversitesi Pazarlama bölümünden  
mezundur. Maryland College Park Üniversitesi’nde Finans alanında master eğitimini tamamlamıştır.  Meslek 
hayatına 1995 yılında, Aegon ABD iştirakı olan Monumental Acente Grubu’nda başlamıştır. Eylül 1999 – 
Nisan  2012 tarih aralığında Chartis (AIG) Sigorta’da Tüketici Sigortaları branşında 21 ülkeden sorumlu 
olarak  çalışmıştır. Nisan 2012 itibariyle Chartis (AIG) Sigorta Genel Müdürü olarak göreve  gelmiştir. Haziran 
2016  itibariyle Gulf Sigorta bünyesinde Yönetim Kurulu  Üyeliği ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmek-
tedir.  

Sherif Abdelmoamen Abdelsattar Mousa 
Yönetim Kurulu Üyesi
Sherif Mousa muhasebe lisans derecesini Mısır’da bulunan Ain Sham Üniversite’sinden Mayıs 2003’te 
almıştır. Sherif Mousa,  sigortacılık sektöründeki kariyerine Allianz Mısır’da sigortalama ve muhasebe 
departmanlarında 4 yıllık çalışma ile başlayan ve Ekim 2008’de GIG’ye katılması ile devam eden 12 yıldan uzun  
süreli kapsamlı bir deneyim kazanmıştır. Kurumsal Finans, Finansal Analizler, Uluslararası Finansal Raporla-
ma, Bütçeleme ve Stratejik Planlama konularında profesyonel eğitim etkinlikleri ile uzmanlığını 
güçlendirmiş ve GIG’de birçok kez terfi almıştır. Halen Gulf Sigorta A.Ş.’de Risk ve Denetim Komiteleri Üyesi,  
Yönetim Kurulu Üyesi ve Gulf Insurance Group’un da Bölgesel Operasyonlar Müdürü’dür.
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ÜST YÖNETİM  

Süleyman Sağıroğlu
Genel Müdür
1969 İzmir Doğumlu olan Muammer Süleyman Sağıroğlu, Texas Austin Üniversitesi Pazarlama bölümün-
den  mezundur. Maryland College Park Üniversitesi’nde Finans alanında master eğitimini tamamlamıştır. 
Meslek hayatına 1995 yılında, Aegon ABD iştirakı olan Monumental Acente Grubu’nda başlamıştır. Eylül 
1999 – Nisan  2012 tarih aralığında Chartis (AIG) Sigorta’da Tüketici Sigortaları branşında 21 ülkeden 
sorumlu olarak  çalışmıştır. Nisan 2012 itibariyle Chartis (AIG) Sigorta Genel Müdürü olarak göreve 
gelmiştir. Haziran 2016  itibariyle Gulf Sigorta bünyesinde Yönetim Kurulu  Üyeliği ve Genel Müdür olarak 
görevini sürdürmektedir.  

Gonca Ulusoy
Genel Müdür Yardımcısı – Teknik ve Reasürans
Ankara, 1977 doğumlu olan Gonca Ulusoy, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü Iisans 
öğrenimini takiben, Geoteknik Anabilim Dalında Deprem Risk Analizi konusunda masterını tamamlamıştır. 
Meslek hayatına 1999 yılında Emek Sigorta’da başlayan Ulusoy, 2002 yılında Şeker Sigorta da Reasürans & 
Oto Dışı Underwriting Yöneticiliği, 2003 yılı itibariyle Aviva Sigorta da sırasıyla Reasürans, Ürün & Under-
writing Müdürlüğü ve Kurumsal Satış Bölge Müdürlüğü görevlerinde yer aldıktan sonra, Dubai Starr  
Sigorta ve KMD BrokerIik Şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2016 Ağustos ayında Gulf Sigorta 
bünyesine  katılan Gonca Ulusoy, Teknik ve Reasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmaktadır.

Ayşe Figen GARDET
Genel Müdür Yardımcısı – Alternatif Dağıtım Kanalları, Operasyon, Pazarlama ve Kurumsal İletişim
8 Haziran 1972 Ankara doğumlu olan Gardet, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1998’de University of California Berkeley de İletişim ve Pazarlama eğitimi aldı. 
2000-2007 yılları arasında ABD’de  sırasıyla, Carpenter Moore, ABD Insurance ve Wells Fargo brokerlikte 
görev yaptı. Sigorta sektörüne girmeden önce 3 yıl boyunca San Francisco bazlı bir internet şirketinde 
proje yöneticiliği yapan Gardet, 2007-2017 yılları arasında AIG Sigorta’da Ticari Sigortalar Müdürlüğü, 
Satış Grup  Müdürlüğü ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. 2017 yılında Ekonomist dergisinin seçtiği 
Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su arasında yer almış olan Gardet, Mayıs 2017 tarihinden bu yana Gulf 
Sigorta’da Kurumsal İletişim ve Pazarlama, Alternatif Dağıtım Kanalları, Operasyon ve Global Programlar-
dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. 

Sibel Sevinç
Genel Müdür Yardımcısı - Satış
İstanbul, 1972 doğumlu olan Sevinç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezundur. Meslek 
 hayatına  1994 yılında Assitalia L’assicirazioni D’İtalia S.P.A, Acenteler Servisinde başlayan Sibel Sevinç 1995  
yılında  Emek Sigorta’da Kurumsal Müşteriler Bölge Yönetmeni olarak görev aldı. 1998 yılı sonrasında  
sırasıyla AIG Sigorta, ve Aviva Sigorta da Pazarlama ve Satış departmanlarında yöneticilik yapmıştır. Eylül  
2016 itibariyle  Gulf Sigorta bünyesine katılan Sevinç, satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır.

   
Muharrem GÜVEN
Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler ve Bilgi Teknolojileri
01 Şubat 1994 tarihinde AIG Sigorta’da Muhasebe ve Mali İşler Departmanı’nda göreve başlamıştır. 1968 
doğumlu olan Muharrem Güven, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezundur. AIG Sigorta’da 
Teknik ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Yeşim BAŞARAN
Genel Müdür Yardımcısı – İnsan Kaynakları ve İdari İşler
1965 yılında doğan Yeşim Başaran, İstanbul Üniversitesi ‘Kimya Mühendisliği’ bölümünden mezundur. 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ‘Uluslararası İlişkiler‘ master programını bitirdikten sonra iş hayatına 
ilk olarak 1989 yılında Unilever’de başlamıştır. Haziran 1997 yılında AIG Sigorta’da göreve başlayan Başaran,  
2012 -2017 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Halen Gulf Sigorta A.Ş.‘de İnsan Kaynakları ve 
İdari İşler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Başaran ICF (International 
Coaching Federation)  onaylı Profesyonel Koçluk sertifikasına sahiptir. 
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İÇ DENETİM SİSTEMLERİ KAPSAMINDAKİ BİRİMLERİN YÖNETİCİLERİ

CELAL PEKDEMİR
İç Kontrol ve Uyum Direktörü

AIG Sigorta’daki görevine 1989  yılında Global Müşteriler temsilcisi olarak başlamıştır. 1990 yılında Yangın ve Mühendislik Sigortaları 
müdür yardımcılığı görevine getirilmiş ve departmanın yeni yapısının  inşasında kilit görev almıştır.   2002 yılında Yangın ve Mühendislik 
Sigortaları müdürlüğüne getirilmiş ve  dengelenmiş dağıtım kanalı stratejisi ve network ile broker, acente, ve reasürans kanallarının 
tutarlı  ve karlı olarak büyütülmesinde  pay sahibidir. 2008 senesinde KOBİ Sigortaları departmanını kurarak direktör olarak atanmıştır. 
2009 senesinde  Global yapılanma gereği  Mevzuat ve Uyum Direktörü görevine getirilmiştir. Celal Pekdemir L.A.  ISC Preston Universi-
ty Uluslararası  İşletme yüksek lisans diplomasına sahiptir.

GÜL GÖKÇE
İç Denetim Müdürü

1966 yılında İstanbul’da doğan Gül Gökçe O.D.T.Ü. Ekonomi bölümü mezunudur. Profesyonel iş yaşamına 1989 yılında başlamış olup 
2003 yılından beri AIG Sigorta’da çalışmaktadır. Daha önce AIG Sigorta’da Ferdi Kaza Kurumsal Satış Müdürü, Operasyon Müdürü ve 
Uyum Görevlisi olarak çalışmış olan Gül Gökçe 2012 Ekim ayından itibaren İç Denetim Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

IŞIN ŞENALP
Kurumsal Risk Müdürü

Ağustos 2006 yılında AIG Sigorta’da göreve başlayan Işın Şenalp, İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. Daha önce 
Genel Sigorta’da teknik ve reasürans departmanlarında çeşitli pozisyonlarda,  AIG Sigorta’da ise Enerji Sigortaları Underwriting 
Müdürü olarak görev yapmıştır. 1980 yılında doğan Işın Şenalp İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı İşletmesi anabilim dalında yüksek lisans 
yapmıştır.

2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Divan başkanı, oy toplama memuru ve katipten oluşan Başkanlık Divanı’nın seçimi,
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
3. 2017 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2017 mali yılına ait Bağlılık Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2017 mali yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,
6. 2017 mali yılına ait bilânço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 2017 yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri  
 konusunda karar alınması,
8. Şirket’in 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemine ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya  
 dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ücretler konusunda karar alınması,
10. 2017 mali yılı için bağımsız denetim şirketinin seçilmesi,
11. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda  
 faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilip verilmemesi hususunun görüşülmesi,
12. Farid Saber’in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. Dilekler ve kapanış.
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YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA KATILIM

Yönetim Kurulu 2017 yılı içerisinde 16 kez toplanmıştır. Toplantıların tarihleri ve katılımcı sayısı aşağıda belirtilmiştir.

16 Şubat 2017   Tam Katılım
31 Mart 2017   Tam Katılım
15 Mayıs 2017   Tam Katılım
16 Mayıs 2017   Tam Katılım
22 Mayıs 2017   Tam Katılım
06 Haziran 2017   Tam Katılım
07 Haziran 2017   Tam Katılım
12 Haziran 2017   Tam Katılım
23 Haziran 2017   Tam Katılım
17 Temmuz 2017   Tam Katılım
28 Temmuz  2017   Tam Katılım
09 Ağustos 2017   Tam Katılım
19 Ekim 2017   Tam Katılım
10 Kasım 2017   Tam Katılım
16 Kasım  2017   Tam Katılım
29 Aralık 2017   Tam Katılım
 

ORGANİZASYON YAPISI 

Gulf Sigorta A.Ş olarak AIG Sigorta A.Ş. ile birleşmemiz ile birlikte organizasyon yapımızın 14.07.2017 tarihindeki hali aşağıda özet bir 
şekilde sunulmaktadır.

• Sayın Ayşe Figen Gardet “Genel Müdür Yardımcısı / Alternatif Dağıtım Kanalları Operasyon ve Kurumsal İletişim ” olarak  
 atanmıştır.
• Sayın Rennan Altıntaş “Operasyon Direktörü” olarak atanmıştır
• Sayın Mürüvvet Burcu Ertan “ Bankasürans ve Seyahat Sigortaları Direktörü” olarak atanmıştır.
• Sayın Muharrem Güven “ Genel Müdür Yardımcısı / Finans & Bilgi Teknolojileri” olarak atanmıştır.
• Sayın Yaşar Murat Bedir “ Bilgi Teknolojileri Müdürü” olarak atanmıştır.
• Sayın Yeşim Başaran “Genel Müdür Yardımcısı / İnsan Kaynakları & İdari İşler” olarak atanmıştır.
• Sayın Sevil Furat “Hasar Direktörü” olarak atanmıştır.
• Sayın Ayça Kutay “Satış Direktörü” olarak atanmıştır.
• Sayın Anıl Özkaynak “Yangın Mühendislik ve Nakliyat Sigortaları Teknik Direktörü” olarak atanmıştır.
• Sayın İpek Kutluğ Özcan “Sorumluluk, Finansal Sigortalar ve Özel Riskler Teknik Direktörü” olarak atanmıştır.
• Sayın Rukiye Olcay Ürkmez “Reasürans Departmanı Direktörü” olarak atanmıştır.
• Sayın Süleyman Sözer “ Bireysel Sigortalar Teknik Direktörü” olarak atanmıştır.
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ORGANİZASYON ŞEMASI
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İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

Gulf Sigorta İnsan Kaynakları Stratejisi
Gulf Sigorta’da insana ve insana yatırıma verilen değer en temel ve öncelikli şirket stratejisidir. Bu bağlamda, İnsan Kaynakları fonksiy-
onu da, Şirketimiz organizasyon yapısında stratejik bir role sahiptir. İnsan Kaynakları politikaları, Şirketin büyüme, gelişme ve yatırıma 
ait yurt dışı ve yurt içi kararlarında stratejik ve etkin bir rol oynar.
Gulf Sigorta’da çalışanlar kendi kariyerlerine kendileri yön verirler. Şirketin ana sorumluluğu çalışanlarına kişisel ve mesleki gelişimler-
ine katkıda bulunacak zengin bir çalışma ortamı yaratmaktır. 
Gulf Sigorta’da, her çalışan kendi işinin sahibidir ve şirketi piyasada daima ileriye taşıyan itici güçtür.

Gulf Sigorta Değerleri
Gulf Sigorta çalışanlarının, davranışlarına yön veren bazı temel kültürel değerler vardır.
Saygı : Müşteri ve çalışanlarımızla karşılıklı saygının başarılı bir ilişkinin temel taşı olduğuna inanıyoruz.
Kalıcılık : İlk günden beri farkındayız ki, başarılı ilişkiler sadece uzun vadeli bir vizyon üzerine inşa edilebilir. 
Fayda Yaratmak : Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla aramızda oluşan karşılıklı fayda, her başarılı ilişkideki tutarlı sonuç olup sigorta 
sektöründeki liderlik yolunda bize rehberlik etmiştir.

Vizyonumuz
Türkiye'deki en beğenilen sigorta şirketi olmak
Vizyonumuzu, müşterilerimize değer katacak şekilde en doğru çalışanlara, uygulamalara, süreçlere ve teknolojiye yatırım yaparak 
gerçekleştireceğiz.

İşe Alım
Gulf Sigorta’da işe alım süreci, adaylara kendilerini tanıtmaları için eşit fırsatlar tanıyan, objektif ve standart bir şekilde yapılandırılmak-
tadır. Deneyim ve yetkinlik olarak işe en uygun adaylara ulaşabilmek için Şirket aşağıdaki kaynakları kullanır.
 
• Şirketin anlaşmalı olduğu web tabanlı işe alım sitesine ilan verilir. 
• İnsan Kaynak’larının kurumsal e-posta adresine gelen CV’ler incelenir.
• Şirket çalışanlarından İK’ya referansla gönderilen CV’ler incelenir. Gerekli  durumlarda Şirket çalışanlarına pozisyonla ilgili  
 duyuru yapılır.
• Belirli pozisyonlarda İnsan Kaynakları danışmanlık firmalarına başvurulur.
• Gerektiğinde, alternatif kanallarla da pozisyonun duyurusu yapılır. (örneğin üniversitelerin web siteleri, belirli mail gruplarına  
 ulaşmak vb. gibi)
• Gerektiğinde alternatif sosyal medya mecraları üzerinden adaylara ulaşılır.

Ulaşılan özgeçmişler üzerinden yapılan ilk değerlendirme sonrası uygun adaylar, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ilk görüşm-
eye davet edilir. Amaç hem adayları yakından tanıyarak şirket değerleriyle uyumlu olup olmadıklarını anlamak, hem de onlara başvur-
dukları şirketi ve içinde bulunduğu sektörü tanıtmaktır.
Şirket ve çalışanın birbirini tanımasını çok önemli bir değer olarak gören Gulf Sigorta, bunu başarabilmenin sağlıklı ve uzun vadeli bir 
çalışma ilişkisi kurabilmenin en temel şartı olduğuna inanır. Bu amaçla her pozisyon için işe alım süreci başlamadan önce ilgili yönetici 
ile beraber pozisyonun yetkinlik haritası çıkarılır. Görüşmelerde yetkinlik bazlı mülakatlar uygulanarak adayın pozisyon için uygunluğu 
ölçümlenir. İnsan Kaynakları ile yapılan ilk görüşme sonrası değerlendirme olumlu olduğu takdirde  departman yöneticileri ile 
kademeli mülakat sürecine devam edilir.
Son aşamada İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili iş biriminin birlikte yapacağı değerlendirmeyle olumlu bulunan adaylar için referans 
kontrolleri yapılarak süreç tamamlanır ve belirlenen adaya İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır. Sonuç her ne olursa olsun 
görüşülen her adaya bilgi verme konusuna ayrı bir önem verilir.
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Kariyer Planlama
Tüm çalışanların mesleki gelişimleri İnsan Kaynakları ve bağlı oldukları yöneticiler tarafından yakından izlenir. 
Şirket stratejilerimizin gerçekleştirilebilmesi adına, planlı bir şekilde gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Planlaması sonrasında ortaya 
çıkan ihtiyaçlarımızı öncelikli olarak iç bünyemizden karşılamak adına çaba harcayıp, çalışanlarımızın yetkinlikleri doğrultusunda 
ortaya çıkarılan kariyer planlarımızı aktif bir şekilde kullanmayı amaçlamaktayız. Şirketin farklı birimleri arasında yatay geçişlerin 
kolaylıkla yapılabilmesi anlamında esnek bir yapılanma oluşturulmuştur.
Gulf Sigorta’da kritik pozisyonlarda yüksek performansla görev yapan ve önemli yetkinliklere sahip çalışanlar tespit edilerek, bu kişiler 
için özel kariyer/gelişim planları hazırlanır. 

Performans Değerlendirme
Gulf Sigorta’nın başarısı, çalışanlarının başarısına bağlıdır. Yöneticiler, performans değerlendirmesi yaparken hem “ne başarıldığına 
(sonuç)”, hem de “nasıl başarıldığına (davranışsal boyut) “ odaklanırlar.
Performans  yönetim sisteminin özünde her bir  çalışanın yöneticisiyle oluşturduğu ortaklık yer alır. Bu sistem, çalışanın ve yöneticinin, 
hedefler, başarıya götüren davranışlar ve gelişim süreci hakkında düzenli olarak görüşme yapması ile en iyi şekilde işler. İnsan Kaynak-
ları Departmanı  performans yönetimi süreci boyunca eğitimler kanalıyla bu ortaklığı destekler.
Yöneticiler ve İnsan Kaynakları, bu süreç boyunca çalışanları  destekliyor olsa da, performans kişinin kendi sorumluluğundadır.

Eğitim ve Gelişim
Gulf Sigorta çalışanlarının, mesleki ve bireysel becerilerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim/gelişim kaynaklarına erişimlerine fırsat 
tanınır.
Gulf Çalışan Akademisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle 2014 yılında hayata geçirilen Çalışan Akademisi programıyla, çalışan-
larımızın kişisel ve yönetsel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlenmektedir.
Çalışan Akademisi’nin hedefi, daima yenilikçi, kendini tekrar etmeyen, gelişim odaklı bir anlayışla, doğru kişiye doğru eğitimler sunarak, 
hem çalışanlarımızı hem de şirketimizi en verimli performans noktasına ulaştırmaktır.
Teknik Eğitimler: Gulf Sigorta’da, mesleki uzmanlık alanıyla ilgili kurs, seminer vb. eğitim programları düzenlenir ve çalışanlara İngilizce 
dil bilgilerini geliştirmek üzere eğitim desteği verilir.

Staj
Başta sigortacılık olmak üzere, üniversitelerin ve ticaret liselerinin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere yılın belirli dönemlerinde staj 
imkanı verilir. Sigortacılığı bir meslek olarak seçen gençlerin, profesyonel hayata ait ilk tecrübelerini verimli bir öğrenme ortamında 
edinmeleri sağlanır.

Gulf Sigorta'da Yaşam
• Açık Ofis ile Şeffaf İlişkiler
 Çalışanlarımıza  şirket değerlerimizin  yansıması olacak şekilde, şeffaf ve keyifli bir çalışma ortamı sağlamak üzere açık ofis  
 olarak tasarlanmıştır. Tüm çalışanlarımız birbirleri ve üst yönetim ile rahatlıkla iletişim kurabilmektedir.
• Esnek Çalışma Uygulaması
 Tüm çalışanlarımızın Şirketteki görevleri dışında özel hayatlarında da devam eden sorumlulukları, şehir içi ulaşım olanakları  
 gibi önemli yaşam detayları dikkate alınarak, esnek çalışma uygulamasını hayata geçirdik.
 Çalışanlarımız, 10:00 ve 16:00 saatleri arasında Şirkette bulunmak koşuluyla ve yasal haftalık çalışma sürelerine bağlı kalarak,  
 kendi çalışma saatlerini düzenleyebilmektedirler. Bu uygulama ile çalışanlarımıza, uzaktan çalışabilmeleri için de, gerekli  
 teknolojik imkanlar sunulmaktadır.
• Diğer Yan Haklar
 Çalışanlarımıza öğle yemeği, özel sağlık ve hayat sigortası, ulaşım gibi alanlarda yan haklar sağlanmakta olup, hem değişen  
 ekonomik koşullara hem de çalışan ihtiyaçlarına uygun olarak bu haklar düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 Gulf Sigorta çalışanlarını iyi anladığı için, onlar tarafından da iyi anlatılan bir şirkettir.
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GULF SİGORTA  ÇALIŞAN PROFİLİ
Çalışan Sayısı    : 227
Kadın – Erkek Çalışan Oranı (%)  :%63 - %37

Yaş (Ortalama)    :     37
Çalışma Süresi (Ortalama)   :       7
Personelin Devinim Oranı   : % 25
Eğitim durumu (Lisans ve Lisans Üstü) : % 72

17
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  Üretim Departmanları Çalışan sayısı Oran (%) 
Teknik/Underwriting 33 15% 
Toplam 33 15% 
Servis Departmanları Çalışan sayısı Oran (%) 
Satış 40 18% 
Finans ve Muhasebe 25 11% 
Hasar 33 14% 
Hukuk 2 1% 
İç Denetim 2 1% 
İdari işler 6 3% 
İnsan kaynakları 4 2% 
Bilgi Teknolojileri 10 4% 
Operasyon 44 19% 
Kurumsal Pazarlama ve İletişim 2 1% 
İç Kontrol/Uyum 1 0% 
Kurumsal Risk Yönetimi 1 0% 
Yönetim 4 2% 
Alternatif Dağıtım Kanalları 20 9% 
Toplam 194 85% 
Genel Toplam 227 100% 

Gulf Sigorta – Departmanların Dağılım Oranı

18

ŞİRKETİN DÂHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLER

Gulf Sigorta dâhil olduğu risk grubu kapsamında, risk grubunun şirketlerine yönelik her türlü sigortacılık hizmetinde, 
üçüncü” taraflara uyguladığı politika ve prosedürleri uygulamaktadır. Şirketimizin 2017 yılı içerisinde, dâhil olduğu risk 
grubu ile yaptığı işlemlerin detaylarına ve bu işlemlere dair açıklamalara faaliyet raporu içeriğinde yer alan finansal tablo 
dipnotlarımızdan 45 numaralı dipnotta yer verilmiştir.
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ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2017 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosunu onay ve 
görüşlerinize saygı ile sunarken sektörümüzde yaşanan gelişmelerin kısa bir özetini vermekte fayda görüyoruz.
Sektörde, 2016 yılındaki büyümenin ardından 2017 yılına da büyüme ile devam etmektedir. 12 aylık performansa bakıldığında yüzde 14,9 
büyüyen sektör, yüzde 11,9 düzeyindeki bir yıllık enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 3 civarındadır. Türkiye Sigorta Birliği’nin 
açıkladığı verilere göre, Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, elementer sektör yüzde 12 büyürken, hayat branşın-
daki toplam prim üretimi ise yüzde 36 arttı. Şirketimizde 2017 yılı büyüme oranı ise %28 olmuştur. 

2 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye’de faaliyet göstermekte olan bir başka sigorta şirketi AIG Sigorta A.Ş.’nin hisselerinin tamamı Gulf Insur-
ance Group K.S.C.P tarafından devralınmıştır. Bu işlemin akabinde gerekli yasal izinlerin tamamlanmasının ardından 14.07.2017 tarihin-
de AIG Sigorta A.Ş. ile Gulf Sigorta A.Ş. aynı çatı altında birleşerek Gulf Sigorta adıyla hizmet vermeye başlamıştır. Hâlihazırda Gulf 
Sigorta A.Ş.’nin ana hissedarı %99.22 pay oranı, 178.959.492 hisse adedi ve 178.959.492 TL hisse miktarı ile Gulf Insurance Group 
K.S.C.P’dir. Şirketimizin diğer hissedarı olan Türsab Seyahat Acenteleri Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi %0.78 pay oranı, 1.406.858 
hisse adedi ve 1.406.858 TL hisse miktarına sahiptir. Şirketimizin toplam sermayesi 180.366.350 TL’dir.

Şirketimiz 01 Mayıs 2017 tarihi itibari  bölüşmesiz reasürans yapısına  geçilmiş olup, bu tarihten itibaren Yangın, Mühendislik, Sorumlu-
luk, Finansal Sigortalar, Nakliyat, Motor ve Ferdi kaza branşlarında ki pörtföyümüz  Risk ve Katastrofik Hasar Fazlası treteleri ile 
korumaktadır.  Yeni reasürans yapısının finansallara olumlu yansıması 2017 yılında kendisini göstermiştir. 2017 yılı sonunda teknik 
karımız 23.546.642 TL olarak gerçekleşirken aktif büyüklüğümüz 499 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılı sonunda vergi sonrası karımız ise 
11.750.669 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aynı şekilde olumlu Finansal sonuçlar şirketin Sermaye Yeterliliğine de pozitif etkide bulunmuştur. 31.12.2017 itibari ile Şirketimizin 
asgari sermaye yeterliliği tutarı 123.756.472 TL iken toplam özsermaye tutarı 181.630.914 TL olarak gerçekleşmiştir ve sermaye yeterlil-
iği oranımız %147 seviyesindedir. 

Aşağıda 2017 yılı sonu itibari ile bir önceki yıla oranla brüt primlerde ve şirket genel giderlerindeki değişimi görebilirsiniz.

Saygılarımızla,

GULF SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU
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 ANA BRANŞ 
2016 BRÜT  

YAZILAN PRİMLER 
2017 BRÜT  

YAZILAN PRİMLER 
BRÜT PRİM DEĞİŞİM 

ORANI 
FİNANSAL KAYIPLAR 14.076.597 17.580.370 24,89% 
GENEL SORUMLULUK 76.220.738 82.022.950 7,61% 
GENEL ZARARLAR 39.034.084 80.763.880 106,91% 
HASTALIK/SAĞLIK 22.370.240 26.289.174 17,52% 
KARA ARAÇLARI 20.747.158 22.582.982 8,85% 
KARA ARAÇLARI 
SORUMLULUK 8.739.830 38.458.248 340,03% 

KAZA 43.758.269 27.182.702 -37,88% 
NAKLİYAT 17.585.624 18.331.610 4,24% 
EMNİYETİ SUİSTİMAL 5.985.993 6.472.864 8,13% 
YANGIN VE DOĞAL AFETLER 62.252.799 77.794.932 24,97% 
SU ARAÇLARI SORUMLULUK 232.124 206.505 -11,04% 
KREDİ 1.280.637 2.648.153 106,78% 
HUKUKSAL KORUMA 209 56 -73,21% 
DİĞER 2.089.822 1.803.920 -13,68% 
TOPLAM BRÜT PRİM 
ÜRETİMİ 314.374.124 402.138.345 27,92% 

 
 
 

Gider Çeşitleri 
2016 GENEL 
GİDERLER 

2017 GENEL 
GİDERLER 

GENEL GİDER 
DEĞİŞİM ORANI 

ÜRETİM KOMİSYON GİDERİ          58.948.218           54.801.526  -7,03% 
PERSONEL GİDERLERİ          32.321.405           32.997.376  2,09% 
BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ            8.610.419           12.348.057  43,41% 
KİRA GİDERLERİ            6.796.486             3.619.402  -46,75% 
DIŞARIDAN SAĞLANAN 
HİZMET GİDERLERİ            4.496.977             4.702.860  4,58% 

BAKIM ONARIM GİDERLERİ            2.927.979             5.027.688  71,71% 
REKLAM VE PAZARLAMA 
GİDERLERİ            2.354.937             2.676.197  13,64% 

OFİS GİDERLERİ            2.175.832             2.279.951  4,79% 
AİDAT GİDERLERİ            1.288.732             1.584.038  22,91% 
ULAŞIM GİDERLERİ               996.821             1.183.542  18,73% 
DANIŞMANLIK GİDERLERİ               588.926             1.430.567  142,91% 
HABERLEŞME VE İLETİŞİM 
GİDERLERİ               583.452                541.626  -7,17% 

REASÜRANS KOMİSYON 
GELİRLERİ (52.084.952)  (52.275.498)  0,37% 

YÖNETİM GİDERLERİ            1.206.492                890.080  -26,23% 
DİĞER            2.805.518             2.652.889  -5,44% 
TOPLAM GENEL GİDERLER          74.017.242           74.460.301  0,60% 

 Gulf Sigorta Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 2017 yılında 1.600 TL KORUNCUK-Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na 
bağış yapmıştır.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3.447.634 TL’dir.
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MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

FİNANSAL ANALİZ ORANLARI

FİNANSAL ANALİZ ORANLARI (%) 2016 2017 
   
1. Sermaye Yeterliliğine İlişkin Oranlar 
Alınan Primler (Brüt) / Özkaynaklar 190,9 233,6 

Özkaynaklar / Aktif Toplamı 39,5 34,5 
Özkaynaklar / Teknik Karşılıklar (Net) 134,7 77,8 
   
2. Aktif Kalitesi ve Likiditeye İlişkin Oranlar 
Likit Aktifler / Aktif Toplamı 75,9 68,8 
Cari Oran 93,3 130,0 
   
3. Karlılık Oranları 
Hasar Prim Oranı (Net) 42,9 43,9 
Teknik Kar / Alınan Primler (Net) 25,6 10,3 

 
 
 
 
TAZMİNAT ÖDEME GÜCÜ VE GELİŞİMİ 
('000) 2016 2017 

  
ÖDENEN TAZMİNAT - BRÜT 87.460 116.218 
ÖDENEN TAZMİNAT  - KONSERVASYON 
PAYI 51.606 51.086 

HASAR PRİM ORANI - NET 42,86% 43,94% 
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ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER 
('000 YTL) 2013 2014 2015 2016 2017 
AKTİF KALEMLER 
Nakit Değerler 75.897 74.736 66.784 92.919 169.878 
Menkul Değerler 83.019 89.177 137.317 223.300 173.444 
Sabit Değerler 105.158 106.369 92.308 8.583 7.273 
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 5.482 6.233 6.674 7.154 11.418 
Toplam Aktifler 389.541 390.874 409.035 416.550 498.950 
PASİF KALEMLER 
Teknik Karşılıklar 124.441 125.453 125.939 122.312 221.174 
Özkaynaklar 167.937 132.405 137.929 164.709 172.162 
GELİR VE GİDER KALEMLERİ 
Teknik Gelirler 99.054 143.475 165.299 166.204 163.388 
Teknik Giderler 108.859 163.439 169.016 138.104 139.842 
Teknik Kar / Zarar -8.950 -20.034 -3.572 28.100 23.547 
Mali Gelirler 18.158 11.173 22.680 59.986 68.896 
Mali Giderler 16.105 23.032 27.969 50.964 65.806 
Genel Giderler 60.965 67.600 68.392 67.154 71.934 
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 RİSK TÜRLERİ İTİBARİYLE UYGULANAN RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimiz güçlü risk yönetimi uygulamalarının devamlı başarı ve karlı büyüme için temel olduğuna inanmaktadır. Etkin risk yönetimi 
Şirketin operasyonu sırasında karşı karşıya kaldığı tüm risk kategorilerinin belirlenmesi, anlaşılması ve gerekli kişilere iletilmesi ile müm-
kündür.  

Şirketimizin uygulamakta olduğu risk yönetimi çerçeve politikası ve bağlı risk politikaları yazılı esaslar halinde yönetim kurulu tarafın-
dan uygulamaya konulmuştur. Şirketimizde politikalarda yazılı olan konularla sınırlı olmamakla beraber, tüm şirket birimlerini kapsaya-
cak şekilde şirket risklerinin değerlendirmesi yapılmış, söz konusu riskler, kontrol noktaları ve alınacak aksiyon planları Risk ve Sermaye 
Komitesi’nde görüşülmüştür. Şirketimiz risk yönetim politikaları aşağıdakileri kapsamaktadır; 

• Risk Yönetimi Çerçeve Politikası: Risk yönetimi çerçeve politikası, şirket içerisindeki her türlü kaynaktan gelecek olan) riskler 
 in uzun vadeli finansal kapasite ve değer yaratımını destekleyecek şekilde yönetilmesi amacıyla belirlenmiş politikalar   
 doğrultusunda hareket edilmesini kapsamaktadır. Risk yönetimi çerçevesi strateji, yönetim, değişiklik yönetimi, risk yönetimi  
 operasyonlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda risk yönetiminin nihai hedefi şirket'in stratejik hedeflerini gerçekleştirme  
 olasılığını en yüksek düzeye çıkarmaktır. Bu çerçeve politika kapsamında şirketimizde risk yönetim yapısı oluşturulmuş ve  
 yapının işlerliği sağlanmıştır. 

• Sigorta Riski: Genel sigorta işlemlerine ilişkin sigorta riski, sigorta yapılırken beklentilerle göreceli olarak, sigortalanan  
 olayların zamanlaması, sıklığı ve şiddetinde görülen dalgalanmalar anlamına gelmektedir. Sigorta riskinin kilit bileşenleri  
 sigortalama, zamanlama, rezerv ayırma, kümül/katastrofik risklerdir. Sigorta riski şirketimizde düzenli olarak izlenmekte olup  
 gerektiği durumlarda ek korumalar sağlanmaktadır.

• Likidite Riski: Likidite riski, şirketin sözleşmesel yükümlülüklerini vadesi geldiğinde, ek maliyet olmadan karşılamak için  
 yeterince likidite tutarı bulundurmaması riski olarak tanımlanmaktadır. Şirketimizin başlıca amacı, kendi finansal yüküm 
 lülüklerini zamanında yerine getirmek için yeterli düzeyde likidite bulundurmaktır. Şirketimiz olası herhangi bir nakit   
 sıkışıklığına karşın düzenli aralıklarla nakit oranlarını hesaplamakta ve analizlerini yapmaktadır.

• Kredi Riski: Kredi Riski, şirketle yapılmış olan ödeme /geri ödeme sözleşmeleri, teminatları da kapsayan çeşitli hukuki   
 sözleşmeler, reasürans, mali belgeler vb gibi diğer finansal yükümlülükler çerçevesinde karşı tarafın veya borçlunun temer 
 rüt riskidir. Karşı taraf veya borçlunun kredi derecesinin, nihayetinde bir sigortalının Şirkete karşı olan ödeme yüküm  
 lülüğünü ve diğer finansal yükümlülüklerini etkileyebilecek şekilde düşürülmesi veya bir menkul kıymetin aktif piyasa   
 değerinin düşürülmesi riski de kredi riski kapsamında 
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 değerlendirilmektedir. Şirketimiz bu kapsamda düzenli olarak kredi riskini izlemekte ve gerektiği durumlarda Risk ve   
 Sermaye Komitesi’nde görüşerek alınacak aksiyonları belirlemektedir.

• Piyasa Riski: Piyasa Riski, dışsal piyasa ve ekonomik faktörlerin bir sonucu olarak,  aktiflerin ve pasiflerin işlem değerlerindeki  
 değişiklerden doğan potansiyel değer kaybı veya kazançlar olarak tanımlanmaktadır. Piyasalarındaki gelişmeler piyasa riski  
 kapsamında sürekli yakından takip edilmektedir. Şirketimizin sahip olduğu dövizlerin şirket üzerinde bıraktığı risk belirli  
 sürelerde hesaplanır ve elde edilen sonuçlara göre yabancı para pozisyonu oluşturulur. Mevduatların getirileri ve limitler  
 dâhilinde hareket edilmesinin sağlanması yine piyasa riski dâhilinde üst yönetime rapor edilir.

• Grup Riski: Grup Riski, Şirketin GIG grubunun diğer kısımlarında gerçekleşen risk olaylarının yanı sıra kendi faaliyetlerinden  
 doğan ve diğer GIG grup şirketleri üzerinde etki yaratabilecek risk olayları nedeniyle maruz kaldığı doğrudan veya dolaylı  
 finansal zarar bağlamındaki potansiyel etkidir. Şirketin diğer riskleri ile beraber grup riski de düzenli olarak değerlenmekte ve  
 Risk ve Sermaye Komitesi’nde görüşülmektedir. 

• Operasyonel Risk: Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar, sistemler veya dış olayların neden olduğu  
 zarar riski olarak tanımlanmaktadır.  Şirketimiz, operasyonel risklerini risk maruziyetlerini belirlemek, değerlendirmek,  
 yönetmek ve izlemek suretiyle kontrol altında tutmaktadır. Bu; eğitim ve yönetim iletişimleri aracılığıyla, şirket operasyonları  
 genelinde bir risk kültürü yerleştirmeyi, sağlam iç süreçler ve sistemlerin sürdürülmesini sağlamayı, önemli operasyonlar için  
 kilit operasyonel risklerin Risk ve Sermaye komitesi ve yönetim tarafından denetlenmesini kapsamaktadır.

İÇ DENETİM UYGULAMALARI

İç Denetim Birimi, Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Genelge” sine uygun olarak doğru-
dan yönetim kuruluna bağlı ve sorumlu olacak şekilde görev yapmış ve tüm çalışma sonuçlarını bu doğrultuda raporlamıştır. Şirketin 
tüm birimlerinin faaliyetlerinin sigortacılık mevzuatı (kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, tebliğler, kararlar, genel 
şartlar, genelgeler vb.) ve ilgili mevzuat hükümleri yanında, şirketin iç yönergeleri ve iç denetime yönelik yazılı prosedürleri 
çerçevesinde yürütülmesi için İç Denetim Birimi tarafından bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti yürütülmüştür. 

2017 yılında risk yönetimi değerlendirmelerine paralel olarak Genel Müdürlük yönetim, operasyon ve bilgi sistemleri birimlerinin ve 
tüm Bölge Müdürlüklerinin kanun, yönetmelik ve standartlara uygunluğu ve operasyonel verimliliği denetlenmiştir. Denetimlerde 
kritik bir bulgu bulunmamış, tespit edilen minör bulgularla ilgili düzeltici ve önleyici aksiyon planlarının alınması sağlanmıştır. Düzen-
lenen raporlar ve bu raporlara esas teşkil eden belgeler, İç Denetim Departmanı bünyesinde, gerek fiziki olarak gerekse bilgisayar 
sistemi üzerinde kayıtlı tutularak muhafaza edilmektedir.
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FAALİYET YILININ SONA ERMESİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını 
etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olay bulunmamaktadır.

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN DENETİMLER

2017 yılında şirketimizin geçirmiş olduğu Hazine denetimi kapsamında hem Tablo 30 (Reasürans) hem de deprem modelleme sistem-
lerimiz denetlenmiş olup sağlanan verilerde ve PML hesaplarımızda her hangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’NİN BAĞLI ŞİRKET RAPORU

Gulf Sigorta A.Ş.’nin ana ortağı Gulf Insurance Group K.S.C.P olup nihai ortağı Kuveyt merkezli Kuwait Projects Company Holding 
(KIPCO)’dur. Bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 195. Maddesi uyarınca KIPCO hakim şirket, Gulf Sigorta A.Ş. ise bağlı şirket 
konumundadır.

Gulf Sigorta A.Ş’nin Yönetim Kurulu’nun, bulundukları pozisyondan kaynaklanan veya ileride kaynaklanabilecek tüm sorumluluk, borç 
ve yükümlülüklerinden ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu bağlamda, faaliyet yılı sonuna kadar, grup içi şirketler arasında 
yapılan satım, kira, hizmet, vekalet vb. sözleşmeler, bir şirketin diğer lehine aynı ya da şahsi teminat vermesi, şirket karının hakim şirkete 
ödenme şekli ve miktarı konusunda herhangi bir ilişki hasıl olmamıştır.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gulf Sigorta A.Ş. 
     Adres: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.
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finansal tablolar ve ba ms z denetim raporu

28



çindekiler Sayfa

Finansal tablolar hakk nda ba ms z denetim raporu ............................................................... 1-3

Bilanço ....................................................................................................................................... 4-8

Gelir tablosu ................................................................................................................................. 9-10

Nakit ak m tablosu ....................................................................................................................... 11

Özsermaye de i im tablosu ....................................................................................................... 12

Finansal tablolara ili kin aç klay c  dipnotlar ........................................................................... 13-6

29



30



31



32



33



Gulf Sigorta Anonim irketi

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle finansal durum tablosu
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

li ikte yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r.
4

Yeniden
düzenlenmi

(Not 2.6)

I- Cari Varl klar Dipnot

Ba ms z
Denetimden

Geçmi

Ba ms z
Denetimden

Geçmi
Cari Dönem Önceki Dönem

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 169.877.767 92.918.929
1-Kasa 2.12 939 677
2-Al nan Çekler - -
3-Bankalar 2.12,14 153.439.935 78.744.350
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - -
5-Banka Garantili ve Üç Aydan K sa Vadeli Kredi Kart  Alacaklar 2.12 16.436.893 14.173.902
6-Di er Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar - -
B- Finansal Varl klar ile Riski Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar 11.1 173.443.950 223.300.177
1- Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar 11.1 172.071.821 220.616.346
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl klar - 68
3- Al m Sat m Amaçl  Finansal Varl klar 2.12,11.1 1.372.129 2.683.763
4- Krediler - -
5- Krediler Kar l - -
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yat r mlar - -
7- irket Hissesi - -
8- Finansal Varl klar De er Dü üklü ü Kar l - -
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12.1 94.923.357 53.873.915
1- Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 83.116.587 49.529.199
2- Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l 12.1 (1.042.261) (893.408)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 10,12.1 12.843.128 5.232.221
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l - -
5- Sigorta ve Reasürans irketleri Nezdindeki Depolar 12.1 5.903 5.903
6- Sigortal lara Krediler ( krazlar) - -
7- Sigortal lara Krediler ( krazlar) Kar l - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar 12.1 11.418.113 7.153.895
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar Kar l 12.1 (11.418.113) (7.153.895)
D- li kili Taraflardan Alacaklar - -
1- Ortaklardan Alacaklar - -
2- tiraklerden Alacaklar - -
3- Ba l  Ortakl klardan Alacaklar - -
4- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslerden Alacaklar - -
5- Personelden Alacaklar - -
6- Di er li kili Taraflardan Alacaklar - -
7- li kili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - -
8- li kili Taraflardan üpheli Alacaklar - -
9- li kili Taraflardan üpheli Alacaklar Kar l - -
E- Di er Alacaklar 485.584 132.340
1- Finansal Kiralama Alacaklar - -
2- Kazan lmam  Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 169.235 110.526
4- Di er Çe itli Alacaklar 316.349 21.814
5- Di er Çe itli Alacaklar Reeskontu - -
6- üpheli Di er Alacaklar - -
7- üpheli Di er Alacaklar Kar l - -
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar 33.953.362 28.356.755
1- Ertelenmi  Üretim Giderleri 17.15,47.1 29.171.151 23.439.645
2- Tahakkuk Etmi  Faiz ve Kira Gelirleri - -
3- Gelir Tahakkuklar - -
4- Gelecek Aylara Ait Di er Giderler 47.1 4.782.211 4.917.110
G- Di er Cari Varl klar 882.442 503.126
1- Gelecek Aylar htiyac  Stoklar - -
2- Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar 35 819.639 473.860
3- Ertelenmi  Vergi Varl klar - -
4-  Avanslar 21.875 8.672
5- Personele Verilen Avanslar 40.928 20.594
6- Say m ve Tesellüm Noksanlar - -
7- Di er Çe itli Cari Varl klar - -
8- Di er Cari Varl klar Kar l - -
I- Cari Varl klar Toplam 473.566.462 399.085.242

34



Gulf Sigorta Anonim irketi

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle finansal durum tablosu
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

li ikte yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r.
5

Yeniden
düzenlenmi

(Not 2.6)

II- Cari Olmayan Varl klar Dipnot

Ba ms z
Denetimden

Geçmi

Ba ms z
Denetimden

Geçmi
Cari Dönem Önceki Dönem

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 10.538.777 -
1- Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar 12 10.538.777 -
2- Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l - -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l - -
5- Sigorta ve Reasürans irketleri Nezdindeki Depolar - -
6- Sigortal lara Krediler ( krazlar) - -
7- Sigortal lara Krediler ( krazlar) Kar l - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar - -
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar Kar l - -
B- li kili Taraflardan Alacaklar - -
1- Ortaklardan Alacaklar - -
2- tiraklerden Alacaklar - -
3- Ba l  Ortakl klardan Alacaklar - -
4- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslerden Alacaklar - -
5- Personelden Alacaklar - -
6- Di er li kili Taraflardan Alacaklar - -
7- li kili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - -
8- li kili Taraflardan üpheli Alacaklar - -
9- li kili Taraflardan üpheli Alacaklar Kar l - -
C- Di er Alacaklar - 38.711
1- Finansal Kiralama Alacaklar - -
2- Kazan lmam  Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar - 38.711
4- Di er Çe itli Alacaklar - -
5- Di er Çe itli Alacaklar Reeskontu - -
6- üpheli Di er Alacaklar - -
7- üpheli Di er Alacaklar Kar l - -
D- Finansal Varl klar 3.402 3.402
1- Ba l  Menkul K ymetler - -
2- tirakler 3.402 3.402
3- tirakler Sermaye Taahhütleri - -
4- Ba l  Ortakl klar - -
5- Ba l  Ortakl klar Sermaye Taahhütleri - -
6- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüsler - -
7- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüsler Sermaye Taahhütleri - -
8- Finansal Varl klar ve Riski Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar - -
9- Di er Finansal Varl klar - -
10- Finansal Varl klar De er Dü üklü ü Kar l - -
E- Maddi Varl klar 5.220.379 7.575.412
1- Yat r m Amaçl  Gayrimenkuller - -
2- Yat r m Amaçl  Gayrimenkuller De er Dü üklü ü Kar l - -
3- Kullan m Amaçl  Gayrimenkuller - -
4- Makine ve Teçhizatlar - -
5- Demirba  ve Tesisatlar 6 10.466.537 10.165.562
6- Motorlu Ta tlar 6 1.309.043 1.309.043
7- Di er Maddi Varl klar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 4.544.415 7.132.126
8- Kiralama Yoluyla Edinilmi  Maddi Varl klar - -
9- Birikmi  Amortismanlar 6 (11.099.616) (11.031.319)
10- Maddi Varl klara li kin Avanslar (Yap lmakta Olan Yat r mlar Dahil) - -
F- Maddi Olmayan Varl klar 2.052.226 1.007.361
1- Haklar 8 19.413.019 17.305.344
2- erefiye - -
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -
4- Ara t rma ve Geli tirme Giderleri - -
5- Di er Maddi Olmayan Varl klar - -
6- Birikmi tfalar (Amortismanlar) 8 (17.360.793) (16.297.983)
7- Maddi Olmayan Varl klara li kin Avanslar - -
G-Gelecek Y llara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar 5.951.332 7.534.772
1- Ertelenmi  Üretim Giderleri 17.15,47.1 5.951.332 7.534.772
2- Gelir Tahakkuklar - -
3- Gelecek Aylara Ait Di er Giderler - -
H-Di er Cari Olmayan Varl klar 1.659.613 1.304.848
1- Efektif Yabanc  Para Hesaplar - -
2- Döviz Hesaplar - -
3- Gelecek Y llar htiyac  Stoklar - -
4- Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar - -
5- Ertelenmi  Vergi Varl klar 21 1.659.613 1.304.848
6- Di er Çe itli Cari Olmayan Varl klar - -
7- Di er Cari Olmayan Varl klar Amortisman - -
8- Di er Cari Olmayan Varl klar Kar l - -
II- Cari Olmayan Varl klar Toplam 25.425.729 17.464.506
Varl klar Toplam 498.992.191 416.549.748
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Gulf Sigorta Anonim irketi

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle finansal durum tablosu
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

li ikte yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r.
6

Yeniden
düzenlenmi

(Not 2.6)

III- K sa Vadeli Yükümlülükler Dipnot

Ba ms z
Denetimden

Geçmi

Ba ms z
Denetimden

Geçmi
Cari Dönem Önceki Dönem

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
A- Finansal Borçlar - -
1- Kredi Kurulu lar na Borçlar - -
2- Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar - -
3- Ertelenmi  Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - -
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - -
5- Ç kar lm Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -
6- Ç kar lm  Di er Finansal Varl klar - -
7- Ç kar lm  Di er Finansal Varl klar hraç Fark - -
8- Di er Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 66.993.025 76.157.368
1- Sigortac l k Faaliyetlerinden Borçlar 4,10,19 46.503.475 25.146.583
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -
3- Sigorta ve Reasürans irketlerinden Al nan Depolar 4,10,19 20.489.550 51.010.785
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -
5- Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
6- Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - -
C- li kili Taraflara Borçlar - -
1- Ortaklara Borçlar - -
2- tiraklere Borçlar - -
3- Ba l  Ortakl klara Borçlar - -
4- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar - -
6- Di er li kili Taraflara Borçlar - -
D- Di er Borçlar 5.170.294 2.867.675
1- Al nan Depozito ve Teminatlar 1.004.326 726.473
2- Tedavi Giderlerine li kin SGK’ya Borçlar 4 33.608 25.586
3- Di er Çe itli Borçlar 4,19 4.132.360 2.115.616
4- Di er Çe itli Borçlar Reeskontu - -
E-Sigortac l k Teknik Kar l klar 174.091.961 86.645.852
1- Kazan lmam  Primler Kar l – Net 17.15,4.1 118.273.680 43.882.593
2- Devam Eden Riskler Kar l – Net 17.15,4.1 306.112 105.408
3- Matematik Kar l – Net - -
4- Muallak Tazminat Kar l – Net 17.15,4.1 55.512.169 42.657.851
5- kramiye ve ndirimler Kar l – Net - -
6- Di er Teknik Kar l klar – Net - -
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Di er Yükümlülükler le Kar l klar 4.237.472 3.168.572
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.591.905 2.345.377
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 552.118 463.150
3- Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi Vergi ve Di er
Yükümlülükler 51.677 13.943

4- Ödenecek Di er Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - -
5- Dönem Kar  Vergi ve Di er Yasal Yükümlülük Kar l klar 41.772 346.102
6- Dönem Kar n n Pe in Ödenen Vergi ve Di er Yükümlülükleri - -
7- Di er Vergi ve Benzeri Yükümlülük Kar l klar - -
G- Di er Risklere li kin Kar l klar 7.998.074 7.852.352
1- K dem Tazminat  Kar l - -
2- Sosyal Yard m Sand  Varl k Aç klar  Kar l - -
3- Maliyet Giderleri Kar l 23 7.998.074 7.852.352
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar 9.473.769 29.477.645
1- Ertelenmi  Komisyon Gelirleri 19,47.1 9.473.769 29.425.589
2- Gider Tahakkuklar - 52.056
3- Gelecek Aylara Ait Di er Gelirler - -
I- Di er K sa Vadeli Yükümlülükler - -
1- Ertelenmi  Vergi Yükümlü ü - -
2- Say m ve Tesellüm Fazlal klar - -
3- Di er Çe itli K sa Vadeli Yükümlülükler - -
III - K sa Vadeli Yükümlülükler Toplam 267.964.595 206.169.464
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Gulf Sigorta Anonim irketi

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle finansal durum tablosu
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

li ikte yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r.
7

Yeniden
düzenlenmi

(Not 2.6)

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot

Ba ms z
Denetimden

Geçmi

Ba ms z
Denetimden

Geçmi
Cari Dönem Önceki Dönem

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
A- Finansal Borçlar - -
1- Kredi Kurulu lar na Borçlar - -
2- Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar - -
3- Ertelenmi  Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - -
4- Ç kar lm  Tahviller - -
5- Ç kar lm  Di er Finansal Varl klar - -
6- Ç kar lm  Di er Finansal Varl klar hraç Fark - -
7- Di er Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
1- Sigortac l k Faaliyetlerinden Borçlar - -
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -
3- Sigorta ve Reasürans irketlerinden Al nan Depolar - -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -
5- Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
6- Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - -
C- li kili Taraflara Borçlar - -
1- Ortaklara Borçlar - -
2- tiraklere Borçlar - -
3- Ba l  Ortakl klara Borçlar - -
4- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar - -
6- Di er li kili Taraflara Borçlar - -
D- Di er Borçlar - -
1- Al nan Depozito ve Teminatlar - -
2- Tedavi Giderlerine li kin SGK'ya Borçlar - -
3- Di er Çe itli Borçlar - -
4- Di er Çe itli Borçlar Reeskontu (-) - -
E- Sigortac l k Teknik Kar l klar 55.887.534 43.030.157
1- Kazan lmam  Primler Kar l – Net 17.15 47.081.803 35.665.861
2- Devam Eden Riskler Kar l – Net - -
3- Matematik Kar l – Net - -
4- Muallak Tazminat Kar l – Net - -
5- kramiye ve ndirimler Kar l – Net - -
6- Di er Teknik Kar l klar – Net 17.15,47.1 8.805.731 7.364.296
F- Di er Yükümlülükler ve Kar l klar - -
1- Ödenecek Di er Yükümlülükler - -
2- Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi  Vergi ve Di er
Yükümlülükler - -

3- Di er Borç ve Gider Kar l klar - -
G- Di er Risklere li kin Kar l klar 2.823.736 2.641.581
1- K dem Tazminat  Kar l 22 2.823.736 2.641.581
2- Sosyal Yard m Sand  Varl k Aç klar  Kar l - -
H-Gelecek Y llara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar 154.143 -
1- Ertelenmi  Komisyon Gelirleri 19,47.1 154.143 -
2- Gider Tahakkuklar - -
3- Gelecek Aylara Ait Di er Gelirler - -
I- Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler - -
1- Ertelenmi  Vergi Yükümlülü ü - -
2- Di er Çe itli Uzun Vadeli Yükümlülükler - -
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam 58.865.413 45.671.738
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Gulf Sigorta Anonim irketi

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle finansal durum tablosu
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

li ikte yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r.
8

Yeniden
düzenlenmi

(Not 2.6)

V- Özsermaye Dipnot

Ba ms z
Denetimden

Geçmi

Ba ms z
Denetimden

Geçmi
Cari Dönem Önceki Dönem

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
A- Ödenmi  Sermaye 181.198.514 181.198.514
1- (Nominal) Sermaye 2.13,15 180.366.350 180.366.350
2- Ödenmemi  Sermaye - -
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar 832.164 832.164
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklar - -
5- Tescili Beklenen Sermaye - -
B- Sermaye Yedekleri - -
1- Hisse Senedi hraç Primleri - -
2- Hisse Senedi ptal Karlar - -
3- Sermayeye Eklenecek Sat  Karlar - -
4- Yabanc  Para Çevirim Farklar - -
5- Di er Sermaye Yedekleri - -
C- Kar Yedekleri 22.315.020 24.677.621
1- Yasal Yedekler 23.540.692 21.606.261
2- Statü Yedekleri - -
3- Ola anüstü Yedekler 240 240
4- Özel Fonlar (Yedekler) - -
5- Finansal Varl klar n De erlemesi 15 (2.689.122) 1.143.996
6- Di er Kar Yedekleri 15 1.463.210 1.927.124
D- Geçmi  Y llar Karlar (43.102.020) (66.849.987)
1- Geçmi  Y llar Karlar (43.102.020) (66.849.987)
E-Geçmi  Y llar Zararlar - -
1- Geçmi  Y llar Zararlar - -
F-Dönem Net Kar 11.750.669 25.682.398
1- Dönem Net Kar 11.750.669 25.682.398
2- Dönem Net Zarar - -
3- Da t ma Konu Olmayan Dönem Kar - -
Özsermaye Toplam 172.162.183 164.708.546
Yükümlülükler Toplam 498.992.191 416.549.748
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Gulf Sigorta Anonim irketi

31 Aral k 2017 tarihinde sona eren
hesap dönemine ait ayr nt l  gelir tablosu
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

li ikte yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r.
9

Yeniden
düzenlenmi

(Not 2.6)

I-TEKN K BÖLÜM Dipnot

Ba ms z Ba ms z
Denetimden

Geçmi
Denetimden

Geçmi
1 Ocak – 1 Ocak –

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
A- Hayat D  Teknik Gelir 163.388.221 166.203.575
1- Kazan lm  Primler (Reasürör Pay  Dü ülmü  Olarak) 142.701.459 145.970.451
1.1- Yaz lan Primler (Reasürör Pay  Dü ülmü  Olarak) 24 228.709.192 109.622.377

1.1.1- Brüt Yaz lan Primler 24 402.138.345 314.374.124
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler 10,24 (172.202.288) (204.456.358)
1.1.3- SGK'ya Aktar lan Primler 10,24 (1.226.865) (295.389)
1.2- Kazan lmam  Primler Kar l nda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak) 17.15 (85.807.029) 30.828.689
1.2.1- Kazan lmam  Primler Kar l 17.15 (52.794.733) 23.395.848
1.2.2- Kazan lmam  Primler Kar l nda Reasürör Pay 10,17.15 (33.455.888) 7.386.340
1.2.3- Kazan lmam  Primler Kar l nda SGK Pay 10,17.15 443.592 46.501
1.3- Devam Eden Riskler Kar l nda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak) 17.15 (200.704) 5.519.385
1.3.1- Devam Eden Riskler Kar l 17.15 92.934 5.204.889
1.3.2- Devam Eden Riskler Kar l nda Reasürör Pay 17.15 (293.638) 314.496
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktar lan Yat r m Gelirleri 19.445.708 19.495.041
3- Di er Teknik Gelirler (Reasürör Pay  Dü ülmü  Olarak) - -
3.1- Brüt Di er Teknik Gelirler - -
3.2- Brüt Di er Teknik Gelirlerde Reasürör Pay - -
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri 1.241.054 738.083

B- Hayat D  Teknik Gider (139.841.579) (138.103.755)
1- Gerçekle en Tazminatlar (Reasürör Pay  Dü ülmü  Olarak) 17.15 (63.939.824) (63.300.554)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Pay  Dü ülmü  Olarak) 17.15 (51.085.506) (51.606.472)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 17.15 (116.218.409) (87.460.300)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Pay 10,17.15 65.132.903 35.853.828
1.2- Muallak Tazminatlar Kar l nda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak) 17.15 (12.854.318) (11.694.082)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Kar l (34.135.866) (76.617.883)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Kar l nda Reasürör Pay 10 21.281.548 64.923.801
2- kramiye ve ndirimler Kar l nda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak) - -
2.1- kramiye ve ndirimler Kar l - -
2.2- kramiye ve ndirimler Kar l nda Reasürör Pay - -
3- Di er Teknik Kar l klarda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak) 17.15 (1.441.435) (785.927)
4- Faaliyet Giderleri 31 (74.460.301) (74.017.242)
5- Matematik Kar l klarda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak - -
5.1- Matematik Kar l klar - -
5.2- Matematik Kar l klarda Reasürör Pay - -
6- Di er Teknik Giderler (19) (32)
6.1- Brüt Di er Teknik Giderler (19) (32)
6.2- Di er Teknik Giderlerde Reasürör Pay - -

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D  (A – B) 23.546.642 28.099.820
D- Hayat Teknik Gelir - -
1- Kazan lm  Primler (Reasürör Pay  Dü ülmü  Olarak) - -
1.1- Yaz lan Primler (Reasürör Pay  Dü ülmü  Olarak) - -
1.1.1- Brüt Yaz lan Primler - -
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler - -
1.2- Kazan lmam  Primler Kar l nda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak) - -
1.2.1- Kazan lmam  Primler Kar l - -
1.2.2- Kazan lmam  Primler Kar l nda Reasürör Pay - -
1.3- Devam Eden Riskler Kar l nda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak) - -
1.3.1- Devam Eden Riskler Kar l - -
1.3.2- Devam Eden Riskler Kar l nda Reasürör Pay - -
2- Hayat Bran  Yat r m Geliri - -
3- Yat r mlardaki Gerçekle memi  Karlar - -
4- Di er Teknik Gelirler (Reasürör Pay  Dü ülmü  Olarak) - -
4.1- Brüt Di er Teknik Gelirler - -
4.2- Brüt Di er Teknik Gelirlerde Reasürör Pay - -
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri - -
E- Hayat Teknik Gider - -
1- Gerçekle en Tazminatlar (Reasürör Pay  Dü ülmü  Olarak) - -
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Pay  Dü ülmü  Olarak) - -
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - -
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Pay  (+) - -
1.2- Muallak Tazminatlar Kar l nda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak) (+/-) - -
1.2.1- Muallak Tazminatlar Kar l  (-) - -
1.2.2- Muallak Tazminatlar Kar l nda Reasürör Pay  (+) - -
2- kramiye ve ndirimler Kar l nda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak) (+/-) - -
2.1- kramiye ve ndirimler Kar l  (-) - -
2.2- kramiye ve ndirimler Kar l nda Reasürör Pay  (+) - -
3- Matematik Kar l klarda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak)(+/-) - -
3.1- Matematik Kar l klar (-) - -
3.1.1- Aktüeryal Matematik Kar l k (+/-) - -
3.1.2- Kar Pay  Kar l  (Yat r m Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Poliçeler çin Ayr lan Kar l k) - -
3.2- Matematik Kar l nda Reasürör Pay  (+) - -
3.2.1- Aktüeryal Matematik Kar l klarda Reasürör Pay  (+) - -
3.2.2- Kar Pay  Kar l  (Yat r m Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Poliçeler çin Ayr lan Kar l k) (+) - -
4- Di er Teknik Kar l klarda De i im (Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak)(+/-) - -
5- Faaliyet Giderleri (-) - -
6- Yat r m Giderleri (-) - -
7- Yat r mlardaki Gerçekle memi  Zararlar (-) - -
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktar lan Yat r m Gelirleri (-) - -
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat  (D – E) - -
G- Emeklilik Teknik Gelir - -
1- Fon letim Gelirleri - -
2- Yönetim Gideri Kesintisi - -
3- Giri  Aidat  Gelirleri - -
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - -
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - -
6- Sermaye Tahsis Avans  De er Art  Gelirleri - -
7- Di er Teknik Gelirler - -
H- Emeklilik Teknik Gideri - -
1- Fon letim Giderleri (-) - -
2- Sermaye Tahsis Avanslar  De er Azal Giderleri(-) - -
3- Faaliyet Giderleri (-) - -
4- Di er Teknik Giderler (-) - -
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) - -
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Gulf Sigorta Anonim irketi

31 Aral k 2017 tarihinde sona eren
hesap dönemine ait ayr nt l  gelir tablosu
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

li ikte yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r.
10

Yeniden
düzenlenmi

(Not 2.6)

II-TEKN K OLMAYAN BÖLÜM Dipnot

Ba ms z Ba ms z
Denetimden

Geçmi
Denetimden

Geçmi
1 Ocak – 1 Ocak –

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D  (A-B) 23.546.642 28.099.820
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) - -
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) - -
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 23.546.642 28.099.820
K- Yat r m Gelirleri 68.895.840 59.986.482
1- Finansal Yat r mlardan Elde Edilen Gelirler 28.649.053 15.546.674
2- Finansal Yat r mlar n Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - -
3- Finansal Yat r mlar n De erlemesi (9.203.345) 3.948.367
4- Kambiyo Karlar 36 49.450.132 37.873.665
5- tiraklerden Gelirler - -
6- Ba l  Ortakl klar ve Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslerden Gelirler - -
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - -
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - -
9- Di er Yat r mlar - 2.617.776
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktar lan Yat r m Gelirleri - -
L- Yat r m Giderleri (65.805.564) (50.963.893)
1- Yat r m Yönetim Giderleri – Faiz Dâhil (66.606) (219.679)
2- Yat r mlar De er Azal lar - -
3- Yat r mlar n Nakde Çevrilmesi Sonucunda Olu an Zararlar - -
4- Hayat D  Teknik Bölümüne Aktar lan Yat r m Gelirleri (19.445.708) (19.495.041)
5- Türev Ürünler Sonucunda Olu an Zararlar - -
6- Kambiyo Zararlar 36 (42.156.953) (20.054.489)
7- Amortisman Giderleri (4.136.297) (9.676.463)
8- Di er Yat r m Giderleri - (1.518.221)
M- Di er Faaliyetlerden ve Ola and  Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile

Gider ve Zararlar (14.710.841) (11.247.823)

1- Kar l klar Hesab 47.5 (7.204.431) (2.217.224)
2- Reeskont Hesab - (6.684)
3- Özellikli Sigortalar Hesab - -
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesab - -
5- Ertelenmi  Vergi Varl  Hesab - -
6- Ertelenmi  Vergi Yükümlülü ü Gideri 21 (809.129) (766.732)
7- Di er Gelir ve Karlar 47.1 447.696 610.421
8- Di er Gider ve Zararlar 47.1 (7.144.977) (8.867.604)
9- Önceki Y l Gelir ve Karlar - -
10- Önceki Y l Gider ve Zararlar - -
N- Dönem Net Kar  veya Zarar 11.750.669 25.682.398
1- Dönem Kar  ve Zarar 11.926.077 25.874.586
2- Dönem Kar  Vergi ve Di er Yasal Yükümlülük Kar l klar (175.408) (192.188)
3- Dönem Net Kar veya Zarar 11.750.669 25.682.398
4- Enflasyon Düzeltme Hesab - -
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Gulf Sigorta Anonim irketi

31 Aral k 2017 tarihinde sona eren
hesap dönemine ait nakit ak  tablosu
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

li ikte yer alan dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c  parçalar d r.
11

Yeniden
düzenlenmi

(Not 2.6)

NAK T AKIM Dipnot

Ba ms z Ba ms z
Denetimden

Geçmi
Denetimden

Geçmi
1 Ocak – 1 Ocak –

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
A. ESAS FAAL YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI
1. Sigortac l k faaliyetlerinden elde edilen nakit giri leri 418.970.831 369.844.907
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giri leri (7.610.907) (1.658.286)
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giri leri - -
4. Sigortac l k faaliyetleri nedeniyle yap lan nakit ç k (389.629.043) (348.587.649)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit ç k - -
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit ç k - -
7. Esas faaliyetler sonucu olu an nakit 21.730.881 19.598.972
8. Faiz ödemeleri - -
9. Gelir vergisi ödemeleri 35 (819.639) (473.860)
10. Di er nakit giri leri 2.040.070 2.147.613
11. Di er nakit ç k lar (12.455.204) (19.617.134)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 10.496.108 1.655.590
B. YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI 64.970.647 28.671.919
1. Maddi varl klar n sat 6,8 2.290.398 74.845.882
2. Maddi varl klar n iktisab 6,8 (5.116.527) (796.837)
3. Mali varl k iktisab (10.069.575) -
4. Mali varl klar n sat 45.038.747 (81.937.916)
5. Al nan faizler 28.649.053 15.546.674
6. Al nan temettüler - -
7. Di er nakit giri leri 48.644.747 54.840.956
8. Di er nakit ç k lar (44.466.196) (33.826.841)
9. Yat r m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 64.970.647 28.671.919
C. F NANSMAN FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T
AKIMLARI

- -

1. Hisse senedi ihrac - -
2. Kredilerle ilgili nakit giri leri - -
3. Finansal kiralama borçlar  ödemeleri - -
4. Ödenen temettüler - -
5. Di er nakit giri leri - -
6. Di er nakit ç k lar - -
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit - -
D. KUR FARKLARININ NAK T VE NAK T BENZERLER NE OLAN ETK S 805.385 (2.315.064)
E.  Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net art 76.272.140 28.012.445
F.  Dönem ba ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 92.556.444 64.543.999
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 168.828.584 92.556.444
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1 Genel Bilgiler

1.1 Ana irketin ad : 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle Gulf Sigorta A. .’nin (“ irket”) do rudan ana orta Gulf
Insurance Group K.S.C.P.’dir (2.13 no’lu dipnot).

irket Yönetim Kurulu’nun 15 May s 2017 tarihli ve 2017/8 say l  al nan karar  ile, 6102 say l  Türk
Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 136.-158. ve di er ilgili maddeleri ile 5520 say l  Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri çerçevesinde, Not 44’ te detayland r ld  gibi tüm aktif pasifiyle birlikte
bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla stanbul Ticaret Sicil Müdürlü ü’nde 253738 sicil numaras yla
kay tl  bulunan AIG Sigorta Anonim irketi’nin irket taraf ndan “devir al nmas ” suretiyle, birle mesi 14
Temmuz 2017 tarihi itibariyle tescil olunmu tur.

1.2 Kurulu un ikametgâh  ve yasal yap s , irket olarak olu tu u ülke ve kay tl  büronun adresi:
irket stanbul’da tescil edilmi  olup, 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle tescil edilmi  adresi Saray Mahallesi

Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. AKKOM Ofis Park 2. Blok No:4 Kat:4-5 Ümraniye/ stanbul’dur. irket’in
stanbul, Ankara, zmir, Adana ve Bursa’da bölge müdürlükleri bulunmaktad r.

1.3 letmenin fiili faaliyet konusu: irket tüm alt bran lar dahil olmak üzere yang n, nakliyat, kaza ve
makine montaj bran lar  olmak üzere hayat d  sigortac l k alan nda faaliyet göstermektedir.

1.4 Kurulu un faaliyetlerinin ve esas çal ma alanlar n n niteliklerinin aç klamas : irket faaliyetlerini,
14 Haziran 2007 tarih ve 26552 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan 5684 say l  Sigortac l k Kanunu
(“Sigortac l k Kanunu”) ve bu kanuna dayan larak Hazine Müste arl  taraf ndan yay mlanan di er
yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olup; yukar da 1.3 – letmenin fiili faaliyet konusu
notunda belirtilen sigortac l k bran lar nda faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.5 Kategorileri itibariyle y l içinde çal an personelin ortalama say s :

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016

Üst ve orta kademeli yöneticiler 16 52
Di er personeller 211 171

Toplam 227 223

1.6 Yönetim kurulu ba kan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard mc lar
gibi üst yöneticilere cari dönemde sa lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar :
3.447.634 TL (1 Ocak - 31 Aral k 2016: 2.840.960 TL).

1.7 Finansal tablolarda; yat r m gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, ara t rma
geli tirme, pazarlama ve sat , d ar dan sa lanan fayda ve hizmetler ile di er faaliyet giderleri)
da t m nda kullan lan anahtarlar: irket taraf ndan hayat d  teknik kar l klar  kar layan varl klar n
yat r ma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme
aktar lm t r. Di er yat r m gelirleri ise teknik olmayan bölüm alt nda s n fland r lm t r. irket teknik
bölüme aktard  faaliyet giderlerini alt bran lara da t rken, cari dönemde üretilen poliçe say s , brüt
yaz lan prim miktar  ve hasar ihbar adedinin, son üç y l içindeki a rl klar n n ortalamas n  dikkate
alm t r.

1.8 Finansal tablolar n tek bir irketi mi yoksa irketler grubunu mu içerdi i: Finansal tablolar tek bir
irketi (Gulf Sigorta A. .) içermektedir. 1 Ocak - 31 Aral k 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar

16 Mart 2018 tarihinde irket Yönetimi taraf ndan onaylanm t r.

1.9 Raporlayan i letmenin ad  veya di er kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri
olan de i iklikler: irket’in ad  ve di er kimlik bilgileri ile bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana
olan de i iklikler 1.1, 1.2, ve 1.3 no’lu dipnotlarda belirtilmi tir.

1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar: Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta aç klanm t r.
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2 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti

2.1 Haz rl k Esaslar

irket finansal tablolar n , 5684 say l  Sigortac l k Kanunu ile Hazine Müste arl ’n n sigorta ve
reasürans irketleri için öngördü ü esaslara göre haz rlamaktad r.

Finansal tablolar Hazine Müste arl  taraf ndan, 30 Aral k 2004 tarih ve 25686 say l  Resmi Gazete’de
yay mlanan Sigortac l k Hesap Plan  ve zahnamesi Hakk nda Tebli  (Sigortac l k Muhasebe Sistemi
Tebli  No:1) içerisinde yer alan Sigortac l k Hesap Plan  ile 27 Aral k 2011 tarih ve 2011/14 say l
Sigortac l k Hesap Plan nda Yeni Hesap Kodlar  Aç lmas na Dair Sektör Duyurusu uyar nca
düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tablolar n biçim ve içerikleri ile bunlar n aç klama ve dipnotlar
18 Nisan 2008 tarih ve 26851 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan Finansal Tablolar n Sunumu
Hakk nda Tebli  ve 31 May s 2012 tarih ve 2012/7 say l  Yeni Hesap Kodlar  ile Finansal Tablolar n
Sunumuna li kin Sektör Duyurusu uyar nca belirlenmektedir.

irket, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yay mlanan ve 1 Ocak
2008 tarihinde yürürlü e giren “Sigorta ve Reasürans irketleri ile Emeklilik irketlerinin Finansal
Raporlamalar  Hakk nda Yönetmelik” do rultusunda, söz konusu yönetmelik ve Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartlar  Kurumu (eski ad yla Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu)
taraf ndan aç klanan Türkiye Muhasebe Standartlar  (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar  (“TFRS”) ile Hazine Müste arl  taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na
ili kin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgeler çerçevesinde muhasebele tirmektedir.
Hazine Müste arl ’n n 18 ubat 2008 tarih ve 9 say l  yaz s na istinaden 2008 y l nda “TMS 1-Finansal
Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye
Geçi ” ve “TFRS 4-Sigorta Sözle meleri” bu uygulaman n kapsam  d nda tutulmu tur. Bununla birlikte,
sigorta irketlerinin 31 Aral k 2008 tarih ve 27097 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan Sigorta ve
Reasürans irketleri le Emeklilik irketlerinin Konsolide Finansal Tablolar n n Düzenlenmesine li kin
Tebli ’i 31 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulamalar  gerekmekte olup irket’in bu do rultuda konsolide
etmesi gereken kontrol etti i ba l  ortakl  bulunmad ndan, konsolide finansal tablo haz rlamas
gerekmemektedir.

Finansal tablolar, makul de erleri ile gösterilen finansal varl k ve yükümlülüklerin d nda, 31 Aral k 2004
tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esas  baz al narak TL olarak
haz rlanm t r.

Hazine Müste arl ’n n 4 Nisan 2005 tarih ve 19387 say l  yaz s yla, sigorta irketlerinin 31 Aral k 2004
tarihli finansal 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 Finansal Tablolar n
Düzeltilmesi’ ile ilgili hükümlere istinaden yeniden düzenlemeleri gerekti i aç klanm t r. Hazine
Müste arl  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  bildirmi tir. irket,
Hazine Müste arl ’n n ilgili yaz s na istinaden, 31 Aral k 2004 tarihli finansal tablolar n “Yüksek
Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar n Düzeltilmesi” ile ilgili hükümlere uygun olarak yeniden
düzenlemi  ve 1 Ocak 2005 tarihinden ba lamak üzere TMSK taraf ndan yay mlanm  29 no’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard n  uygulamam t r.

irket, 31 Aral k 2017 tarihi itibar yla, sigortac l k ile ilgili teknik kar l klar n , 5684 Say l  Sigortac l k
Kanunu çerçevesinde ç kar lan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 say l  Resmi Gazete ile; 17 Temmuz
2012 ve 28356 say l Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi  olan de i ikler sonras  “Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik irketlerinin Teknik Kar l klar na ve Bu Kar l klar n Yat r laca  Varl klara
li kin Yönetmelik” (“Teknik Kar l klar Yönetmeli i”) ve ilgili di er mevzuat çerçevesinde hesaplam  ve
finansal tablolara yans tm t r (2.24 no’lu dipnot).

Cari dönemde finansal tablolar n sunumu ile uygunluk sa lamas  aç s ndan kar la t rmal  bilgiler,
gerekli görüldü ünde yeniden s n fland r lm t r.

Finansal tablolar n haz rlanmas nda izlenen muhasebe politikalar  ve kullan lan de erleme esaslar ,
a a da yer alan 2.4 ila 2.24 no’lu dipnotlar aras nda aç klanmaktad r.

Finansal tablolar; sigortac l k mevzuat  gere i yürürlükte bulunan muhasebe ve finansal raporlamaya
ili kin düzenlemeler ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartlar
hükümlerine uygun olarak haz rlan r.
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2 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti (devam )

2.1 Haz rl k Esaslar  (devam )

Yeni ve düzeltilmi  standartlar ve yorumlar

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle sona eren y la ait finansal tablolar n haz rlanmas nda esas al nan
muhasebe politikalar  a a da özetlenen 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle geçerli yeni ve de i tirilmi  TFRS
standartlar  ve TFRYK yorumlar  d nda önceki y lda kullan lanlar ile tutarl  olarak uygulanm t r. Bu
standartlar n ve yorumlar n irket’in mali durumu ve performans  üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
aç klanm t r.

i) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de i iklik ve yorumlar

TMS 7 Nakit Ak  Tablolar  (De i iklikler)

KGK Aral k 2017’de, TMS 7 Nakit Ak  Tablolar  standard nda de i ikliklerini yay nlam t r. De i iklikler,
irket’in, finansal tablo kullan c lar n n finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki

de i iklikleri de erlendirebilmeleri için gerekli aç klamalar , nakit ak lar ndan kaynaklanan de i iklikleri
ve nakit ak  yaratmayan de i iklikleri içerecek ekilde sunmas  için TMS 7’ye aç kl k getirilmesini
amaçlamaktad r. Dipnot aç klamalar ndaki iyile tirmeler, irketlerin finansal borçlar ndaki de i iklikler
için bilgi sa lamas n  gerektirmektedir. irket’in bu de i iklikleri ilk kez uygulamas nda, önceki
dönemlere ili kin kar la t rmal  bilgi sunulmas na gerek yoktur.

TMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekle memi  Zararlar için Ertelenmi  Vergi Varl klar n n
Muhasebele tirilmesi (De i iklikler)

KGK Aral k 2017’de, TMS 12 Gelir Vergileri standard nda de i ikliklerini yay nlam t r. Yap lan
de i iklikler gerçe e uygun de eri ile ölçülen borçlanma araçlar na ili kin ertelenmi  vergi
muhasebele tirilmesi konusunda aç kl k getirmektedir. De i iklikler; gerçekle memi  zararlar için
ertelenmi  vergi varl klar n n muhasebele tirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut
farkl l klar  gidermeyi amaçlamaktad r. De i iklikler, 1 Ocak 2017 ve sonras nda ba layan y ll k hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanmaktad r. De i iklik irket için geçerli de ildir ve irket’in
finansal durumu veya performans  üzerinde bir etkisi olmam t r.

TFRS Y ll k yile tirmeler – 2014-2016 Dönemi

KGK Aral k 2017’de, a a da belirtilen standartlar  de i tirerek, TFRS Standartlar  2014-2016
dönemine ili kin Y ll k yile tirmelerini yay nlam t r:

- TFRS 12 “Di er letmelerdeki Paylara li kin Aç klamalar”: Bu de i iklik, i letmenin, TFRS 5
Sat  Amaçl  Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler uyar nca sat  amaçl
olarak s n fland r lan ya da elden ç kar lacak varl k grubuna dahil olup sat  amaçl  olarak
s n fland r lan ba l  ortakl k, i tirak veya i ortakl klar ndaki paylar  için özet finansal bilgileri
aç klamas  gerekmedi ine aç kl k getirmektedir. De i ikli in irket’in finansal durumu veya
performans  üzerinde bir etkisi olmam t r.

ii) Yay nlanan ama yürürlü e girmemi  ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Finansal tablolar n onaylanma tarihi itibariyle yay mlanm  fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlü e girmemi  ve irket taraf ndan erken uygulanmaya ba lanmam  yeni standartlar, yorumlar
ve de i iklikler a a daki gibidir. irket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlar n yürürlü e
girmesinden sonra finansal tablolar n  ve dipnotlar n  etkileyecek gerekli de i iklikleri yapacakt r.

45



Gulf Sigorta Anonim irketi
31 Aral k 2017 tarihi itibar yla haz rlanan
finansal tablolara ili kin dipnotlar
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

16

2 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti (devam )

2.1 Haz rl k Esaslar  (devam )

TFRS 15 - Mü terilerle Yap lan Sözle melerden Do an Has lat

KGK Eylül 2016’da TFRS 15 Mü terilerle Yap lan Sözle melerden Do an Has lat standard n
yay nlam t r. Yay nlanan bu standart, UMSK’n n Nisan 2016’da UFRS 15’e aç kl k getirmek için
yapt  de i iklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni be  a amal  model, has lat n muhasebele tirme
ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri aç klamaktad r. Standart, mü terilerle yap lan sözle melerden do an
has lata uygulanacak olup bir i letmenin ola an faaliyetleri ile ilgili olmayan baz  finansal olmayan
varl klar n (örne in maddi duran varl k ç k lar ) sat n n muhasebele tirilip ölçülmesi için model
olu turmaktad r. TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonras nda ba layan y ll k hesap
dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 15’e geçi  için iki alternatif uygulama
sunulmu tur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmi  geriye dönük uygulama. Modifiye
edilmi  geriye dönük uygulama tercih edildi inde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak
mali tablo dipnotlar nda kar la t rmal  rakamsal bilgi verilecektir.

TFRS 9 Finansal Araçlar

KGK, Ocak 2017’de TFRS 9 Finansal Araçlar’ nihai haliyle yay nlam t r. TFRS 9 finansal araçlar
muhasebele tirme projesinin üç yönünü: s n fland rma ve ölçme, de er dü üklü ü ve finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 9 finansal varl klar n içinde yönetildikleri i
modelini ve nakit ak m özelliklerini yans tan ak lc , tek bir s n flama ve ölçüm yakla m na
dayanmaktad r. Bunun üzerine, kredi kay plar n n daha zamanl  muhasebele tirilebilmesini sa layacak
ileriye yönelik bir ‘beklenen kredi kayb ’ modeli ile de er dü üklü ü muhasebesine tabi olan tüm
finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmu tur. Buna ek olarak, TFRS 9,  banka ve di er
i letmelerin, finansal borçlar n  gerçe e uygun de eri ile ölçme opsiyonunu seçtikleri durumlarda,
kendi kredi de erliliklerindeki dü ü e ba l  olarak finansal borcun gerçe e uygun de erindeki
azalmadan dolay  kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu do uran “kendi kredi riski”
denilen konuyu ele almaktad r. Standart ayr ca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamalar  ile
daha iyi ili kilendirebilmek için geli tirilmi  bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1
Ocak 2018 veya sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve standard n tüm
gerekliliklerinin erken uygulamas na izin verilmektedir. Alternatif olarak, i letmeler, standarttaki di er
artlar  uygulamadan, sadece “gerçe e uygun de er de i imi kar veya zarara yans t lan” olarak

belirlenmi  finansal yükümlülüklerin kazanç veya kay plar n n sunulmas na ili kin hükümleri erken
uygulamay  tercih edebilirler.

Finansal Varl klar n S n fland r lmas

TFRS 9 kapsam nda finansal varl klar n s n fland r lmas , yönetildikleri i  modeli ve sözle meye ba l
nakit ak  özelliklerine esas al narak sonraki kayda al nd ktan sonraki muhasebele tirmede itfa edilmi
maliyet üzerinden, gerçe e uygun de er de i imi di er kapsaml  gelire yans t larak veya gerçe e uygun
de er de i imi kar veya zarar yans t larak ölçülen olarak s n fland r l r.

De er Dü üklü ü

TFRS 9 kapsam nda itfa edilmi  maliyetinden ve gerçe e uygun de eri özkaynaklarda muhasebele en
finansal varl klar ile kredi taahhüdüne ve finansal teminat sözle mesine ili kin beklenen kredi zararlar
için zarar kar l  ayr lmaktad r. irket, her raporlama tarihinde finansal araçtaki kredi riskinde ilk defa
finansal tablolara al nmas ndan bu yana önemli bir art  olup olmad n  de erlendirir. irket, bir finansal
araçtaki kredi riskinde ilk defa finansal tablolara al nmas ndan bu yana önemli art  olmas  durumunda
her raporlama tarihinde, irket söz konusu finansal araca ili kin zarar kar l n  ömür boyu beklenen
kredi zararlar na e it bir tutardan ölçer. irket, bir finansal araçtaki kredi riskinin, ilk defa finansal
tablolara al nmas ndan bu yana önemli ölçüde artm  meydana gelmemesi durumunda söz konusu
finansal varl  birinci a ama olarak s n fland racak ve söz konusu finansal varl a her raporlama
tarihinde, finansal araca ili kin zarar kar l n  12 ayl k beklenen kredi zararlar na e it bir tutardan ölçer.
De er dü üklü ünün amac , ilk defa finansal tablolara al nmas ndan bu yana kredi riskinde önemli
art lar olan tüm finansal araçlar için bireysel ya da toplu olarak makul ve ileriye dönük olanlar da dahil
desteklenebilir tüm bilgiler dikkate al narak ömür boyu beklenen zararlar n n finansal tablolara
al nmas d r.
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2 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti (devam )

2.1 Haz rl k Esaslar  (devam )

Korunma Muhasebesi

Korunma muhasebesinin amac ; kâr veya zarar  (veya gerçe e uygun de er de i imlerinin di er
kapsaml  gelirde sunulmas  tercih edilen özkaynak arac  yat r mlar  söz konusu oldu unda, di er
kapsaml  geliri) etkileyebilecek belirli riskleri yönetmek için uygun finansal araçlar kullan larak
gerçekle tirilen risk yönetimi faaliyetlerinin etkisinin finansal tablolarda sunulmas d r. Bu yakla m,
korunma araçlar n n amac n n ve etkisinin anla lmas n  sa lamak için korunma muhasebesi uygulanan
araçlar n içeri ini aktarmay  amaçlamaktad r.

irket, muhasebe politikas  olarak, TMS 39’un korunma muhasebesi hükümlerini uygulamaya devam
edecektir. Korunma muhasebesi hükümleri ileriye yönelik uygulanacakt r.

irket, de er dü üklü ü hesaplamalar  haricinde bilanço ve öz kaynaklar na önemli bir etki
beklememektedir. Kar l n etkilerine ili kin detayl  bir de erlendirme gelecek dönemlerde
gerçekle tirilecektir. irket, UFRS 17’nin geçerli olaca  tarihe kadar TFRS 4’te yer alan TFRS 9 için
geçici muafiyet maddelerinden yararlanacakt r.

TFRS 4 Sigorta Sözle meleri (De i iklikler);

KGK Aral k 2017’de, TFRS 4 ‘Sigorta Sözle meleri’ standard nda de i iklikler yay mlam t r. TFRS
4’te yap lan de i iklik iki farkl  yakla m sunmaktad r: ‘örtülü yakla m (overlay approach)’ ve ‘erteleyici
yakla m (deferral approach)’. Yeni de i tirilmi  standart:

a. Sigorta sözle meleri tanzim eden tüm irketlere yeni sigorta sözle meleri standard  yay mlanmadan
önce TFRS 9 Finansal Araçlar standard n n uygulanmas ndan olu abilecek dalgalanmay  kar veya
zarardan ziyade di er kapsaml  gelirlerde muhasebele tirme hakk  sa layacakt r, ve

b. Faaliyetleri a rl kl  olarak sigorta ile ba lant l  olan irketlere TFRS 9 Finansal Araçlar standard n
iste e ba l  olarak 2021 y l na kadar geçici uygulama muafiyeti getirecektir. TFRS 9 Finansal Araçlar
standard n  uygulamay  erteleyen i letmeler halihaz rda var olan TMS 39 ‘Finansal Araçlar’
standard n  uygulamaya devam edeceklerdir.

De i iklikler, 1 Ocak 2018 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için uygulanacakt r. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu de i ikliklerin irket’in finansal durumu ve performans
üzerindeki etkileri de erlendirilmektedir.

TFRS Yorum 22 Yabanc  Para Cinsiden Yap lan lemler ve Avans Bedelleri

KGK’n n 19 Aral k 2017’de yay mlad  bu yorum yabanc  para cinsinden al nan veya yap lan avans
ödemelerini kapsayan i lemlerin muhasebele tirilmesi konusuna aç kl k getirmektedir.

Bu yorum, ilgili varl n, gider veya gelirin ilk muhasebele tirilmesinde kullan lacak döviz kurunun
belirlenmesi amac  ile i lem tarihini, i letmenin avans al m  veya ödemesinden kaynaklanan parasal
olmayan varl k veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebele tirdi i tarih olarak belirtmektedir.

letmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya düzenledi i sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri
dahil) veya sahip oldu u reasürans poliçelerine uygulamas na gerek yoktur.

Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için uygulanacakt r. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De i iklik irket için geçerli de ildir ve irket’in finansal durumu veya
performans  üzerinde etkisi olmayacakt r.
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2 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti (devam )

2.1 Haz rl k Esaslar  (devam )

TFRS 2 Hisse Bazl  Ödeme lemlerinin S n fland rma ve Ölçümü (De i iklikler)

KGK Aral k 2017’de, TFRS 2 Hisse Bazl  Ödemeler standard nda de i iklikler yay nlam t r.
De i iklikler, belirli hisse bazl ödeme i lemlerinin nas l muhasebele tirilmesi gerekti i ile ilgili TFRS
2’ye aç kl k getirilmesini amaçlamaktad r. De i iklikler a a daki konular n muhasebele tirilmesini
kapsamaktad r;
a. nakit olarak ödenen hisse bazl  ödemelerin ölçümünde hakedi  ko ullar n n etkileri,
b. stopaj vergi yükümlülükleri aç s ndan net mahsup özelli i bulunan hisse bazl  ödeme i lemleri,
c. i lemin niteli ini nakit olarak ödenen hisse bazl  i lemden özkayna a dayal  hisse bazl  i leme
dönü türen hüküm ve ko ullardaki de i iklikler.

De i iklikler, 1 Ocak 2018 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için uygulanacakt r. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De i iklik irket için geçerli de ildir ve irket’in finansal durumu veya
performans  üzerinde etkisi olmayacakt r.

TMS 28 “ tiraklerdeki ve  Ortakl klar ndaki Yat r mlar”da yap lan de i iklikler (De i iklikler)

KGK Aral k 2017’de, TMS 28 tiraklerdeki ve  Ortakl klar ndaki Yat r mlar standard nda
de i ikliklerini yay nlam t r. Söz konusu de i iklikler, i tirak veya i  ortakl ndaki net yat r m n bir
parças n  olu turan i tirak veya i  ortakl ndaki uzun vadeli yat r mlar için TFRS 9 Finanslar Araçlar
uygulayan i letmeler için aç kl k getirmektedir.

TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 tiraklerdeki ve  Ortakl klar ndaki Yat r mlar uyar nca
muhasebele tirilen i tiraklerdeki ve i  ortakl klar ndaki yat r mlar  kapsamamaktad r. Söz konusu
de i iklikle KGK, TFRS 9’un sadece irketin özkaynak yöntemi kullanarak muhasebele tirdi i
yat r mlar  kapsam d nda b rakt na aç kl k getirmektedir. letme, TFRS 9’u, özkaynak yöntemine
göre muhasebele tirmedi i ve özü itibari ile ilgili i tirak ve i  ortakl klar ndaki net yat r m n bir parças n
olu turan uzun vadeli yat r mlar dahil olmak üzere i tirak ve i  ortakl klar ndaki di er yat r mlara
uygulayacakt r.

De i iklik, 1 Ocak 2019 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için uygulanacakt r. Erken
uygulamaya izin verilmektedir

De i iklik irket için geçerli de ildir ve irket’in finansal durumu veya performans  üzerinde etkisi
olmayacakt r.

TMS 40 Yat r m Amaçl  Gayrimenkuller: Yat r m Amaçl  Gayrimenkullerin Transferleri
(De i iklikler)

KGK Aral k 2017’de, TMS 40 “Yat r m Amaçl  Gayrimenkuller” standard nda de i iklik yay nlam t r.
Yap lan de i iklikler, kullan m amac  de i ikli inin, gayrimenkulün ‘yat r m amaçl  gayrimenkul’
tan m na uymas na ya da uygunlu unun sona ermesine ve kullan m amac  de i ikli ine ili kin
kan tlar n mevcut olmas na ba l  oldu unu belirtmektedir. De i iklikler, 1 Ocak 2018 ve sonras nda
ba layan y ll k hesap dönemleri için uygulanacakt r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. De i iklik

irket için geçerli de ildir ve irket’in finansal durumu veya performans  üzerinde etkisi olmayacakt r.

TFRS 10 ve TMS 28: Yat r mc letmenin tirak veya  Ortakl na Yapt  Varl k Sat lar  veya
Katk lar - De i iklik

KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden ara t rma projesi ç kt lar na ba l  olarak de i tirilmek
üzere, Aral k 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yap lan söz konusu de i ikliklerin geçerlilik tarihini
süresiz olarak ertelemi tir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.
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2 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti (devam )

2.1 Haz rl k Esaslar  (devam )

TFRS Y ll k yile tirmeler – 2014-2016 Dönemi

KGK Aral k 2017’de, a a da belirtilen standartlar  de i tirerek, TFRS Standartlar  2014-2016
dönemine ili kin Y ll k yile tirmelerini yay nlam t r:

- TFRS 1 “Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar n n lk Uygulamas ”: Bu de i iklik, baz
TFRS 7 aç klamalar n n, TMS 19 geçi  hükümlerinin ve TFRS 10 Yat r m letmeleri’nin k sa
dönemli istisnalar n  kald rm t r. De i iklik, 1 Ocak 2018 ve sonras nda ba layan y ll k hesap
dönemleri için uygulanacakt r.

- TMS 28 “ tiraklerdeki ve  Ortakl klar ndaki Yat r mlar”: Bu de i iklik, i tirakteki veya i
ortakl ndaki yat r m, bir giri im sermayesi kurulu u veya benzeri i letmeler yoluyla dolayl
olarak ya da bu i letmelerce do rudan elde tutuluyorsa, i letmenin, i tirakteki ve i
ortakl ndaki yat r mlar n  TFRS 9 Finansal Araçlar uyar nca gerçe e uygun de er fark  kâr
veya zarara yans t lan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her i tirak veya i  ortakl n n ilk
muhasebele tirilmesi s ras nda geçerli oldu una aç kl k getirmektedir. De i iklik, 1 Ocak 2018
ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için uygulanacakt r. Erken uygulamaya izin
verilmektedir.

De i iklik irket için geçerli de ildir ve irket’in finansal durumu veya performans  üzerinde etkisi
olmayacakt r.

iii) Uluslararas  Muhasebe Standartlar  Kurumu (UMSK) taraf ndan yay nlanm  fakat KGK
taraf ndan yay nlanmam  yeni ve düzeltilmi  standartlar ve yorumlar

A a da listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlar ndaki de i iklikler UMSK
taraf ndan yay nlanm  fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlü e girmemi tir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve de i iklikler henüz KGK taraf ndan TFRS’ye
uyarlanmam t r/yay nlanmam t r ve bu sebeple TFRS’nin bir parças n  olu turmazlar. irket finansal
tablolar nda ve dipnotlarda gerekli de i iklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlü e girdikten
sonra yapacakt r.

Y ll k yile tirmeler - 2010–2012 Dönemi

UFRS 13 Gerçe e Uygun De er Ölçümü

Karar Gerekçeleri’nde aç kland  üzere, üzerlerinde faiz oran  belirtilmeyen k sa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz oldu u durumlarda, fatura tutar ndan gösterilebilecektir. De i iklikler
derhal uygulanacakt r.

UFRS 16 Kiralama lemleri

UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama lemleri” standard n  yay nlanm t r. Yeni standart, faaliyet
kiralamas  ve finansal kiralama ayr m n  ortadan kald rarak kirac  durumundaki irketler için birçok
kiralaman n tek bir model alt nda bilançoya al nmas n gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki
irketler için muhasebele tirme büyük ölçüde de i memi  olup faaliyet kiralamas  ile finansal kiralama

aras ndaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumlar n yerine geçecek
olup 1 Ocak 2019 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Mü terilerle
Yap lan Sözle melerden Do an Has lat” standard  da uyguland  sürece UFRS 16 için erken
uygulamaya izin verilmektedir. irket, standard n finansal durumu ve performans  üzerine etkilerini
de erlendirmektedir.
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2 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti (devam )

2.1 Haz rl k Esaslar  (devam )

UFRYK 23 Gelir Vergisi Muameleleri Konusundaki Belirsizlikler

Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olmas  durumunda, “UMS 12 Gelir
Vergileri”nde yer alan muhasebele tirme ve ölçüm gereksinimlerinin nas l uygulanaca na aç kl k
getirmektedir.

Gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlik olmas  durumunda, yorum:

(a) i letmenin belirsiz vergi muamelelerini ayr  olarak de erlendirip de erlendirmedi ini;
(b) i letmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri taraf ndan incelenmesi konusunda yapm  oldu u
varsay mlar ;
(c) i letmenin vergilendirilebilir kar n  (vergi zarar n ), vergi matrah n , kullan lmam  vergi zararlar n ,
kullan lmam  vergi indirimlerini ve vergi oranlar n  nas l belirledi ini; ve
(d) i letmenin bilgi ve ko ullardaki de i iklikleri nas l de erlendirdi ini

ele almaktad r.

Yorum, 1 Ocak 2019 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için uygulanacakt r. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. letme bu yorumu erken uygulamas  durumunda, erken uygulad na
dair aç klama yapacakt r. letme, ilk uygulamada, bu yorumu UMS 8’e uygun olarak geriye dönük, ya
da  ilk uygulama tarihinde birikmi  etkiyi geçmi  y l kar zarar n n (veya uygunsa, özkaynak kaleminin
di er bir unsurunun) aç l  bakiyesine bir düzeltme olarak kaydetmek suretiyle geriye dönük olarak
uygulayabilir.

Söz konusu de i ikliklerin irket’in finansal durumu ve performans  üzerindeki etkileri
de erlendirilmektedir.

UFRS 17 – Yeni Sigorta Sözle meleri Standard

UMSK, sigorta sözle meleri için muhasebele tirme ve ölçüm, sunum ve aç klamay  kapsayan
kapsaml  yeni bir muhasebe standard  olan UFRS 17’yi yay mlam t r. UFRS 17 hem sigorta
sözle melerinden do an yükümlülüklerin güncel bilanço de erleri ile ölçümünü hem de kar n
hizmetlerin sa land  dönem boyunca muhasebele tirmesini sa layan bir model getirmektedir.
Gelecekteki nakit ak  tahminlerinde ve risk düzeltmesinde meydana gelen baz  de i iklikler de
hizmetlerin sa land  dönem boyunca muhasebele tirilmektedir. letmeler, iskonto oranlar ndaki
de i ikliklerin etkilerini kar veya zarar ya da di er kapsaml  gelirde muhasebele tirmeyi tercih
edebilirler. Standart, kat l m özelliklerine sahip sigorta sözle melerinin ölçüm ve sunumu için özel
yönlendirme içermektedir. UFRS 17, 1 Ocak 2021 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için
uygulanacakt r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu standard n irket’infinansal durumu
ve performans  üzerindeki etkileri de erlendirilmektedir.

Negatif Tazminli Erken Ödeme Özellikleri (UFRS 9 De i iklik)

Ekim 2017’de, UMSK, baz  erken ödenebilir finansal varl klar n i letme taraf ndan itfa edilmi
maliyetinden ölçülebilmeleri için UFRS 9 Finansal Araçlar’da ufak de i iklikler yay nlam t r.

UFRS 9’u uygulayan i letme, erken ödenebilir finansal varl , gerçe e uygun de er de i imi kar veya
zarar yans t lan varl k olarak ölçmektedir. De i ikliklerin uygulanmas  ile, belirli ko ullar n sa lanmas
durumunda, i letmeler negatif tazminli erken ödenebilir finansal varl klar  itfa edilmi  maliyetinden
ölçebileceklerdir.

De i iklik, 1 Ocak 2019 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için uygulanacakt r. Erken
uygulamaya izin verilmektedir.

De i iklik irket için geçerli de ildir ve irket’in finansal durumu veya performans  üzerinde etkisi
olmayacakt r.
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2 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti (devam )

2.1 Haz rl k Esaslar  (devam )

Y ll k yile tirmeler - 2015–2017 Dönemi

UMSK Aral k 2017’de, “IFRS Y ll k yile tirmeler, 2015-2017 Dönemi”ni yay nlam t r.

- UFRS 3 letme Birle meleri ve UFRS 11 Mü terek Anla malar — UFRS 3’teki de i iklikler bir
irketin mü terek faaliyet olarak muhasebele tirdi i i letmenin kontrolünü elde etmesi sonucu,

ilgili i letmede kontrol öncesi sahip oldu u paylar n  yeniden ölçmesi gerekti ine aç kl k
getirmektedir. UFRS 11’deki de i iklikler bir irketin mü terek faaliyet olarak
muhasebele tirdi i i letmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili i letmede kontrol öncesi
sahip oldu u paylar n  yeniden ölçmesine gerek olmad na aç kl k getirmektedir.

- UMS 12 Gelir Vergileri — De i iklikler, temettülere (kar da t m ) ili kin tüm gelir vergisi
etkilerinin, vergilerin nas l do du una bak lmaks z n kar veya zararda muhasebele tirilmesi
gerekti i konusuna aç kl k getirmektedir.

- UMS 23 Borçlanma Maliyetleri — De i iklikler, ilgili varl k amaçlanan kullan ma veya sat a
haz r duruma geldikten sonra ödenmemi  özel borçlanmalar n bulunmas  durumunda, ilgili
borcun irketin genellikle genel borçlanmalar ndaki aktifle tirme oran n  belirlerken borçland
fonlar n bir parças  durumuna geldi ine aç kl k getirmektedir.

De i iklik irket için geçerli de ildir ve irket’in finansal durumu veya performans üzerinde etkisi
olmayacakt r.

Planda Yap lan De i iklik, Küçülme veya Yerine Getirme (UMS 19 De i iklikler)

UMSK ubat 2018’de muhasebe uygulamalar n  uyumlu hale getirmek ve karar verme sürecinde
konuya ili kin daha fazla bilgi sa lamak için UMS 19 De i iklikler “Planda Yap lan De i iklik, Küçülme
veya Yerine Getirme”’yi yay nlam t r. De i iklik; planda yap lan de i iklik, küçülme veya yerine
getirme gerçekle tikten sonra y ll k hesap döneminin kalan k sm  için tespit edilen hizmet maliyetinin
ve net faiz maliyetinin güncel aktüeryal varsay mlar  kullanarak hesaplanmas n  gerektirmektedir.
De i iklikler, 1 Ocak 2019 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için uygulanacakt r. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. letme bu de i iklikleri erken uygulamas  durumunda, erken
uygulad na dair aç klama yapacakt r.

2.2 Konsolidasyon

irket’in 31 Aral k 2008 tarih ve 27097 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan ve 31 Mart 2009 tarihi
itibariyle yürürlü e giren “Sigorta ve Reasürans irketleri ve Emeklilik irketlerinin Konsolide Finansal
Tablolar n n Düzenlenmesine li kin Tebli ” kapsam nda konsolide etmesi gereken ba l  ortakl
bulunmamaktad r.

2.3 Bölüm Raporlamas

irket 31 Aral k 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle TFRS 8 - “Faaliyet Bölümleri” standard  kapsam nda
a rl kl  olarak Türkiye’de ve sadece tek bir raporlanabilir bölüm olarak takip edilen hayat d  sigortac l k
alan nda faaliyetlerini sürdürmekte oldu undan ve halka aç k olmad ndan bölüm raporlamas
yapmamaktad r.

2.4 Yabanc  Para Çevrimi

irket’in fonksiyonel para birimi Türk Liras ’d r. Yabanc  para ile yap lan i lemler, i lemin gerçekle ti i
tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu i lemlerden do an ve yabanc  para cinsinden
parasal varl k ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle
olu an kur fark  kar ve zarar  gelir tablosuna yans t l r.

Parasal varl klardan sat lmaya haz r olarak s n fland r lm  yabanc  para cinsinden finansal varl klar n
iskonto edilmi  de erleri üzerinde olu an kur farklar  gelir tablosuna, bu varl klar n makul de erindeki
di er tüm de i iklikler ve bunlar üzerinde olu an kur farklar  özsermaye içerisinde ilgili hesaplara
yans t l r.

Parasal olmayan finansal varl k ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farklar  ise makul de er
de i ikli inin bir parças  olarak kabul edilir ve söz konusu farklar di er makul de er de i ikliklerinin takip
edildi i hesaplara yans t l r.
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2 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti (devam )

2.5 Maddi Duran Varl klar

Maddi duran varl klar, elde etme maliyetinden birikmi  amortisman n dü ülmesi ile gösterilmektedir.
Amortisman, maddi varl klar n faydal  ömürleri esas al narak do rusal amortisman yöntemi kullan larak
ayr lmaktad r. Maddi duran varl klar n faydal  ömürleri esas al narak tahmin edilen amortisman
dönemleri, a a da belirtilmi tir:

Maddi duran varl klar Tahmini ekonomik
ömür (Y l)

Amortisman oran
(%)

Kullan m amaçl  gayrimenkuller 50 2
Makine ve teçhizatlar 3 – 16 6,3 – 33,3
Demirba  ve tesisatlar 4 – 16 6,3 – 25,0
Motorlu ta tlar 5 20
Di er maddi varl klar (özel maliyet bedelleri dahil) 5 – 10 10,0 – 20,0
Fin. Kirlm. yoluyla edinilmi  maddi duran varl klar 4 – 10 10,0 – 25,0

Maddi varl klarda de er dü üklü ü oldu una i aret eden ko ullar n mevcut olmas  halinde, olas  bir
de er dü üklü ünün tespiti amac yla inceleme yap l r ve bu inceleme sonunda maddi varl n kay tl
de eri, geri kazan labilir de erinden fazla ise, kar l k ayr lmak suretiyle kay tl  de eri geri kazan labilir
de erine indirilir. 31 Aral k 2017 itibariyle irket’in de er dü üklü üne u ram  maddi olmayan duran
varl  yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur). Maddi varl klar n elden ç kart lmas  dolay s yla olu an kar ve
zararlar di er faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplar na dahil edilirler (6 no’lu dipnot).

2.6 Yat r m Amaçl  Gayrimenkuller

irket’in, 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle yat r m amaçl  gayrimenkulü yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

2.7 Maddi Olmayan Duran Varl klar

Maddi olmayan duran varl klar iktisap edilmi  bilgi sistemleri, imtiyaz haklar  ve bilgisayar yaz l mlar n
içermektedir. Maddi olmayan duran varl klar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri
tarihten sonra tahmini faydal  ömürleri üzerinden do rusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi
tutulur. De er dü üklü ünün olmas  durumunda maddi olmayan duran varl klar n kay tl  de eri, geri
kazan labilir de erine getirilir. 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle irket’in de er dü üklü üne u ram  maddi
olmayan duran varl  yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur) (8 no’lu dipnot).

Maddi olmayan duran varl klar n amortisman süreleri 3 ila 10 y l aras nda de i mektedir.

2.8 Finansal Varl klar

irket, finansal varl klar n  “Sat lmaya haz r finansal varl klar” ve “Krediler ve alacaklar (Esas
faaliyetlerden alacaklar)” olarak s n fland rmakta ve muhasebele tirmektedir. Esas faaliyetlerden
alacaklar, sigorta sözle melerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal varl k olarak
s n fland r lmaktad r.

Söz konusu finansal varl klar n al m ve sat m i lemleri “Teslim tarihi”ne göre kay tlara al nmakta ve
kay tlardan ç kar lmaktad r. Finansal varl klar n s n fland r lmas  ilgili varl klar n irket yönetimi
taraf ndan sat n alma amaçlar  dikkate al narak, elde edildikleri tarihlerde kararla t r lmaktad r.
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2.8 Finansal Varl klar (devam )

Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):

Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sa lama yoluyla yarat lan finansal varl klard r. Söz
konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda al nmakta ve kayda al nmay  müteakiben
maliyet bedellerinden varsa de er dü üklü ü için kar l k ayr larak takip edilmektedir. lgili alacaklar n
teminat  olarak al nan varl klara ili kin ödenen harçlar ve benzeri di er masraflar i lem maliyeti olarak
kabul edilmemekte ve gider hesaplar na yans t lmaktad r.

irket, yönetimin de erlendirmeleri ve tahminleri do rultusunda alacaklar  için “Sigorta ve Reasürans
irketleri ile Emeklilik irketlerinin Finansal Raporlamalar  Hakk nda Yönetmelik”i de dikkate alarak

kar l k ay rmaktad r. Söz konusu kar l k, bilançoda “Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar
kar l ” alt nda s n fland r lm t r. irket tahminlerini belirlerken risk politikalar  ve ihtiyatl l k prensibi
do rultusunda, mevcut alacak portföyünün genel yap s , sigortal  ve arac lar n finansal bünyeleri,
finansal olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktad r.

Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar kar l na ilaveten, Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü maddesine
uygun olarak irket, yukar da belirtilen “Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar” kar l n n içinde
bulunmayan üpheli alacaklar için alaca n de erini ve niteli ini göz önünde bulundurarak idari ve
kanuni takipteki alacaklar kar l  ay rmaktad r. Söz konusu kar l k bilançoda “Esas faaliyetlerden
kaynaklanan üpheli alacaklar” alt nda s n fland r lm t r.

Ayr lan üpheli alacak kar l klar  o y l n gelirinden dü ülmektedir. Daha önce kar l k ayr lan üpheli
alacaklar tahsil edildi inde ilgili kar l k hesab ndan dü ülerek “Kar l k giderleri” hesab na
yans t lmaktad r. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal i lemler tamamland ktan sonra
kay tlardan silinmektedir (12 no’lu dipnot).

Makul de er fark  gelir tablosuna yans t lan finansal varl klar (Al m sat m amaçl  finansal
varl klar):

irket taraf ndan makul de eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ili kilendiren finansal varl klar finansal
tablolarda al m sat m amaçl  finansal varl klar hesap kalemi alt nda s n fland r lm t r.

Makul de eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ili kilendirilen finansal varl klar piyasada k sa dönemde
olu an fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sa lama amac yla elde edilen veya elde
edilme nedeninden ba ms z olarak, k sa dönemde kar sa lamaya yönelik bir portföyün parças  finansal
araçlar ile irket'in performans n  makul de erine göre de erlendirdi i ve bu amaçla al m esnas nda bu
kategoride s n fland rd  finansal araçlardan olu maktad r.

Makul de er fark  gelir tablosuna yans t lan finansal varl klar ilk olarak kayda al nmalar nda makul
de erleri kullan lmakta ve kayda al nmalar n  izleyen dönemlerde makul de erleri ile de erlenmektedir.
Yap lan de erleme sonucu olu an kazanç ve kay plar gelir tablosuna dahil edilmektedir (11 no’lu dipnot).
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2.8 Finansal Varl klar (devam )

Sat lmaya haz r finansal varl klar:

Sat lmaya haz r finansal varl klar “Krediler ve alacaklar”, “Makul de er fark  gelir tablosuna yans t lan
finansal varl klar” ve “Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl klar” d nda kalan finansal varl klardan
olu maktad r.

Söz konusu varl klar, kayda al nmalar n  izleyen dönemlerde makul de erleri ile de erlenmektedir.
Makul de ere esas te kil eden fiyat olu umlar n n aktif piyasa ko ullar  içerisinde gerçekle memesi
durumunda makul de erin güvenilir bir ekilde belirlenmedi i kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine
göre hesaplanan iskonto edilmi  de er, makul de er olarak dikkate al nmaktad r. Sat lmaya haz r
finansal varl klar olarak s n flanan sermayede pay  temsil eden menkul de erler te kilatlanm
piyasalarda i lem görmesi ve/veya makul de eri güvenilir bir ekilde belirlenebilmesi durumunda makul
de erleri ile kay tlara yans t l r. Söz konusu varl klar te kilatlanm  piyasalarda i lem görmedikleri ve
makul de erleri güvenilir bir ekilde belirlenemedi i durumda, de er kayb  ile ilgili kar l k dü üldükten
sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara yans t l r.

Sat lmaya haz r menkul de erlerin makul de erlerindeki de i ikliklerden kaynaklanan “Gerçekle memi
kâr ve zararlar” ilgili finansal varl a kar l k gelen de erin tahsili, varl n sat lmas , elden ç kar lmas
veya zafiyete u ramas  durumlar ndan birinin gerçekle mesine kadar dönemin gelir tablosuna
yans t lmamakta ve özsermaye içindeki “Finansal varl klar n de erlemesi” hesab nda izlenmektedir. Söz
konusu finansal varl klar vade geliminde veya elden ç kar ld nda özsermaye içinde muhasebele tirilen
birikmi  makul de er farklar  gelir tablosuna yans t lmaktad r.

irket her bilanço tarihinde, finansal varl klar n n de er dü üklü ü ile ilgili nesnel kan t olup olmad n
de erlendirir. Sat lmaya haz r olarak s n fland r lan hisse senetlerinin makul de erinin, maliyetinin alt na
önemli ölçüde ve uzun süreli olarak dü mesi de er dü üklü ü göstergesi olarak de erlendirilir.
Sat lmaya haz r finansal varl klar n de er dü üklü ü ile ilgili nesnel kan tlar n varl  durumunda ilgili
finansal varl n elde etme maliyeti ile makul de eri aras ndaki farklar özsermayeden ç kar l p gelir
tablosunda muhasebele tirilir. Sermaye araçlar  ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen de er dü üklü ü
giderleri, daha sonraki dönemlerde gelir tablosundan ters çevrilmez.

irket sat lmaya haz r finansal varl klar alt nda s n fland rd  ve borçlanmay  temsil eden menkul
k ymetlerde tahsilat riski do mam  olmas  ko uluyla, k sa vadeli piyasa dalgalanmalar na istinaden
de er dü üklü ü ay rmaz (11 no’lu dipnot).

2.9 Varl klarda De er Dü üklü ü

Varl klarda de er dü üklü ü ile ilgili hususlar, ilgili varl klara ili kin muhasebe politikalar n n aç kland
dipnotlarda yer almaktad r.

Aktif de erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat tutarlar  43 no’lu dipnotta, vadesi
gelmi  bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr lan üpheli alacak kar l  tutarlar  12.1
no’lu dipnotta, dönemin reeskont ve kar l k giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta aç klanm t r.

2.10 Türev Finansal Araçlar

Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

2.11 Finansal Varl klar n Netle tirilmesi (Mahsup Edilmesi)

Finansal varl k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakk n bulunmas , söz konusu varl k ve yükümlülükleri
net olarak de erlendirmeye niyet olmas  veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip etti i durumlarda net olarak gösterilirler.
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2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatlar  ile tutar belirli, nakde kolayca çevrilebilen k sa
vadeli, yüksek likiditeye sahip ve de erindeki de i im riski önemsiz olan 3 aydan k sa yat r mlar
içermektedir.

Nakit ak  tablosuna esas te kil eden nakit ve nakit benzerleri a a da gösterilmi tir:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016

Kasa 939 677
Bankalar (14 no’lu dipnot) 153.439.935 78.744.350
Banka garantili ve üç aydan k sa vadeli kredi kart  alacaklar 16.436.893 14.173.902
Eksi - Faiz tahakkuklar  (14 no’lu dipnot) (1.049.183) (362.485)

Nakit ve nakit benzerleri toplam 168.828.584 92.556.444

2.13 Sermaye

31 Aral k 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle irket nominal sermayesinin da l m  a a daki gibidir:

Ad

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Pay Pay Pay Pay

tutar  (TL) oran
(%) tutar  (TL) oran

(%)

Gulf Insurance Group K.S.C.P. 178.959.492,00 99,22 178.957.231,67 99,22
TÜRSAB Seyahat Acentalar  Hizmetleri
Limited irketi 1.409.858,00 0,78 1.409.118,33 0,78

Ödenmi  sermaye 180.366.350,00 100,00 180.366.350,00 100,00

2017 y l nda art r lan 168.366.350,00 TL tutar ndaki sermayenin tamam  Türk Ticaret Kanunu’nun 155-
158’nci maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte tasfiyesiz infisah yoluyla devral nan AIG Sigorta
A. .’nin özvarl ndan te kil edilmi tir. 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle irket’in nominal sermayesi
180.366.350,00 TL olup tamam  ödenmi  her biri 1 TL de erindeki 180.366.350 paydan ibarettir.

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan imtiyazlar yoktur (31
Aral k 2016: Yoktur).

31 Aral k 2017 ve 31 Aral k 2016 tarihleri itibariyle irket kay tl  sermaye sistemine tabi de ildir.

irket’in sermayesi ile ilgili di er bilgiler 15 no’lu dipnotta aç klanm t r.
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2.14 Sigorta ve Yat r m Sözle meleri - S n fland rma

Sigorta sözle meleri sigorta riskini transfer eden sözle melerdir. Sigorta sözle meleri sigortal y  hasar
olay n n olumsuz ekonomik sonuçlar na kar  sigorta poliçesinde taahhüt edilen art ve ko ullar alt nda
korur.

irket taraf ndan üretilen temel sigorta sözle meleri a a da da anlat ld  gibi yang n, nakliyat, kaza
(ferdi kaza dahil) ve makina montaj bran lar  ba ta olmak üzere hayat d  bran lardaki sigorta
sözle meleridir. irket’in en yüksek prim üretimi genel sorumluluk bran nda gerçekle tirilmektedir.

Sa l k bran nda üretilen sigorta sözle melerinde sigortal n n te his, tan  ve tedavi hasarlar  sözle me
teminatlar n  olu turmaktad r. Yang n sigorta sözle meleri, ev ve i  yeri için yang n ve h rs zl k teminat
ba ta olmak üzere mali mesuliyet, kira kayb , cam k r lmas  ve kar kayb  gibi farkl  ek teminatlar  da
kapsamaktad r. Nakliyat sigortas  (tekne, kara veya hava nakil vas talar ) ve ta ma halindeki mal
sigortalar n  kapsamaktad r. Ferdi Kaza sigortas  sürekli sakatl k, kaza sonucu ölüm ve tedavi masraf
teminatlar n  kapsamaktad r. irket in aat, montaj, makine k r lmas , elektronik cihaz, kar kayb  gibi
teminatlar n verildi i mühendislik sigorta sözle meleri ile kasko, trafik, muhtelif üçüncü ah s sorumluluk,
emniyeti suistimal gibi teminatlar n verildi i kaza bran  sigorta sözle meleri de yazmaktad r. Ayr ca
Do al Afet Sigortalar  Kurumu (“DASK”) taraf ndan üretilen zorunlu deprem sigortas  sözle meleri de
bulunmaktad r. Sigorta sözle melerinden olu an gelir ve yükümlülüklerin hesaplama esaslar  2.21 ve
2.24 no’lu dipnotlarda aç klanm t r.

Reasürans Sözle meleri

Reasürans sözle meleri, irket taraf ndan imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözle mesiyle ilgili
olu abilecek kay plar için irket ve reasürans irketi taraf ndan yürürlü e konulan ve bedeli ödenen
sigorta sözle melerdir. irket’in reasürans politikas ve anla malar  a a da özetlenmi tir:

irket’in faaliyette bulundu u bran lara ba l  olarak a k n hasar, eksedan ve bölü meli kot-par
anla malar  bulunmaktad r. A k n hasar reasürans anla malar  çerçevesinde ödenen primler ilgili
dönem boyunca tahakkuk esas na uygun olarak muhasebele tirilir. Di er sözle meler çerçevesinde
devredilen prim ve hasarlar ilgili olduklar  sigorta sözle melerinden kaynaklanan gelir ve yükümlülükler
ile ayn  bazda kay tlara yans t l r.

Ayr ca, irket’in belirli rizikolar için sigorta sözle mesi baz nda ihtiyari reasürans anla malar  da
bulunmaktad r.

irket’in reasürans sözle meleri genellikle Gulf bünyesinde bulunan reasürans irketleri ile
yap lmaktad r.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devredilen Primler ve lgili Yükümlülükler

25 ubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yay mlanan 6111 say l  “Baz  Alacaklar n Yeniden
Yap land r lmas  ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas  Kanun ve Di er Baz  Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun”un (“Kanun”) 59. maddesiyle de i ik
2918 say l  Karayollar  Trafik Kanunu’nun 98. maddesi ile trafik kazalar  nedeniyle ilgililere yap lan sa l k
hizmet bedellerinin tahsil ve tasfiyesi yeni usul ve esaslara ba lanm t r. Bu çerçevede trafik kazalar
sebebiyle bütün resmi ve özel sa l k kurum ve kurulu lar n n sunduklar  sa l k hizmet bedelleri
kazazedenin sosyal güvencesi olup olmad na bak lmaks z n Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”)
taraf ndan kar lanacakt r. Yine Kanun’un Geçici 1. maddesine göre Kanun’un yay mland  tarihten
önce meydana gelen trafik kazalar  nedeniyle sunulan sa l k hizmetleri bedellerinin SGK taraf ndan
kar lanmas  hükme ba lanm t r.

irket, 1 Ocak - 31 Aral k 2017 hesap döneminde 1.226.865 TL (1 Ocak - 31 Aral k 2016: 295.389 TL),
tutar nda devredilecek prim hesaplam  ve “SGK’ya aktar lan primler” hesab  alt nda
muhasebele tirmi tir.

Bununla birlikte, Türkiye Sigorta ve Reasürans irketleri Birli i Yönetim Kurulu’nun 22 Eylül 2011 tarih
ve 18 no’lu toplant s nda, Yönetmelik ve 2011/17 say l  Genelge hakk nda yürütmenin durdurulmas  ve
iptali, Kanun’un ilgili maddelerinin de Anayasa’ya ayk r l ktan iptali isteminin sa lanmas n  teminen
Dan tay’da dava aç lmas na karar verilmi  olup hukuki süreç finansal tablolar n haz rland  tarih
itibariyle devam etmektedir.
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2.15 Sigorta ve Yat r m Sözle melerinde ste e Ba l  Kat l m Özellikleri

Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

2.16 ste e Ba l  Kat l m Özelli i Olmayan Yat r m Sözle meleri

Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

2.17 Krediler

Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

2.18 Vergiler

Kurumlar Vergisi

Kurum kazançlar  %20 oran nda kurumlar vergisine tabidir (Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen
Geçici 10’ncu madde uyar nca %20’lik kurumlar vergisi oran , kurumlar n 2018, 2019 ve 2020 y l
vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili y l içinde ba layan hesap
dönemlerine) ait kurum kazançlar  için %22 olarak uygulanacakt r). Bu oran, kurumlar n ticari kazanc na
vergi yasalar  gere ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ile vergi yasalar nda yer alan
istisna (i tirak kazançlar  istisnas  gibi) ve di er indirimlerin (yat r m te vikleri gibi) sonucu, bulunacak
vergi matrah na uygulan r. Kar da t lmad  takdirde ba ka bir vergi ödenmemektedir.

Türkiye’deki bir i yeri ya da daimi temsilcisi arac l  ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerle ik
kurumlara ödenen kar paylar ndan (temettüler) stopaj yap lmaz. Bunlar d ndaki kurumlara yap lan
temettü ödemeleri üzerinden %15 oran nda stopaj uygulan r. Dar mükellef kurumlara ve gerçek ki ilere
yap lan kar da t mlar na ili kin stopaj oranlar n n uygulanmas nda, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anla malar nda yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Kar n sermayeye ilavesi, kar da t m
say lmaz ve stopaj uygulanmaz.

Geçici vergiler o y l kazançlar n n tabi oldu u kurumlar vergisi oran nda hesaplanarak ödenir. Y l içinde
ödenen geçici vergiler, o y l n y ll k kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar
vergisine mahsup edilebilmektedir.

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 ak am na kadar ba l  bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar be  y l zarf nda muhasebe kay tlar n  inceleyebilir ve hatal  i lem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarlar  de i ebilir.

Ertelenmi  Vergi

Ertelenmi  vergi borcu veya varl , TMS 12 – Gelir Vergileri standard  uyar nca varl klar n ve borçlar n
finansal tablolarda gösterilen de erleri ile yasal vergi matrah  hesab nda dikkate al nan tutarlar
aras ndaki “geçici farklar” üzerinden vergi etkilerinin hesaplanmas yla belirlenmektedir. Vergi
mevzuat na göre varl klar n ya da borçlar n iktisap tarihinde olu an mali ya da ticari kar  etkilemeyen
farklar bu hesaplaman n d nda tutulmaktad r.

Hesaplanan ertelenmi  vergi varl klar  ile ertelenmi  vergi yükümlülükleri, finansal tablolarda, sadece
irket’in cari vergi varl klar n , cari vergi yükümlülükleri ile netle tirmek için yasal bir hakk  varsa net

olarak gösterilmektedir.
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2.18 Vergiler (devam )

Ertelenmi  Vergi (devam )

Varl klar n de erlemesi sonucu olu an de erleme farklar  gelir tablosunda muhasebele tirilmi se,
bunlara ili kin cari dönem kurumlar vergisi ile ertelenmi  vergi geliri veya gideri de gelir tablosunda
muhasebele tirilmektedir. lgili varl klar n de erlemesi sonucu olu an de erleme farklar  do rudan
do ruya özkaynak hesaplar nda muhasebele tirilmi se, ilgili vergi etkileri de do rudan özkaynak
hesaplar nda muhasebele tirilmektedir.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 3 y l için geçerli vergi oran  %22 olarak de i ti i için, 31 Aral k 2017
tarihi itibariyle ertelenmi  vergi hesaplamas nda, 3 y l içinde (2018, 2019 ve 2020 y llar  içinde)
gerçekle mesi / kapanmas  beklenen geçici farklar için %22 vergi oran  kullan lm t r. Ancak, 2020
y l ndan sonras  için geçerli kurumlar vergisi oran  %20 oldu u için, 2020 sonras  gerçekle mesi /
kapanmas  beklenen geçerli farklar için %20 vergi oran  kullan lm t r

2.19 Çal anlara Sa lanan Faydalar

irket, k dem tazminat  ve izin haklar na ili kin yükümlülüklerini TMS 19 - “Çal anlara Sa lanan
Faydalara li kin Türkiye Muhasebe Standard ” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebele tirmekte ve
bilançoda “K dem tazminat  kar l ” ve “Di er Çe itli K sa Vadeli Yükümlülükler” hesaplar nda
s n fland rmaktad r.

irket, Türkiye’de mevcut i  kanunlar na göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve  Kanunu’nda belirtilen
davran lar d ndaki sebeplerle i ine son verilen çal anlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. K dem tazminat  kar l ,  Kanunu kapsam nda olu mas  muhtemel yükümlülü ün, belirli
aktüeryal tahminler kullan larak bugünkü de eri üzerinden hesaplanm t r.

TMS 19’da 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan y ll k raporlama dönemlerinde geçerli
olacak ekilde yap lan de i iklik sonucunda, çal anlara sa lanan faydalara ili kin yükümlülüklerle ilgili
olarak yap lan hesaplamalarda ortaya ç kan aktüeryal kay p ve kazançlar n, do rudan özsermaye
içerisinde muhasebele tirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, k dem tazminat  kar l  hesaplamas na
ili kin olarak, 31 Aral k 2017 tarihi itibariyla ortaya ç kan hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda,
aktüeryal kay p ve kazançlar ise özsermaye içerisindeki “Di er Kar Yedekleri” hesab nda
muhasebele tirilmi tir (22 no’lu dipnot).

2.20 Kar l klar (Sigortac l k Teknik Kar l klar  hariç)

Geçmi  olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü ün bulunmas , yükümlülü ün yerine
getirilmesinin muhtemel olmas  ve söz konusu yükümlülük tutar n n güvenilir bir ekilde tahmin edilebilir
olmas  durumunda finansal tablolarda kar l k ayr l r. Kar l k olarak ayr lan tutar, yükümlülü e ili kin
risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibar yla yükümlülü ün yerine getirilmesi
için yap lacak harcaman n tahmin edilmesi yoluyla hesaplan r. Kar l n, mevcut yükümlülü ün
kar lanmas  için gerekli tahmini nakit ak mlar n  kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu kar l n
defter de eri, ilgili nakit ak mlar n n bugünkü de erine e ittir.

Kar l n ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydan n bir k sm  ya da tamam n n üçüncü taraflarca
kar lanmas n n beklendi i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutar n tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olmas  ve güvenilir bir ekilde ölçülmesi halinde varl k olarak muhasebele tirilir.

Geçmi  olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti irket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olay n gerçekle ip gerçekle memesi ile teyit edilebilmesi
mümkün yükümlülükler arta ba l  yükümlülükler olarak de erlendirilmekte ve finansal tablolara dahil
edilmemektedir (23 no’lu dipnot).
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2.21 Gelirlerin Muhasebele tirilmesi

Yaz lan Primler

Yaz lan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller ç kt ktan sonra kalan tutar  ifade
etmektedir. 2.24 no’lu dipnotta aç kland  üzere prim gelirleri, yaz lan primler üzerinden kazan lmam
prim kar l  ayr lmas  suretiyle tahakkuk esas na göre finansal tablolara yans t lmaktad r.

Reasürans Komisyonlar

Reasürans irketlerine devredilen primler ile ilgili al nan komisyonlar cari dönem içinde tahakkuk ettirilir
ve gelir tablosunda, teknik bölümde, faaliyet giderleri içerisinde yer almaktad r. 2.24 no’lu dipnotta
aç kland  üzere reasürans komisyon gelirleri, al nan komisyonlar üzerinden ertelenmi  komisyon
gelirleri ayr lmas  suretiyle tahakkuk esas na göre finansal tablolara yans t lmaktad r.

Rücu ve Sovtaj Gelirleri

31 Aral k 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle haz rlanan finansal tablolarda Hazine Müste arl  taraf ndan
yay nlanan 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/13 say l  “Rücu ve Sovtaj Gelirlerine li kin Genelge”ye istinaden

irket, tazminat ödemesini gerçekle tirerek sigortal lar ndan ibraname veya ödemenin yap ld na dair
belgenin al nm  olunmas  ve kar  sigorta irketine ya da 3. ah slara bildirim yap lmas  kayd yla, borçlu
sigorta irketinin teminat limitine kadar olan rücu alaca  tahakkuk ettirmektedir. Söz konusu tutar n
tazminat ödemesini takip eden alt ay içerisinde kar  sigorta irketinden veya dört ay içerisinde 3.
ah slardan tahsil edilememesi durumlar nda bu alacaklar için alacak kar l  ayr lmaktad r. Bu

çerçevede 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle tahakkuk ettirilmi  olan rücu alaca  tutar  reasürans pay
dü ülmü  olarak 8.804.010 TL (31 Aral k 2016: 7.562.955 TL) ve bu alacaklar için ayr lan kar l k tutar
ise 7.608.306 TL’dir (31 Aral k 2016: 6.709.015 TL) (12.1 no’lu dipnot).

Faiz Gelirleri

Faiz geliri etkin faiz oran  yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.

2.22 Finansal Kiralamalar

Mülkiyete ait risk ve kazan mlar n önemli bir k sm n n kirac ya ait oldu u kiralama i lemleri, finansal
kiralama olarak s n fland r l rken di er kiralamalar faaliyet kiralamas  olarak s n fland r l r.

Finansal kiralamayla elde edilen varl klar, kiralama tarihindeki varl n makul de eri, ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü de erinden dü ük olan  kullan larak aktifle tirilir. Kiralayana kar  olan
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü ü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlü ündeki azal  sa layan anapara ödemesi olarak ayr l r
ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmas n  sa lar.
Finansman giderlerinin aktifle tirilen k sm  haricindeki bölümü gelir tablosuna kaydedilir.

Faaliyet kiralamalar  için yap lan ödemeler (kiralayandan kira i leminin gerçekle ebilmesi için al nan
veya al nacak olan te vikler de kira dönemi boyunca do rusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira
dönemi boyunca do rusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.

2.23 Kar Pay  Da t m

Temettü borçlar  kar da t m n n bir unsuru olarak beyan edildi i dönemde yükümlülük olarak finansal
tablolara yans t l r.
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2.24 Sigortac l k Teknik Kar l klar

Kazan lmam  Primler Kar l

Kazan lmam  primler kar l , nakliyat bran  primleri hariç olmak üzere, bilanço tarihi itibariyle
yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk etmi  primlerin gün esas na göre takip eden döneme
sarkan k sm  olarak hesaplanm t r. Gün esas na göre takip eden döneme sarkan k s m hesap edilirken
genel uygulamada poliçelerin ö len 12:00’de ba lay p yine ö len 12:00’de sona erdi i varsay lm t r.
Teknik Kar l klar Yönetmeli i uyar nca, kazan lmam  primler kar l  ile bu kar l n reasürans pay ,
yürürlükte bulunan sigorta sözle meleri için tahakkuk etmi  primler ile reasürörlere devredilen primlerin
herhangi bir komisyon veya di er bir indirim yap lmaks z n brüt olarak gün esas na göre ertesi hesap
dönemi veya hesap dönemlerine sarkan k sm  olarak hesaplanm  ve kay tlara yans t lm t r. Belirli bir
biti  tarihi olmayan emtea nakliyat bran  poliçeleri için son üç ayda yaz lan primlerin %50’si
kazan lmam  primler kar l  olarak ayr lmaktad r (17 no’lu dipnot).

Ertelenmi  Üretim Giderleri ve Ertelenmi  Komisyon Gelirleri

Arac lara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen primler nedeniyle reasürörlerden al nan
komisyonlar n gelecek dönem veya dönemlere isabet eden k sm , bilançoda s ras yla “ertelenmi  üretim
giderleri” ve “ertelenmi  komisyon gelirleri” hesaplar nda, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesab
alt nda netle tirilerek muhasebele tirilmektedir (17 no’lu dipnot).

Devam Eden Riskler Kar l

Teknik Kar l klar Yönetmeli i uyar nca sigorta irketleri, yürürlükte bulunan sigorta sözle meleri
dolay s yla ortaya ç kabilecek tazminatlar n, ilgili sözle meler için ayr lm  kazan lmam  primler
kar l ndan fazla olma ihtimaline kar , beklenen hasar prim oran n  dikkate alarak devam eden riskler
kar l  ay rmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oran , gerçekle mi  hasarlar n kazan lm  prime
bölünmesi suretiyle bulunur. 31 Aral k 2016 tarihi itibariyle geçerli olan mevzuat çerçevesinde, beklenen
hasar prim oran  hesab  yap l rken, Hazine Müste arl  taraf ndan belirlenmi  olan Sigortac l k Tek
Düzen Hesap Plan nda yer alan tüm alt bran lar dikkate al n rken; Hazine Müste arl  taraf ndan
yay mlanan 13 Aral k 2012 tarih ve 2012/15 say l  “Devam Eden Riskler Kar l  Hesaplamas nda
Yap lan De i iklik Hakk nda Genelge” uyar nca, söz konusu beklenen hasar prim oran  hesaplamas ,
31 Aral k 2016 tarihi itibariyle ana bran  baz nda yap lm t r. Bran  baz nda hesaplanan beklenen hasar
prim oran n n %95’in üzerinde olmas  halinde, %95’i a an oran n net kazan lmam  primler kar l  ile
çarp lmas  sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler kar l , %95’i a an oran n brüt
kazan lmam  primler kar l  ile çarp lmas  sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler kar l
olarak hesaplan r. Brüt tutar ile net tutar aras ndaki fark ise reasürör pay  olarak dikkate al n r.

Teknik Kar l klar Yönetmeli i ve Hazine Müste arl  taraf ndan yay mlanan 11 Kas m 2016 tarih ve
2016/37 no’lu “Devam Eden Riskler Kar l na li kin Genelge” uyar nca Zorunlu Trafik ve Genel
Sorumluluk bran lar nda brüt hasar prim oran , kaza y l  esas al narak cari dönem dahil son dört üç ayl k
dönem için (endirekt i ler de dahil) bulunan nihai hasar tutar n n, kazan lm  prime bölünmesi suretiyle
bulunur. irket, 31 Aral k 2017 tarihi itibar yla devam eden riskler kar l  hesaplamas nda 2016/37
no’lu genelgeyi uygulamam t r.

irket’in, 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle yapt  hesaplama sonucunda net devam eden riskler kar l
306.112 TL’dir (31 Aral k 2016: 105.409 TL) (4 ve 17 no’lu dipnotlar).

Muallak Hasar ve Tazminat Kar l

irket, tahakkuk etmi  ve hesaben tespit edilmi  ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari
hesap döneminde fiilen ödenmemi  tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamam  ise tahmini
bedelleri ile gerçekle mi  ancak rapor edilmemi  tazminat bedelleri için muallak tazminat kar l
ay rmaktad r. Muallak hasar kar l  eksper raporlar na veya sigortal  ile eksperin de erlendirmelerine
uygun olarak belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil
edilmemektedir.
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2.24 Sigortac l k Teknik Kar l klar  (devam )

17 Temmuz 2012 tarih, 28356 say l , Resmi Gazete'de yay nlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
irketlerinin Teknik Kar l klar na ve Bu kar l klar n Yat r laca  Varl klara li kin Yönetmelikte De i iklik

Yap lmas na Dair Yönetmelik” ve B.02.1.HZN.0.10.03.01 say l , 14 Ocak 2011 tarihli, 2011/1 say l
"Daval k Dosyalar, AZMM ve Tahsil Edilemeyen Rücu ve Sovtaj Gelirlerinin Muhasebele mesiyle lgili
Aç klamalara li kin Genelge"ye istinaden, tutar  belirsiz ve/veya pilot dava olarak tan mlanan alacak
davalar  için ayr lan muallak hasar kar l klar , 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Müste arl k taraf ndan
yöntem ve metotlar  belirlenmi  olan usuller çerçevesinde hesaplanan ortalama de erleri esas al narak
ayr lmaktad r. Ayr ca mahkemelerden gelen bilirki i raporlar  ve ç kan kararlar do rultusunda tespit
edilen tutarlara göre kar l k güncellemeleri yap lmaktad r.

Hazine Müste arl  taraf ndan yay mlanan 5 Aral k 2014 tarih ve 2014/16 say l  “Muallak Tazminat
Kar l na li kin Genelge” uyar nca, 31 Aral k 2015 tarihine kadar geçerli olan 2010/12 say l  “Aktüeryal
Zincirleme Merdiven Metoduna li kin Genelge” 9. ve 10. Maddeleri haricinde yürürlükten kald r lm
olup, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren gerçekle mi  ancak raporlanmam  tazminat kar l , irket
aktüerinin görü leri çerçevesinde belirlenen en iyi tahminler do rultusunda hesaplanmas  hükmü
getirilmi tir. Söz konusu genelgeye göre, gerçekle mi  ancak rapor edilmemi  tazminat bedellerine
ili kin hesaplamalarda kullan lan verinin seçimi, düzeltme i lemleri, en uygun metodun ve geli im
faktörlerinin seçimi ile geli im faktörlerine müdahale aktüeryal yöntemler kullan larak irket aktüeri
taraf ndan yap l r. lgili genelgede gerçekle mi  ancak raporlanmam  hasar kar l  hesaplamas nda
aktüeryal zincirleme merdiven metodlar n n (“AZMM”) (Standart Zincir, Hasar/Prim, Cape Cod, Frekans

iddet, Munich Zinciri veya Bornhuetter-Ferguson) kullan laca  belirtilmi  ve irketlere her bran  için
bu yöntemlerden birini seçme hakk  tan nm t r. Hesaplama sonucunda bulunan tutar ile tahakkuk etmi
ve hesaben tespit edilmi  muallak tazminat kar l  ile aras nda fark gerçekle mi  ancak rapor
edilmemi  tazminat bedeli olarak kabul edilmektedir. Ayr ca söz konusu AZMM hesaplamalar  brüt
olarak yap lmakta ve irket’in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anla malar na ba l  olarak net
tutarlar belirlenmektedir. irket’in 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle her bran  için kullanmay  seçmi  oldu u
AZMM hesaplama yöntemi, bu hesaplamalar n 31 Aral k 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle sonuçlar  ve
brüt olarak bulunan sonuçlar n reasürans sonras  net tutarlar n belirlenmesine ili kin yöntemler ile büyük
hasar elemesinde kullan lan limitler 17 no’lu dipnotta aç klanm t r.

Hazine Müste arl ’n n 2011/18 say l  genelgesi uyar nca; Zorunlu Trafik, Zorunlu Karayolu Ta mac l k
Mali Sorumluluk ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza bran lar na ait aktüeryal zincirleme merdiven
metodu hesab  ile yap lan gerçekle mi  ancak rapor edilmemi  tazminat hesaplanmas nda, tedavi
giderlerine ili kin ödenen tazminatlar, muallak tazminatlar ve tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirler
hakk ndaki tüm veriler hariç tutulmu tur.

Hazine Müste arl  taraf ndan yay mlanan 26 Aral k 2011 tarih ve 2011/23 say l  “Gerçekle mi  Ancak
Raporlanmam  Tazminat Kar l  (IBNR) Hesaplamas na li kin Aç klamalar Hakk nda Genelge”
(“2011/23 say l  Genelge”) uyar nca, 31 Aral k 2017 ve 31 Aral k 2016 tarihi itibariyle yap lan AZMM
hesaplamalar nda, bilançoda tahakkuk ettirilmi  olan rücu, sovtaj ve benzeri gelirlere ili kin veriler
dikkate al nm t r.

2011/23 say l  Genelge uyar nca, sigorta irketlerinin ilk defa 31 Aral k 2012 tarihi itibariyle olmak üzere,
davalar n sonuçlanma tarihlerini dikkate alarak son be  y ll k gerçekle melere göre alt bran lar itibariyle
irket aleyhine aç lan davalar n tutarlar  üzerinden bir kazanma oran  hesaplamas  ve hesaplanan

kazanma oran na göre dava sürecinde olan dosyalar için tahakkuk ettirilen muallak tazminat kar l
tutarlar ndan indirim yapmas  mümkün bulunmaktad r. irket, 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle son be
y lda bütün yarg  a amalar  tamamlanm  hasar dosyalar ndan irket lehine sonuçlanm  olan
dosyalar n n tutarlar n , dosyalar n toplam tutar na oranlayarak alt bran lar itibariyle kazanma oranlar
hesaplam t r. Kazanma oran  hesaplamas nda sadece tazminata ili kin anapara tutarlar  hesaplamaya
dahil edilip, faiz ve di er masraflar dikkate al nmam t r. Kazanma oran  %25’in üzerinde hesaplanan
bran lar için 2011/23 say l  Genelge uyar nca %25 oran n  kullanarak daval k muallak tazminat kar l
tutarlar ndan indirim yapm t r. irket söz konusu hesaplamalar  brüt tutarlar üzerinden yapm  ve 31
Aral k 2017 tarihi itibariyle kay tlarda yer alan daval k muallak tazminat kar l klar n n bran lar itibariyle
ortalama reasürans pay  oranlar  kullan larak hesaplanan indirim tutar n n reasürans pay  belirlenmi tir.

irket’in 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle alt bran lar baz nda hesaplad  kazanma oranlar  ile tahakkuk
ettirilen muallak tazminat kar l ndan yapt  indirim tutar  net 3.910.471 TL’dir (31 Aral k 2016:
2.629.684 TL) (17 no’lu dipnot).
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2.24 Sigortac l k Teknik Kar l klar  (devam )

Yine Hazine Müste arl  taraf ndan yay mlanan s ras yla 17 Mart 2015 ve 27 Temmuz 2015 tarihli,
2015/7 ve 2015/28 say l  “Muallak Tazminat Kar l na li kin Genelge’de De i iklik Yap lmas na li kin
Genelge”ler ile söz konusu uygulama de i ikli inin etkilerinin kademeli olarak 2015, 2016, 2017, 2018
ve 2019 y llar nda muhasebele tirilmesine olanak tan nm t r. irket kademeli geçi  uygulamas n  tercih
etmemi tir.

Hazine Müste arl  taraf ndan 15 Eylül 2017 tarihinde yay nlanan “Muallak Tazminat Kar l ndan
Kaynaklanan Net Nakit Ak lar n n skonto Edilmesi Hakk nda Genelge ’de (2017/07) aç kland  üzere,
sigorta irketleri sigortac l k mevzuat na göre ay rd klar  muallak tazminat kar l n n olu turaca  net
nakit ak lar n  genelgede belirtilen esaslara göre iskonto edebilecektir. Genelgenin 1. maddesi
uyar nca, muallak tazminat kar l n n “Genel Sorumluluk” ve “Kara Araçlar  Sorumluluk” bran lar nda
iskonto uygulamas  zorunlu hale getirilmi tir. 31 Aral k 2017 tarihi itibar yla, ilgili yöntem de i ikli i
sonucu bulunan tutarlar kay tlara yans t lm t r.

irket, 31 Aral k 2017 tarihi itibar yla AZMM yöntemi sonucunda hesaplanan tutarlar n %100’ünü dikkate
alarak 17.501.646 TL tutar nda net gerçekle mi  ancak rapor edilmemi  muallak tazminat kar l
ay rm t r (31 Aral k 2016: 14.598.358 TL) (17 no’lu dipnot).

Dengeleme Kar l

Teknik Kar l klar Yönetmeli i uyar nca, sigorta irketleri takip eden hesap dönemlerinde meydana
gelebilecek tazminat oranlar ndaki dalgalanmalar  dengelemek ve katastrofik riskleri kar lamak üzere
kredi deprem teminatlar  içeren sigorta sözle meleri için dengeleme kar l  ay rmak zorundad rlar. Söz
konusu kar l k her bir y la tekabül eden net deprem ve kredi primlerinin %12’si oran nda hesaplan r.
Net primin hesaplanmas nda, bölü mesiz reasürans anla malar  için ödenen tutarlar devredilen prim
olarak kabul edilir.

Cari y lda ayr lan dengeleme kar l ndan olmamak kayd yla, deprem tazminatlar  için ayr lan
dengeleme kar l n n deprem nedeniyle yap lan tazminat ödemeleri ile eksper raporu veya afet
durumunda resmi kurumlardan temin edilecek belgeler gibi kan tlara dayan larak ayr lan muallak
tazminat kar l n n dengeleme kar l ndan indirilmesi mümkün bulunmaktad r. irket, 31 Aral k 2017
tarihi itibariyle 8.805.731 TL (31 Aral k 2016: 7.364.296 TL) tutar nda dengeleme kar l  ay rm t r (17
ve 47.1 no’lu dipnotlar).

2.25 Muhasebe Politikalar , Muhasebe Tahminlerinde De i iklikler ve Hatalar

Muhasebe politikalar nda yap lan önemli de i iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar  geriye
dönük olarak uygulan r ve önceki dönem finansal tablolar  yeniden düzenlenir. Muhasebe
tahminlerindeki de i iklikler, yaln zca bir döneme ili kin ise, de i ikli in yap ld  cari dönemde, gelecek
dönemlere ili kin ise, hem de i ikli in yap ld  dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik
olarak uygulan r.

Tutarl l k prensibine göre irket’in cari dönem finansal tablolar  önceki dönemle kar la t rmal  olarak
haz rlanmaktad r. irket’in 1 Ocak 2016 ve 31 Aral k 2016 tarihli finansal durum tablolar  ile 31 Aral k
2016 tarihi itibar yla sona eren y la ait kar veya zarar ve di er kapsaml  gelir tablosu, özkaynaklar
de i im tablosu ve nakit ak  tablosu TFRS 8 hükümleri uyar nca geriye dönük olarak yeniden
düzenlenmi  veya s n flanm t r.
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2 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti (devam )

2.25 Muhasebe Politikalar , Muhasebe Tahminlerinde De i iklikler ve Hatalar (devam )

letme birle melerine ili kin de i ikliklerin etkileri

Gulf Sigorta Anonim irketi’nin 14 Temmuz 2017 tarihinde gerçekle tirdi i Ola anüstü Genel Kurul
karar  ile, 6102 say l  Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 136-158.’inci maddeleri ile 5520 say l  Kurumlar
Vergisi Kanunu hükümleri uyar nca, tüm aktif pasifiyle birlikte bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla
stanbul Ticaret Sicil Müdürlü ü’nde 253738 sicil numaras yla kay tl  bulunan AIG Sigorta Anonim
irketi’nin “devir al nmas ” suretiyle birle mesi onaylanm  olup, birle me i lemi 14 Temmuz 2017 tarihi

itibariyle tescil olunmu tur.

TFRS 3, “ letme Birle meleri” standard  uyar nca haklar n birle mesi muhasebesi kapsam nda
muhasebele tirilmi tir. 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle söz konusu i letme birle mesi kapsam nda finansal
tablolar 31 Aral k 2016 tarihi itibariyle raporlanm  tutarlar n yeniden düzenlenmesiyle haz rlanm t r.

Geriye dönük olarak yap lan de i ikliklerin etkileri a a da gösterilmi tir:

Özet Finansal Tablolar
Önceden

raporlanan -
AIG Sigorta

Önceden
raporlanan -
Gulf Sigorta

S n flama
etkisi

skonto
düzeltme

etkisi
Yeniden

düzenlenmi

31 Aral k 16 31 Aral k 16 31 Aral k 16
I- CAR  VARLIKLAR 381.095.073 16.302.256 1.687.913 - 399.085.242
II- CAR  OLMAYAN VARLIKLAR 17.904.292 525.133 (110.525) (854.394) 17.464.506
III- KISA VADEL  YÜKÜMLÜLÜKLER 204.826.649 4.007.419 1.607.368 (4.271.972) 206.169.464
IV- UZUN VADEL  YÜKÜMLÜLÜKLER 45.632.195 69.522 (29.979) - 45.671.738
V- ÖZSERMAYE 148.540.520 12.750.448 - 3.417.578 164.708.546
I-TEKN K BÖLÜM 25.173.057 1.313.954 (431.405) 2.044.214 28.099.820
II-TEKN K OLMAYAN BÖLÜM (1.532.458) (907.525) 431.404 (408.843) (2.417.422)

Hazine Müste arl  Sigortac l k Genel Müdürlü ü taraf ndan yay nlanan 2017/07 no’lu genelgeye
ili kin de i ikliklerin etkileri

Hazine Müste arl  taraf ndan 15 Eylül 2017 tarihinde yay nlanan “Muallak Tazminat Kar l ndan
Kaynaklanan Net Nakit Ak lar n n skonto Edilmesi Hakk nda Genelge ’de (2017/07) aç kland  üzere,
sigorta irketleri sigortac l k mevzuat na göre ay rd klar  muallak tazminat kar l n n olu turaca  net
nakit ak lar n  genelgede belirtilen esaslara göre iskonto edebilecektir. Genelgenin 1. maddesi
uyar nca, muallak tazminat kar l n n “Genel Sorumluluk” ve “Kara Araçlar  Sorumluluk” bran lar nda
iskonto uygulaman n zorunlu hale getirilmesi muhasebe politikas  de i ikli i oldu undan finansal
tablolar geriye dönük olarak yeniden düzenlenmi tir.

Geriye dönük olarak yap lan de i ikliklerin etkileri a a da gösterilmi tir:

31 Aral k 2016 tarihi itibariyle ayr nt l  bilançoda yap lan düzeltmeler:

Ayr nt l  bilanço Önceden raporlanan Yeniden düzenlenmi Düzeltmelerin etkisi
31 Aral k 2016 31 Aral k 2016

II- Cari Olmayan Varl klar Toplam 18.318.901 17.464.506 (854.395)
H-Di er Cari Olmayan Varl klar 2.159.243 1.304.848 (854.395)
5- Ertelenmi  Vergi Varl klar 2.159.243 1.304.848 (854.395)
III - K sa Vadeli Yükümlülükler 210.441.437 206.169.464 (4.271.973)
E-Sigortac l k Teknik Kar l klar 90.917.825 86.645.852 (4.271.973)
4- Muallak Tazminat Kar l – Net 46.929.824 42.657.851 (4.271.973)
V- Özsermaye 161.290.968 164.708.546 3.417.578
D- Geçmi  Y llar Karlar (68.632.194) (66.849.987) 1.782.207
1- Geçmi  Y llar Karlar (68.632.194) (66.849.987) 1.782.207
F-Dönem Net Kar 24.047.027 25.682.398 1.635.371
1- Dönem Net Kar 24.047.027 25.682.398 1.635.371
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2 Önemli Muhasebe Politikalar n n Özeti (devam )

2.25 Muhasebe Politikalar , Muhasebe Tahminlerinde De i iklikler ve Hatalar (devam )

1 Ocak - 31 Aral k 2016 tarihi itibariyle ayr nt l  gelir tablosunda yap lan düzeltmeler:

Ayr nt l  gelir tablosu Önceden
raporlanan Yeniden düzenlenmi Düzeltmelerin etkisi

1 Ocak – 1 Ocak –
31 Aral k 2016 31 Aral k 2016

B- Hayat D  Teknik Gider (140.147.969) (138.103.755) 2.044.214
1.2- Muallak Tazminatlar Kar l nda De i im
(Reasürör Pay  ve Devreden K s m Dü ülmü  Olarak) (13.738.296) (11.694.082) 2.044.214

1.2.1- Muallak Tazminatlar Kar l (83.813.250) (76.617.883) 7.195.367
1.2.2- Muallak Tazminatlar Kar l nda Reasürör Pay 70.074.954 64.923.801 (5.151.153)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D  (A – B) 26.055.606 28.099.820 2.044.214
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 26.055.606 28.099.820 2.044.214
M- Di er Faaliyetlerden ve Ola and
Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (10.838.980) (11.247.823) (408.843)
6- Ertelenmi  Vergi Yükümlülü ü Gideri (357.889) (766.732) (408.843)
N- Dönem Net Kar  veya Zarar 24.047.027 25.682.398 1.635.371
1- Dönem Kar  Ve Zarar 24.239.215 25.874.586 1.635.371
3- Dönem Net Kar veya Zarar 24.047.027 25.682.398 1.635.371

1 Ocak 2016 tarihi itibariyle ayr nt l  bilançoda yap lan düzeltmeler:

Ayr nt l  bilanço Önceden raporlanan Yeniden düzenlenmi Düzeltmelerin etkisi
1 Ocak 2016 1 Ocak 2016

III - K sa Vadeli Yükümlülükler 215.971.254 218.199.012 2.227.758
E-Sigortac l k Teknik Kar l klar 104.138.727 106.366.485 2.227.758
4- Muallak Tazminat Kar l – Net (33.191.527) (30.963.769) 2.227.758
II- Cari Olmayan Varl klar Toplam 103.984.110 103.538.558 (445.552)
H-Di er Cari Olmayan Varl klar 2.225.228 1.779.676 (445.552)
5- Ertelenmi  Vergi Varl klar 2.225.228 1.779.676 (445.552)
V- Özsermaye 406.135.498 407.917.705 1.782.207
D- Geçmi  Y llar Karlar (68.632.193) (66.849.987) 1.782.206
1- Geçmi  Y llar Karlar (68.632.193) (66.849.987) 1.782.206

3 Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri

Finansal tablolar n haz rlanmas , bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl klar ve yükümlülüklerin
tutarlar n , arta ba l  varl klar n ve yükümlülüklerin aç klanmas n  ve hesap dönemi boyunca raporlanan
gelir ve giderlerin tutarlar n  etkileyebilecek tahmin ve varsay mlar n kullan lmas n  gerektirmektedir.
Muhasebe de erlendirme, tahmin ve varsay mlar , geçmi  tecrübe ve di er faktörler ile o günün
ko ullar yla gelecekteki olaylar hakk nda makul beklentiler dikkate al narak sürekli olarak de erlendirilir.
Bu de erlendirme ve tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve i lemlere ili kin en iyi bilgilerine
dayanmas na ra men, fiili sonuçlar varsay mlar ndan farkl l k gösterebilir.

irket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden do acak giderlere
ili kin nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortac l k ile ilgili yükümlülüklerin tahmin edilmesi,
do as  itibariyle çok say da belirsizli in de erlendirilmesini içerir.

Gelir vergileri

Nihai vergi tutar na olan etkileri kesinle meyen ilgili birçok i lem ve hesaplama normal i  ak  s ras nda
gerçekle mekte olup bu gibi durumlar gelir vergisi kar l  belirlenmesi s ras nda önemli muhakemelerin
kullan lmas n  gerektirmektedir. irket, ileriye ta nan mali zararlardan do an ve gelecekte
vergilendirilebilecek karlar arac l yla gerçekle ecek olan ertelenmi  vergi varl klar n  ve vergisel
olaylar n sonucunda ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin olu turdu u vergi yükümlüklerini kay tlar na
almaktad r. Bu konular ile ilgili olu an nihai vergisel sonuçlar n ba lang çta kaydedilen tutarlardan farkl
oldu u durumlarda, bu farklar belirlendi i dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmi  vergi varl k ve
yükümlülüklerini etkileyebilecektir.
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4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi

Sigorta riski

Sigorta sözle melerine ili kin risk, sigorta konusu olay n gerçekle mesi ihtimali ve bu olaydan
kaynaklanacak olan hasar tutar n n bilinemiyor olmas d r. Sigorta sözle melerinin do as  gere i, söz
konusu risk rastlant sald r ve dolay s yla tam olarak tahmin edilemez.

Fiyatland rma ve kar l k ay rma metodlar na ihtimal teorisinin uyguland  bir poliçe portföyünde,
irket’in sigorta sözle meleriyle ilgili olarak maruz kald  temel risk, ödenen hasar ve tazminatlar n

sigortac l k kar l klar n n kay tl  de erlerinin üstünde gerçekle mesidir. irket poliçe yazma stratejisini,
kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve olu an hasarlara göre belirlemektedir.

irket söz konusu riskleri, ekillendirmi  oldu u poliçe yazma stratejisi ve taraf  oldu u reasürans
anla malar  ile yönetmektedir.

Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) bran  baz nda da l m  a a da özetlenmi tir:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Yang n ve Do al Afetler 103.562.315.127 93.323.420.573
Kaza 60.752.728.625 69.608.918.429
Genel Sorumluluk 30.639.063.975 31.682.375.672
Kara Araçlar  Sorumluluk 85.645.194.300 17.912.966.135
Finansal Kay plar 15.327.609.529 12.161.672.951
Genel Zararlar 17.848.988.651 9.092.389.684
Hastal k/Sa l k 7.409.501.329 7.448.927.362
Nakliyat 10.900.278.919 5.181.312.751
Hava Araçlar  Sorumluluk 1.728.828.000 3.122.036.500
Di er 584.256.568 5.223.487.505
Kara araçlar 2.913.898.127 2.022.580
Hukuksal koruma - 164.468
Emniyeti suistimal 1.024.506.277 15.527

Toplam 338.337.169.426 254.759.710.137

Duyarl l k analizleri

Finansal risk

irket, sahip oldu u finansal varl klar , reasürans varl klar  ve sigortac l k yükümlülüklerinden dolay
finansal risklere maruz kalmaktad r. Özet olarak temel finansal risk, finansal varl klardan sa lanan
gelirlerin, sigorta sözle melerinden kaynaklanan yükümlülüklerin kar lanmas nda yetersiz kalmas d r.
Finansal riskin en önemli bile enleri piyasa riski (kur riski, piyasa de eri faiz oran  riski, nakit ak m  faiz
oran  riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. irket’in genel risk yönetimi program ,
finansal piyasalar n de i kenli ine ve bunun irket’in finansal performans  üzerindeki muhtemel
olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yo unla maktad r. irket, herhangi bir türev finansal
enstrüman kullanmamaktad r. Risk yönetimi, irket yönetimi taraf ndan Yönetim Kurulu’nca onaylanm
usüller do rultusunda gerçekle tirilmektedir.
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4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devam )

(a) Piyasa riski

i. Nakit ak m ve piyasa de eri faiz oran  riski

irket, de i ken faiz oranl  finansal varl klar  ve yükümlülüklerinin tabi oldu u faiz oranlar n n de i iminin
etkisinden do an faiz oran  riskine maruz kalmaktad r.

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle irket’in sabit faizli sat lmaya haz r finansal varl klar  piyasa de erinden
tutulmaktad r. Piyasa faiz oranlar  %1 oran nda artsayd  ve di er tüm de i kenler sabit kalsayd , ilgili
döneme ait “Finansal varl klar n de erlemesi” hesab 303.497 TL daha dü ük olacakt . Piyasa faiz
oranlar  %1 oran nda azalsayd  ve di er tüm de i kenler sabit kalsayd , ilgili döneme ait “Finansal
varl klar n de erlemesi” hesab  303.497 TL daha yüksek olacakt .

Yukar da aç klanan piyasa riskine ili kin duyarl l k analizleri vergi öncesi hesaplanan etkileri
yans tmaktad r.

ii. Kur riski

irket, döviz cinsinden varl k ve yükümlülüklerinin Türk Liras ’na çevrilmesinden dolay  döviz kuru
de i ikliklerinden do an kur riskine maruz kalmaktad r. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi
ile takip edilmektedir.

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle ABD Dolar , TL kar s nda %10 oran nda de er kazansayd /kaybetseydi
ve di er tüm de i kenler sabit kalsayd , ABD Dolar  cinsinden varl k ve yükümlülüklerin çevrimi
dolay s yla olu acak kur fark  kar /zarar  sonucu vergi öncesi net kar 8.128.138 TL (1 Ocak – 31 Aral k
2016: 5.097.316 TL) daha dü ük/yüksek olacakt .

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle Euro, TL kar s nda %10 oran nda de er kazansayd /kaybetseydi ve di er
tüm de i kenler sabit kalsayd , Euro cinsinden varl k ve yükümlülüklerin çevrimi dolay s yla olu acak
kur fark  kar /zarar  sonucu vergi öncesi net kar 1.535.493 TL (1 Ocak – 31 Aral k 2016: 1.875.599 TL)
daha dü ük/ yüksek olacakt .

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle ngiliz Sterlini, TL kar s nda %10 oran nda de er kazansayd /kaybetseydi
ve di er tüm de i kenler sabit kalsayd , GBP cinsinden varl k ve yükümlülüklerin çevrimi dolay s yla
olu acak kur fark  kar /zarar  sonucu vergi öncesi net kar 565.429 TL (1 Ocak - 31 Aral k 2016: 136.205
TL) daha dü ük/yüksek olacakt .

irket’in döviz cinsinden olan varl k ve yükümlülüklerine ili kin bilgiler ilgili dipnotlarda yer almaktad r.

iii. Fiyat riski

irket’in finansal varl klar , irket’i fiyat riskine maruz b rakmaktad r.

31 Aral k 2017 tarihi itibariyle irket’in al m sat m amaçl  finansal varl k olarak s n fland r lan yat r m
fonlar  piyasa de erinden tutulmaktad r. lgili yat r mlar n piyasa fiyat  %5 oran nda artsayd /azalsayd
ve di er tüm de i kenler sabit kalsayd , vergi öncesi net kar/zarar 1.372.129 TL (1 Ocak – 31 Aral k
2016: 128.877 TL) daha dü ük/yüksek olacakt .
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4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devam )

Duyarl l k analizleri (devam )

Finansal risk (devam )

(b) Kredi riski

Finansal varl klar n mülkiyeti, kar  taraf n sözle menin artlar n  yerine getirmeme riskini ta r. irket’in
kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatlar , finansal varl klar, sigortac l k
yükümlülüklerindeki reasürans paylar , reasürans irketlerinden alacaklar, sigortal lardan ve arac
kurumlardan olan prim alacaklar ndan kaynaklanmaktad r. Bu riskler, yönetim taraf ndan kar  tarafa
olan toplam kredi riski olarak görülmektedir.

irket kredi ve alacaklar olarak s n fland r lan finansal varl klar n n ve sigorta faaliyetlerinden
kaynaklanan alacaklar n n (reasürans alacaklar  dahil) kredi riskini al nan teminat ve kar  taraf
seçiminde uygulad  prosedürler ile takip etmekte ve s n rland rmaktad r. Bu alacaklar ile ilgili di er
aç klamalar 12 no’lu dipnotta yap lm t r.

irket’in kredi ve alacak grubu d nda kalan ve kredi riskine tabi finansal varl klar  genellikle devlet iç
borçlanma senetleri, Türkiye’de yerle ik banka ve di er finansal kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz
mevduat  temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir.

(c) Likidite riski

irket, sigorta sözle melerinden kaynaklanan yükümlülüklerin kar lanabilmesi için elinde bulunan nakit
kaynaklar  kullanmaktad r. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçlar n ödenmesi için yeterli
nakdin bulunmamas  riskidir. Yönetim, söz konusu borçlar n ödenmesine yetecek tutarda fon
bulundurulmas yla ilgili limitleri belirler.

A a daki tablo, irket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyle sözle meden
kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre da l m  göstermektedir. Tabloda
gösterilen tutarlar iskonto edilmemi  nakit ak lar d r:

Sözle meden kaynaklanan nakit ak mlar
31 Aral k 2017 3 aya kadar 3 ay – 1 y l 1 y l – 5 y l Toplam
Prim depolar - 20.489.550 - 20.489.550
Sigorta ve reasürans irketlerine borçlar 22.504.901 23.981.363 17.211 46.503.475
Di er çe itli borçlar 4.132.360 - - 4.132.360
Tedavi giderlerine ili kin SGK'ya borçlar 33.608 - - 33.608

Toplam 26.670.869 44.470.913 17.211 71.158.993

Beklenen nakit ak mlar
31 Aral k 2017 3 aya kadar 3 ay – 1 y l 1 y l – 5 y l 5 y ldan uzun Toplam
Kazan lmam  primler kar l - net (*) 42.828.705 75.444.975 46.596.181 485.623 165.355.483
Muallak hasar kar l - net (**) 44.159.679 7.881.902 2.496.787 973.801 55.512.169
Dengeleme kar l - net - - - 8.805.731 8.805.731
Devam eden riskler kar l - net - 306.112 - - 306.112

Toplam 86.988.384 83.632.989 49.092.968 10.265.155 229.979.495
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4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devam )

Duyarl l k analizleri (devam )

Finansal risk (devam )

Sözle meden kaynaklanan nakit ak mlar
31 Aral k 2016 3 aya kadar 3 ay – 1 y l 1 y l – 5 y l Toplam
Prim depolar - 51.010.785 - 51.010.785
Sigorta ve reasürans irketlerine borçlar 24.442.503 704.080 - 25.146.583
Di er çe itli borçlar - 2.115.616 - 2.115.616
Tedavi giderlerine ili kin SGK'ya borçlar 25.586 - - 25.586
Toplam 24.468.089 53.830.481 - 78.298.570

Beklenen nakit ak mlar
31 Aral k 2016 3 aya kadar 3 ay – 1 y l 1 y l – 5 y l 5 y ldan uzun Toplam
Kazan lmam  primler kar l - net (*) 3.041.671 40.472.868 29.660.406 6.373.509 79.548.454
Muallak hasar kar l - net (**) 18.981.545 - 23.676.306 - 42.657.851
Dengeleme kar l - net - - - 7.364.296 7.364.296
Devam eden riskler kar l - net - 105.408 - - 105.408
Toplam 22.023.215 40.578.276 53.336.713 13.737.805 129.676.009

(*) irket bilançoda toplam net kazan lmam  primler kar l n n 118.273.680 TL’sini (31 Aral k 2016:
43.882.593 TL) k sa vadeli yükümlülükler alt nda, 47.081.803 TL’sini (31 Aral k 2016: 35.665.861 TL) uzun
vadeli yükümlülükler alt nda s n fland rmaktad r.

(**) irket bu tutarlar n tamam n  bilançoda k sa vadeli yükümlülükler alt nda s n fland rmaktad r.

irket yukar da belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan finansal varl klar ve nakit ve nakit benzeri
varl klar ile kar lamay  öngörmektedir.

Finansal araçlar n makul de eri

Makul de er, finansal araçlar n, zorunlu bir sat  veya tasfiye i lemi d nda gönüllü taraflar aras ndaki
bir cari i lemde, el de i tirebilece i bir tutar olup, e er varsa te kilatlanm  bir piyasada i lem gören
fiyat  ile en iyi ekilde belirlenir.

Finansal araçlar n tahmini makul de erleri, irket taraf ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de erleme
yöntemleri kullan larak tespit edilmektedir. Ancak piyasa bilgilerini de erlendirip makul de erleri tahmin
edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.

A a daki yöntem ve varsay mlar, makul de eri belirlenebilen finansal araçlar n makul de erinin
tahmininde kullan lm t r:

Finansal varl klar

Y lsonu kurlar yla çevrilen dövize dayal  olan bakiyelerin makul de erlerinin, kay tl  de erlerine
yakla t  kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul de erlerinin k sa vadeli olmalar
dolay s yla kay tl  de erlerine yakla t  kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden alacaklar n kay tl
de erinin ilgili üpheli alacak kar l n n dü ülmesinden sonra makul de erlerini gösterdi i tahmin
edilmektedir.

Esas faaliyetlerden borçlar ile di er parasal borçlar n kay tl  de erlerinin makul de erlerine yak n oldu u
tahmin edilmektedir.
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4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devam )

Sermaye yönetimi

irket’in sermayeyi yönetirken amaçlar :

- Hazine Müste arl ’n n gerekli gördü ü sermaye yeterlili i artlar n  yerine getirmek,
- irket’in i letmelerin devaml l  ilkesi çerçevesinde varl n  sürdürmek ve faaliyetlerin devam n

sa layabilmektir.

irket’in, finansal tablolar n haz rlanma tarihi itibariyle, sermaye yeterlili inin ölçülmesine ili kin
yönetmelik çerçevesinde hesaplanan 31 Aral k 2017 tarihli asgari gerekli özsermayesi 123.756.472 TL
(31 Aral k 2016: 93.970.927 TL)’dir. Bununla birlikte, 19 Ocak 2009 tarihinde yay mlanan Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik irketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin
Yönetmelik uyar nca 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle hesaplanan irket’in özsermayesi asgari olarak
gerekli olan özsermayeden 57.874.441 TL (31 Aral k 2016: 74.684.337 TL) fazla durumdad r.

5 Bölüm Bilgileri

irket raporlama dönemi sonu itibariyle sadece tek bir raporlanabilir bölüm olarak takip edilen hayat d
sigortac l k alan nda faaliyetlerini sürdürdü ü ve halk aç k Anonim irket statüsünde olmad  için
faaliyet alan  bölümlerine göre raporlama sunulmam t r.

irket’in faaliyet gösterdi i ana co rafi alan Türkiye oldu u için co rafi bölümlere göre raporlama
sunulmam t r.

6 Maddi Duran Varl klar

6.1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar : 4.136.297 TL (1 Ocak - 31 Aral k
2016: 9.676.463 TL).

6.1.1 Amortisman giderleri: 3.073.487 TL (1 Ocak - 31 Aral k 2016: 5.004.483 TL).
6.1.2 tfa ve tükenme paylar : 1.062.810 TL (1 Ocak - 31 Aral k 2016: 4.671.980 TL).

6.2 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yap lan de i ikliklerin dönemin
amortisman giderlerinde meydana getirdi i art  (+) veya azal  (-): Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016:
Yoktur).

6.3 Cari dönemde duran varl k hareketleri:

6.3.1 Sat n al nan, imal veya in a edilen maddi duran varl klar n maliyeti: 3.008.852 TL (1 Ocak - 31
Aral k 2016: 593.648 TL).

6.3.2 Sat lan veya hurdaya ayr lan maddi duran varl k maliyeti: 5.295.588 TL (1 Ocak - 31 Aral k 2016:
6.516.898 TL).

6.3.3 Cari dönemde ortaya ç kan de erleme art lar :

6.3.3.1 Varl k maliyetlerinde (+): Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).
6.3.3.2 Birikmi  amortismanlarda (-): Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

6.3.4 Yap lmakta olan yat r mlar n niteli i, toplam tutar , ba lang ç ve biti  tarihi ve tamamlama
derecesi: (+): Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).
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6 Maddi Duran Varl klar (devam )

Maddi duran varl k hareket tablosu:

1 Ocak 2017 Giri ler Ç k lar 31 Aral k 2017

Maliyet:
Demirba  ve tesisatlar (Kiralama yoluyla
edinilmi ler dahil) 10.165.562 528.936 (227.961) 10.466.537

Motorlu ta tlar 1.309.043 - - 1.309.043
Özel maliyet bedelleri 7.132.126 2.479.916 (5.067.627) 4.544.415

Toplam maliyet 18.606.731 3.008.852 (5.295.588) 16.319.995

Birikmi  amortismanlar:
Demirba  ve tesisatlar (Kiralama yoluyla
edinilmi ler dahil) (6.982.116) (1.614.130) 207.154 (8.389.092)

Motorlu ta tlar (744.210) (397.085) - (1.141.295)
Özel maliyet bedelleri (3.304.993) (1.062.272) 2.798.036 (1.569.229)

Toplam birikmi  amortisman (11.031.319) (3.073.487) 3.005.190 (11.099.616)

Net kay tl  de er 7.575.412 5.220.379

1 Ocak 2016 Giri ler Ç k lar 31 Aral k 2016

Maliyet:
Demirba  ve tesisatlar (Kiralama yoluyla
edinilmi ler dahil) 10.442.318 299.688 (576.444) 10.165.562

Motorlu ta tlar 1.412.892 - (103.849) 1.309.043
Özel maliyet bedelleri 12.674.771 293.960 (5.836.605) 7.132.126

Toplam maliyet 24.529.981 593.648 (6.516.898) 18.606.731
Birikmi  amortismanlar:
Demirba  ve tesisatlar (Kiralama yoluyla
edinilmi ler dahil) (5.185.336) (2.316.873) 520.093 (6.982.116)

Motorlu ta tlar (567.917) (280.142) 103.849 (744.210)
Özel maliyet bedelleri (3.506.085) (2.407.468) 2.608.560 (3.304.993)
Toplam birikmi  amortisman (9.259.338) (5.004.483) 3.232.502 (11.031.319)

Net kay tl  de er 15.270.643 7.575.412

irket’in finansal kiralama i lemlerinde kirac  olarak edindi i maddi duran varl klar  bulunmamaktad r.

7 Yat r m Amaçl  Gayrimenkuller

Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).
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8 Maddi Olmayan Duran Varl klar

1 Ocak 2017 Giri ler Ç k lar 31 Aral k 2017

Maliyet:
Haklar 17.305.344 2.107.675 - 19.413.019

Toplam maliyet 17.305.344 2.107.675 - 19.413.019

Birikmi  itfa pay :
Haklar (16.297.983) (1.062.810) - (17.360.793)

Toplam birikmi  itfa pay (16.297.983) (1.062.810) - (17.360.793)

Net kay tl  de er 1.007.361 2.052.226

1 Ocak 2016 Giri ler Ç k lar 31 Aral k 2016

Maliyet:
Haklar 17.102.156 203.189 (20.705) 17.305.344
Münhas r distribütörlük sözle mesi (*) 96.487.398 - (96.487.398) -

Toplam maliyet 113.589.554 203.189 (96.508.103) 17.305.344

Birikmi  itfa pay :
Haklar (14.037.991) (2.259.993) 20.705 (16.297.983)
Münhas r distribütörlük sözle mesi (*) (22.513.925) (2.411.987) 24.925.912 -

Toplam birikmi  itfa pay (36.551.916) (4.671.980) 24.946.617 (16.297.983)

Net kay tl  de er 77.037.638 1.007.361

(*) irket, 24 Nisan 2013 tarihinde HSBC ile imzalanan Münhas r Distribütörlük Sözle mesi kapsam nda vergiler
dâhil ödemi  oldu u 96.487.398 TL tutar ndaki da t m kanal  haklar n  “Maddi olmayan duran varl k” olarak
s n fland rm t r. irket, bu sözle me ile münhas ra sat n alm  oldu u haklar n  sözle me yürürlük tarihi olan
18 Temmuz 2013 tarihinden itibaren sözle me süresi olan 10 y l boyunca normal itfa yöntemiyle itfa
etmekteydi. Söz konusu bu sözle me 19 Nisan 2016 tarihinde iptal edilmi tir.

9 tiraklerdeki Yat r mlar

irket’in 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle özsermaye muhasebesi yöntemine göre kay tlar na yans tt
i tiraki yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).
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10 Reasürans Varl klar  / Yükümlülükleri

Reasürans Varl klar  / (Yükümlülükleri) 31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Kazan lmam  primler kar l  reasürör pay  (17 no’lu dipnot) 52.025.028 85.037.324
Muallak hasar ve tazminat kar l  reasürör pay  (17 no’lu dipnot) 255.057.570 233.776.022
Devam eden riskler kar l  reasürör pay  (17 no’lu dipnot) 20.858 -
Sigorta ve reasürans irketlerinden alacaklar (12.1 no’lu dipnot) 12.843.128 5.232.221
Sigortac l k faaliyetlerinden borçlar (19 no’lu dipnot) (44.336.384) (23.545.298)
Sigorta ve reasürans irketlerinden al nan depolar (19 no’lu dipnot) (20.489.550) (51.010.785)
Ertelenmi  reasürans komisyon gelirleri (17 no’lu dipnot) (9.627.912) (29.425.589)
Dengeleme kar l nda reasürör pay 340.753 340.753

Toplam 245.833.491 220.404.648

Reasürans Gelirleri/(Giderleri) 31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Reasürörlere devredilen primler (24 no’lu dipnot) (172.202.288) (204.456.358)
SGK'ya aktar lan primler (2.14 ve 24 no’lu dipnotlar) (1.226.865) (295.389)
Ödenen tazminatta reasürör pay 65.132.903 35.853.828
Kazan lmam  primler kar l  de i iminde reasürör pay  (17 no’lu
dipnot) (33.455.888) 7.386.340

Kazan lmam  primler kar l  de i iminde SGK pay  (2.14 ve 17 no’lu
dipnotlar) 443.592 46.501

Muallak hasar ve tazminat kar l  de i iminde reasürör pay 21.281.548 64.923.801
Devam eden riskleri kar l nda reasürör pay (293.638) 314.496
Dengeleme kar l nda reasürör pay - 152.909
Reasürörlerden kazan lan komisyon gelirleri (32 no’lu dipnot) 52.275.498 52.084.952

Toplam (68.045.138) (43.988.920)

11 Finansal Varl klar

11.1 Kurulu un faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt s n flamalar :
31 Aral k 2017

Bloke Bloke Olmayan Toplam
Sat lmaya haz r finansal varl klar (*)
Devlet tahvilleri – TL 25.221.289 117.531.208 142.752.497
Özel sektör bonosu – TL - 16.934.506 16.934.506
Eurobond - 11.951.479 11.951.479
Hisse senetleri - 433.339 433.339

Toplam 25.221.289 146.850.532 172.071.821

Al m sat m amaçl  finansal varl klar
B Tipi yat r m fonlar - 1.372.129 1.372.129

Toplam 25.221.289 148.222.661 173.443.950

31 Aral k 2016
Bloke Bloke Olmayan Toplam

Sat lmaya haz r finansal varl klar (*)
Devlet tahvilleri – TL 44.670.847 108.581.895 153.252.742
Özel sektör bonosu – TL - 16.393.377 16.393.377
Eurobond - 50.970.295 50.970.295

Toplam 44.670.847 175.945.567 220.616.414
Al m sat m amaçl  finansal varl klar
B Tipi yat r m fonlar - 2.683.763 2.683.763
Toplam 44.670.847 178.629.330 223.300.177
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11 Finansal Varl klar (devam )

11.1 Kurulu un faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt s n flamalar : (devam )

Kredi ve alacaklar 31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Kredi ve alacaklar (12 no'lu dipnot) 105.462.134 53.873.915

Toplam 105.462.134 53.873.915

11.2 Y l içinde ihraç edilen hisse senedi d ndaki menkul k ymetler: Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

11.3 Y l içinde itfa edilen borçlanmay  temsil eden menkul k ymetler: Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmi  menkul k ymetlerin ve finansal duran varl klar n
borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmi  menkul k ymetlerin ve finansal
duran varl klar n maliyet bedellerine göre de erlerini gösteren bilgi:

Menkul k ymetler 31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Maliyet Kay tl Maliyet Kay tl

De eri (*) De eri De eri (*) De eri
Devlet tahvilleri 152.565.145 142.752.497 147.382.154 153.252.742
Eurobond 12.115.808 11.951.479 51.135.665 50.970.295
Özel sektör bonosu 16.362.181 16.934.506 16.362.181 16.393.377
Yat r m fonlar 1.083.282 1.372.129 2.289.148 2.683.763
Hisse senetleri 421.121 433.339 - -

Toplam 182.547.537 173.443.950 217.169.148 223.300.177

(*) Devlet tahvillerinin maliyet de erleri itfa edilmi  maliyet yöntemine göre belirlenmi tir.

11.5 Menkul k ymetler ve ba l  menkul k ymetler grubu içinde yer al p i letmenin ortaklar , i tirakleri
ve ba l  ortakl klar taraf ndan ç kar lm  bulunan menkul k ymet tutarlar  ve bunlar  ç karan
ortakl klar: Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

11.6 Finansal varl klarda son üç y lda meydana gelen de er art lar : Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

11.7 Finansal varl klara ili kin di er aç klamalar

Finansal yat r mlardan cari dönem içinde elde edilen gelirler 21.938.666 TL (1 Ocak - 31 Aral k 2016:
12.863.865 TL) olup gelir tablosunda yat r m gelirleri alt nda muhasebele tirilmi tir.

Finansal yat r mlar n de erlemesinden cari dönem içinde elde edilen 10.353.651 TL (1 Ocak - 31 Aral k
2016: 3.401.393 TL gelir) tutar nda gider gelir tablosunda yat r m gelirleri alt nda muhasebele tirilmi tir.
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11 Finansal Varl klar (devam )

11.7 Finansal varl klara ili kin di er aç klamalar (devam )

Finansal varl klar n vade analizi a a daki gibidir:

31 Aral k 2017
Vadesiz 0 - 3 ay 3 - 6 ay 6 ay - 1 y l 1 -3 y l 3 y l üzeri Toplam

Devlet tahvilleri - - - - - 142.752.497 142.752.497
Eurobond - - - 5.175.278 - 6.776.201 11.951.479
Özel sektör bonosu - 16.934.506 - - - - 16.934.506
Yat r m fonlar 1.372.129 - - - - - 1.372.129
Hisse senetleri 433.339 - - - - - 433.339

Toplam 1.805.468 16.934.506 - 5.175.278 - 149.528.698 173.443.950

31 Aral k 2016
Vadesiz 0 - 3 ay 3 - 6 ay 6 ay - 1 y l 1 -3 y l 3 y l üzeri Toplam

Devlet tahvilleri - 26.082.905 - - 127.169.837 - 153.252.742
Eurobond - 2.861.701 - 43.156.339 4.952.255 - 50.970.295
Özel sektör bonosu - - - - 16.393.377 - 16.393.377
Yat r m fonlar 2.683.763 - - - - - 2.683.763
Toplam 2.683.763 28.944.606 - 43.156.339 148.515.469 - 223.300.177

irket’in yabanc  para cinsinden sat lmaya haz r finansal varl klar n n döviz detay  a a daki gibidir:

31 Aral k 2017
Döviz Tutar Kur Tutar TL

ABD Dolar 3.283.443 3,7719 12.384.818

Toplam 12.384.818

31 Aral k 2016
Döviz Tutar Kur Tutar TL

ABD Dolar 14.483.489 3,5192 50.970.294
Toplam 50.970.294
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12 Krediler ve Alacaklar

12.1 Alacaklar n, ticari mü terilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, pe in ödemeler
için (gelecek aylara, y llara ait ödemeler) ve di erleri biçiminde s n flanmas :

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Arac lardan alacaklar 69.368.370 31.486.782
Banka garantili kredi kartlar ndan alacaklar 10.701.461 9.198.122
Sigortal lardan alacaklar 11.347.568 7.096.947
Rücu ve sovtaj alacaklar 2.237.965 1.747.348

Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar toplam 93.655.364 49.529.199

Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar 11.418.113 7.153.895
Sigorta ve reasürans irketlerinden alacaklar 12.843.128 5.232.221
Sigorta ve reasürans irketleri nezdindeki depolar 5.903 5.903

Esas faaliyetlerden alacaklar - brüt 117.922.508 61.921.218

dari ve kanuni takipteki net rücu alacaklar  kar l  (-) (*) (6.566.045) (5.815.607)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar kar l  (-) (*) (4.852.068) (1.338.288)
Rücu ve sovtaj alacaklar  kar l  (-) (1.042.261) (893.408)

Esas faaliyetlerden alacaklar - net 105.462.134 53.873.915

(*) Bilançoda esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar kar l  alt nda gösterilmektedir.

Rücu ve sovtaj alacaklar n n detay  a a daki gibidir:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Rücu ve sovtaj alacaklar 8.804.010 7.562.955
dari ve kanuni takipteki net rücu alacaklar  kar l (7.608.306) (6.709.015)

Rücu ve sovtaj alacaklar - net 1.195.704 853.940

12.2 letmenin ortaklar, i tirakler ve ba l ortakl klarla olan alacak - borç ili kisi:

li kili taraflar ile olan i lem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detayl  olarak aç klanm t r.

12.3 Alacaklar için al nm  olan ipotek ve di er teminatlar n toplam tutar :

Al nan garanti ve teminatlar n detay  a a da yer almaktad r:

31 Aral k 2017
Al nan garanti ve teminatlar EUR TL Toplam TL
Teminat mektuplar - 3.181.500 3.181.500
potekler - 2.607.000 2.607.000
Nakit teminatlar 1.004.806 646.701 1.651.507
Di er - 25.000 25.000

Toplam 7.465.007
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12 Krediler ve Alacaklar (devam )

12.3 Alacaklar için al nm  olan ipotek ve di er teminatlar n toplam tutar : (devam )

31 Aral k 2016
Al nan garanti ve teminatlar EUR TL Toplam TL
Teminat mektuplar - 2.716.500 2.716.500
potekler - 2.354.500 2.354.500
Nakit teminatlar 1.226.170 684.054 1.910.224
Di er - 25.000 25.000
Toplam 1.226.170 5.780.054 7.006.224

12.4 Yabanc  paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut
yabanc  paralar n ayr ayr  tutarlar  ve TL’ye dönü türme kurlar :

irket’in bu tarihler itibariyle döviz cinsinden olan alacaklar n n detay  a a da yer almaktad r:

31 Aral k 2017
Döviz Cinsi Döviz Tutar Kur Tutar TL
ABD Dolar 4.169.188 3,7719 15.725.759
Euro 3.216.840 4,5155 14.525.643
ngiliz Sterlini 72.253 5,0803 367.065

Toplam 30.618.467

31 Aral k 2016
Döviz Cinsi Döviz Tutar Kur Tutar TL
ABD Dolar 5.355.776 3,5192 18.848.047
Euro 2.068.701 3,7099 7.674.674
ngiliz Sterlini 31.332 4,3189 135.320
sviçre Frang 5.330 3,4454 18.364
Toplam 26.676.404

irket’in bu tarihler itibariyle döviz cinsinden olan yükümlülüklerine ili kin bilgiler 19 no’lu dipnotta yer
almaktad r.

76



Gulf Sigorta Anonim irketi
31 Aral k 2017 tarihi itibar yla haz rlanan
finansal tablolara ili kin dipnotlar
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

47

12 Krediler ve Alacaklar (devam )

12.5 Krediler ve alacaklara ili kin di er aç klamalar:

Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar n vade analizi a a daki gibidir:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Vadesi geçmi 15.757.108 5.933.015
3 aya kadar 37.589.046 20.376.420
3 - 6 ay aras 21.878.980 15.846.127
6 ay - 1 y l aras 5.653.488 5.626.289
1 y ldan fazla 10.538.777 -

Toplam 91.417.399 47.781.851

Rücu ve sovtaj alacaklar 2.237.965 1.747.348

Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar 93.655.364 49.529.199

dari ve kanuni takipteki net rücu alacaklar  kar l n n hareket tablosu a a daki gibidir:

2017 2016
Dönem ba - 1 Ocak 6.709.015 5.817.626
Dönem içindeki giri ler 1.239.745 1.332.993
Serbest b rak lan kar l k (340.454) (441.604)

Dönem sonu - 31 Aral k 7.608.306 6.709.015

Sigortal lar ve arac lardan alacaklar kar l n n hareket tablosu a a daki gibidir:

2017 2016
Dönem ba - 1 Ocak 1.338.288 1.528.529
Dönem içindeki giri ler 3.522.369 29
Serbest b rak lan kar l k (8.589) (190.270)

Dönem sonu - 31 Aral k 4.852.068 1.338.288

Vadesi geçmi  ancak üpheli hale gelmemi  sigortal lardan ve acentelerden alacaklar:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
3 aya kadar 7.285.659 4.413.504
3 – 12 ay aras 8.474.643 1.349.039
1 y l üzeri - 170.472

Toplam 15.760.302 5.933.015

Vadesi geçmi  ancak üpheli hale gelmemi  sigortal lardan ve acentelerden alacaklar için al nan
garantiler a a daki gibidir:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016

Nakit teminatlar 195.705 521.955
potek 891.722 310.820
Teminat mektubu 565.451 465.130

Toplam 1.652.878 1.297.905

13 Türev Finansal Araçlar

Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).
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14 Nakit ve Nakit Benzerleri

31 Aral k 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemlere ait nakit ak  tablosuna esas te kil eden nakit
ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta aç klanm  olup irket’in banka mevduatlar n n detay  a a da
yer almaktad r:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016

TL mevduatlar
- vadeli mevduatlar 62.340.783 43.778.256
- vadesiz mevduatlar 1.333.671 6.901.040

Toplam 63.674.454 50.679.296

Yabanc  para mevduatlar
- vadeli mevduatlar 86.404.086 25.798.502
- vadesiz mevduatlar 2.312.212 1.904.067

Toplam 88.716.298 27.702.569

Faiz tahakkuku (2.12 no'lu dipnot) (-) 1.049.183 362.485

Toplam 153.439.935 78.744.350

irket’in 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle vadeli mevduatlar  1 y ldan k sa vadelidir (31 Aral k 2016: 1
y ldan k sa vadeli).

Yabanc  para vadeli ve vadesiz mevduatlar a a da sunulmu tur:

31 Aral k 2017
Yabanc  para TL kar l

Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz
Euro (EUR) 3.712.948 407.666 16.765.818 1.840.815
ABD Dolar  (USD) 17.011.794 119.903 64.166.785 452.261
ngiliz Sterlini (GBP) 1.077.000 3.767 5.471.483 19.136

Toplam 86.404.086 2.312.212

31 Aral k 2016
Yabanc  para TL kar l

Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz
Euro (EUR) 5.190.180 243.013 19.255.049 901.553
ABD Dolar  (USD) 1.189.828 224.629 4.187.243 790.515
ngiliz Sterlini (GBP) 545.558 49.086 2.356.210 211.998

Toplam 25.798.502 1.904.067

Vadeli mevduatlar n ortalama y ll k faiz oranlar  a a daki gibidir:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
% %

TL 12,87 10,33
USD 2,83 1,29
EUR 0,99 1,40
GBP 0,67 -
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15 Sermaye

irket’in tamam  ödenmi  180.366.350.000 (31 Aral k 2016: 180.366.350.000) adet hisse senedi
bulunmaktad r.

Dönem ba  ve dönem sonunda bulunan hisse senetlerinin hareketleri a a daki gibidir:

1 Ocak 2017 Yeni ç kar lan tfa edilen 31 Aral k 2017

Adet Nominal
TL Adet Nominal

TL Adet Nominal
TL Adet Nominal

TL

Ödenmi 180.366.350.000 180.366.350 - - - - 180.366.350.000 180.366.350

Toplam 180.366.350.000 180.366.350 - - - - 180.366.350.000 180.366.350

1 Ocak 2016 Yeni ç kar lan tfa edilen 31 Aral k 2016

Adet Nominal
TL Adet Nominal

TL Adet Nominal
TL Adet Nominal

TL

Ödenmi 180.366.350.000 180.366.350 - - - - 180.366.350.000 180.366.350

Toplam 180.366.350.000 180.366.350 - - - - 180.366.350.000 180.366.350

Yasal Yedekler:

Kanuni defterlerdeki birikmi  karlar, a a da belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
da t labilirler. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak
üzere ikiye ayr l r. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, irketin ödenmi /ç kar lm
sermayesinin %20’sine ula l ncaya kadar, kanuni net kar n %5’i olarak ayr l r. kinci tertip yasal yedekler
ise ödenmi /ç kar lm  sermayenin %5’ini a an da t lan kar n %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre,
yasal yedekler ödenmi /ç kar lm  sermayenin %50’sini geçmedi i sürece sadece zararlar  netle tirmek
için kullan labilir, bunun d nda herhangi bir ekilde kullan lmas  mümkün de ildir.

Finansal Varl klar n De erlemesi:

Sat lmaya haz r finansal varl klar n makul de erlerindeki de i ikliklerden kaynaklanan gerçekle memi
kar ve zararlar özsermaye içinde “Finansal Varl klar n De erlemesi” alt nda muhasebele tirilir.

Finansal varl klar n de erlemesinin dönem içindeki hareketleri a a daki gibidir:

2017 2016
Dönem ba - 1 Ocak (vergi etkilerinden netle tirilmi  olarak) 1.143.996 1.382.425
Makul de er art  (veya azal ) (4.881.034) (298.036)
De i imlerin vergi etkisi 1.047.916 59.607

Dönem içi net de i im (3.833.118) (238.429)

Dönem sonu - 31 Aral k (2.689.122) 1.143.996

Di er Kar Yedekleri:

Di er kar yedeklerinin dönem içindeki hareketleri a a daki gibidir:

2017 2016
Dönem ba - 1 Ocak 1.927.124 2.376.367
Aktüeryal kay plardaki de i im (579.892) (561.553)
Aktüeryal kay plardaki de i imin vergi etkisi (21 no'lu dipnot) 115.978 112.310

Dönem sonu - 31 Aral k 1.463.210 1.927.124
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16 Di er Yedekler ve ste e Ba l  Kat l m n Sermaye Bile eni

Özsermaye içerisinde yer alan di er yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktad r.

17 Sigorta Borçlar  ve Reasürans Varl klar

17.1 irketin hayat ve hayat d  dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarlar  ile varl klar itibariyle
hayat ve hayat d  dallara göre tesis edilmi  teminat tutarlar :

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016

Hayat d  dallar için tesis edilmesi gereken teminat tutar  (*) 41.252.157 34.741.805
Hayat d  dallar için tesis edilen teminat tutar  (43 no’lu dipnot) 37.249.381 50.773.670

(*) Sigortac l k Kanunu’na istinaden ç kar lan ve 7 A ustos 2007 tarih ve 26606 say l  Resmi Gazetede yay mlanan “Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik irketlerinin Mali Bünyelerine li kin Yönetmelik”in 4. maddesi gere ince, sigorta irketleri ile
hayat ve ferdi kaza bran nda faaliyet gösteren emeklilik irketleri, sermaye yeterlili i hesab  s ras nda bulunan gerekli
özsermaye miktar n n üçte birine denk dü en Minimum Garanti Fonu tutar n  sermaye yeterlili i hesab  döneminde teminat
olarak tesis etmekle yükümlü k l nm t r.

17.2 irketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayr lan hayat ve mevcut hayat sigortal lar n
adet ve matematik kar l klar : Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

17.3 Hayat d  sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminat  tutar :

4 no’lu dipnotta aç klanm t r.

17.4 irketin kurdu u emeklilik yat r m fonlar  ve birim fiyatlar : Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

17.5 Portföydeki kat l m belgeleri ve dola mdaki kat l m belgeleri adet ve tutar: Yoktur (31 Aral k 2016:
Yoktur).

17.6 Dönem içinde giren, ayr lan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik
kat l mc lar n n adetçe portföy tutarlar : Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

17.7 Kar payl  hayat sigortalar nda kar pay n n hesaplanmas nda kullan lan de erleme yöntemleri:
Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik kat l mc lar n n adet ile brüt ve net kat l m paylar n n
bireysel ve kurumsal olarak da l mlar : Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

17.9 Dönem içinde ba ka irketten gelen bireysel emeklilik kat l mc lar n n adet ile brüt ve net kat l m
paylar n n bireysel ve kurumsal olarak da l mlar : Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

17.10 Dönem içinde irketin hayat portföyünden bireysel emeklili e geçen bireysel emeklilik
kat l mc lar n n adet ile brüt ve net kat l m paylar n n bireysel ve kurumsal olarak da l mlar :
Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

17.11 Dönem içinde irketin portföyünden ayr lan ba ka irkete geçen veya ba ka irkete geçmeyen
her ikisi birlikte bireysel emeklilik kat l mc lar n n adet ile brüt ve net kat l m paylar n n bireysel
ve kurumsal olarak da l mlar : Yoktur(1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortal lar n adet ile brüt ve net prim tutarlar  ferdi ve grup olarak
da l mlar : Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

17.13 Dönem içinde portföyden ayr lan hayat sigortal lar n adet ile brüt ve net prim tutarlar  matematik
kar l klar n n tutarlar n n ferdi ve grup olarak da l mlar : Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

17.14 Dönem içinde hayat sigortal lar na kar pay  da t m oran : Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).
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17 Sigorta Borçlar  ve Reasürans Varl klar  (devam )

17.15 Sigorta sözle melerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili di er gerekli aç klamalar:

Muallak hasar ve tazminat kar l :

2017
Brüt Reasürans pay Net

Dönem ba  rapor edilen hasarlar - 1 Ocak 276.433.873 (233.776.022) 42.657.851
Ödenen hasar (116.218.409) 65.132.903 (51.085.506)
De i im 141.207.708 (90.859.059) 50.348.649

Dönem sonu rapor edilen hasarlar - 31 Aral k 301.423.172 (259.502.178) 41.920.994

Gerçekle memi  ancak rapor edilmemi  hasar kar l
(2.24 no'lu dipnot) 48.812.861 (31.311.215) 17.501.646

Dava kazanma oran na göre hesaplanan indirim tutar
(2.24 ve 17.15 no'lu dipnotlar) (39.666.294) 35.755.823 (3.910.471)

- - -
Toplam 310.569.739 (255.057.570) 55.512.169

2016
Brüt Reasürans pay Net

Dönem ba  rapor edilen hasarlar - 1 Ocak 199.815.989 (168.852.221) 30.963.768
Ödenen hasar (87.460.300) 35.853.828 (51.606.472)
De i im 133.717.965 (82.386.085) 51.331.880

Dönem sonu rapor edilen hasarlar - 31 Aral k 246.073.654 (215.384.478) 30.689.176
Gerçekle memi  ancak rapor edilmemi  hasar kar l
(2.24 no'lu dipnot) 53.975.246 (39.376.888) 14.598.358
Dava kazanma oran na göre hesaplanan indirim tutar
(2.24 ve 17.15 no'lu dipnotlar) (23.615.027) 20.985.344 (2.629.683)

Toplam 276.433.873 (233.776.022) 42.657.851

Yabanc  para ile ifade edilen ve ihbar  yap lm  muallak hasar ve tazminat kar l klar  a a daki gibidir:

31 Aral k 2017
Döviz Cinsi Döviz Tutar Kur Tutar TL
Euro (EUR) 1.231.423 4,5155 5.560.491
ABD Dolar  (USD) 726.561 3,7719 2.740.516
ngiliz Sterlini (GBP) 40.040 5,0803 203.416

Bulgaristan Levas  (BGN) 44.119 0,4569 20.157

Toplam 8.524.580

31 Aral k 2016
Döviz Cinsi Döviz Tutar Kur Tutar TL
Euro (EUR) 1.340.391 3,7099 4.972.717
ABD Dolar  (USD) 540.065 3,5192 1.900.597
ngiliz Sterlini (GBP) 18.863 4,3189 81.467

Suudi Arabistan Riyali (SAR) 1.726 0,9383 1.619
Bulgaristan Levas  (BGN) 155 1,8860 292
Toplam 6.956.692
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17 Sigorta Borçlar  ve Reasürans Varl klar  (devam )

17.15 Sigorta sözle melerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili di er gerekli aç klamalar: (devam )

Daval k Muallak Hasarlara li kin Kazanma Oran  Hesaplamalar :

2011/23 say l  Genelge uyar nca, irket, 31 Aral k 2017 tarihi itibar yla son be  y lda bütün yarg
a amalar  tamamlanm  hasar dosyalar ndan irket lehine sonuçlanm  olan dosyalar n n tutarlar n ,
dosyalar n toplam tutar na oranlayarak alt bran lar itibar yla kazanma oranlar  hesaplam , kazanma
oran  %25’in üzerinde hesaplanan bran lar için Genelge’nin 6. maddesi uyar nca %25 oran n
kullanarak muallak tazminat kar l  tutarlar ndan indirim yapm t r. irket’in 31 Aral k 2016 tarihi
itibar yla alt bran lar baz nda hesaplad  kazanma oranlar  ve tahakkuk ettirilen muallak tazminat
kar l ndan indirim tutarlar  a a da aç klanm t r:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016

Alt bran Kazanma
Oran  (%)

Net ndirim
Tutar

Kazanma
Oran  (%)

Net ndirim
Tutar

veren Mali Sorumluluk 25 1.405.835 25 918.927
Kaza 25 644.794 25 472.235
Üçüncü ah slara Kar  Mali Sorumluluk 25 508.845 25 380.835
Mesleki Sorumluluk 25 575.269 25 344.703
Emtia 25 240.698 25 206.431
Yang n 25 161.597 25 125.320
Zorunlu Trafik 25 158.664 25 74.779
htiyari Mali Sorumluluk 25 132.894 25 59.255

Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza 25 22.763 25 19.675
Su Araçlar 25 - 25 12.618
Tibbi kötü uygulamaya ili kin zorunlu mali sorumluluk 25 5.528 25 5.164
Hastal k 25 34.075 25 4.600
Emniyeti Suiistimal 25 - 25 2.268
Elektronik Cihaz 25 12.608 25 1.406
Seyahat Sa l k 25 676 25 1.175
n aat 25 729 25 288

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk 25 3.887 25 4
Sa l k 25 1.609 - -

Toplam 3.910.471 2.629.683

Kazan lmam  primler kar l :

2017
Brüt Reasürans pay Net

Dönem ba - 1 Ocak 164.585.778 (85.037.324) 79.548.454
Net de i im 52.794.733 33.012.296 85.807.029

Dönem sonu - 31 Aral k 217.380.511 (52.025.028) 165.355.483

2016
Brüt Reasürans pay Net

Dönem ba - 1 Ocak 187.981.626 (77.604.483) 110.377.143
Net de i im (23.395.848) (7.432.841) (30.828.689)

Dönem sonu - 31 Aral k 164.585.778 (85.037.324) 79.548.454

31 Aral k 2017 tarihi itibar yla ertelenmi  komisyon gelirleri ve ertelenmi  komisyon giderleri s ras yla
9.627.912 TL (31 Aral k 2016: 29.425.589 TL) ve 35.122.483 TL (31 Aral k 2016: 30.974.417 TL) olup
bilançoda s ras yla k sa vadeli ve uzun vadeli “Ertelenmi  komisyon gelirleri” ve “Ertelenmi  üretim
giderleri” hesap kalemleri alt nda yer almaktad r (47.1 no’lu dipnot).
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17 Sigorta Borçlar  ve Reasürans Varl klar  (devam )

17.15 Sigorta sözle melerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili di er gerekli aç klamalar: (devam )

Devam eden riskler kar l  (*):

2017
Brüt Reasürans pay Net

Dönem ba - 1 Ocak 419.904 (314.496) 105.408
Net de i im (92.934) 293.638 200.704

Dönem sonu - 31 Aral k 326.970 (20.858) 306.112

2016
Brüt Reasürans pay Net

Dönem ba - 1 Ocak 5.624.793 - 5.624.793
Net de i im (5.204.889) (314.496) (5.519.385)

Dönem sonu - 31 Aral k 419.904 (314.496) 105.408

(*) Söz konusu kar l klar 2.24 no’lu dipnotta aç kland  üzere net olarak hesaplanmaktad r.

Dengeleme kar l  (*):

2017
Brüt Reasürans pay Net

Dönem ba - 1 Ocak 7.705.049 (340.753) 7.364.296
Net de i im 1.441.435 - 1.441.435

Dönem sonu - 31 Aral k 9.146.484 (340.753) 8.805.731

2016
Brüt Reasürans pay Net

Dönem ba - 1 Ocak 6.766.213 (187.844) 6.578.369
Net de i im 938.836 (152.909) 785.927

Dönem sonu - 31 Aral k 7.705.049 (340.753) 7.364.296

(*) Söz konusu kar l klar 2.24 no’lu dipnotta aç kland  üzere net olarak hesaplanmaktad r.
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17 Sigorta Borçlar  ve Reasürans Varl klar  (devam )

17.15 Sigorta sözle melerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili di er gerekli aç klamalar: (devam )

Rücu Gelirleri:

irket’in ödemi  oldu u tazminat bedellerine ili kin olarak 31 Aral k 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren
dönemlerde dönem içinde tahsil edilmi  olan net rücu ve sovtaj gelirleri bran  baz nda a a da
aç klanm t r:

Tahsil
1 Ocak - 31 Aral k 2017 1 Ocak - 31 Aral k 2016

Brüt Reasürans
pay Net Brüt Reasürans

pay Net

Kara Araçlar 5.681.227 (2.706.481) 2.974.746 6.246.863 (4.996.636) 1.250.227
Genel Zararlar 1.352.178 (676.022) 676.156 1.918.202 (1.761.036) 157.166
Nakliyat 1.859.835 (1.132.938) 726.897 12.369.624 (254.632) 12.114.992
Yang n ve Do al Afetler 903.064 (836.414) 66.650 185.912 (74.785) 111.127
Kara Araçlar  Sorumluluk 48.610 (640) 47.970 - - -
Hastal k/Sa l k 23.756 (12.703) 11.053 - - -
Kaza 33.953 (2.241) 31.712 - - -
Su Araçlar - - - - - -
Genel Sorumluluk 49.728 (15.003) 34.725 59.852 (2.742) 57.110
Di er - - - 44.390 (35.509) 8.881

Toplam 9.952.351 (5.382.442) 4.569.909 20.824.843 (7.125.340) 13.699.503

Tahakkuk
31 Aral k 2017 31 Aral k 2016

Brüt Reasürans
pay Net Brüt Reasürans

pay Net

Nakliyat 14.970.048 (10.545.554) 4.424.494 13.503.473 (9.318.066) 4.185.407
Kara Araçlar 3.200.611 (962.943) 2.237.668 9.519.095 (7.036.991) 2.482.104
Yang n ve Do al Afetler 9.968.229 (9.323.899) 644.330 10.575.878 (9.945.114) 630.764
Genel Sorumluluk 6.864.626 (5.981.298) 883.328 - - -
Kara Araçlar  Sorumluluk 397.778 (24.773) 373.005 - - -
Kaza 139.717 (3.753) 135.964 119.225 (3.590) 115.635
Emniyeti Suistimal 12.314.360 (12.233.184) 81.176 9.934.014 (9.784.969) 149.045
Su Araçlar 355.676 (331.716) 23.960 - - -
Genel Zararlar 593.005 (592.920) 85 - - -
Di er - - - 545.096 (545.096) -

Toplam 48.804.050 (40.000.040) 8.804.010 44.196.781 (36.633.826) 7.562.955
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Gulf Sigorta Anonim irketi
31 Aral k 2017 tarihi itibar yla haz rlanan
finansal tablolara ili kin dipnotlar
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

5

17 Sigorta Borçlar  ve Reasürans Varl klar  (devam )

17.15 Sigorta sözle melerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili di er gerekli aç klamalar: (devam )

irket, Genelge uyar nca 31 Aral k 2017 ve 2016 tarihinde, her bir bran  için kullan lacak AZMM
hesaplama metodunu irket aktüerinin görü leri çerçevesinde ilgili bran n özelli ine ve irket’in portföy
yap s na ba l  olarak belirlemi  ve belirledi i yöntemleri 31 Aral k 2017 ve 2016 tarihleri itibar yla yap lan
hesaplamalarda kullanm t r.

31 Aral k 2017 ve 2016 tarihlerinde bran lar itibar yla kullan lan AZMM hesaplama metodu ile bu
hesaplamalar sonucunda ilave ayr lacak veya hesaplamalar n negatif sonuç verdi i durumlarda
kar l klardan dü ülecek olan brüt ve net ilave kar l k tutarlar  a a da aç klanm t r:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016

Kullan lan Yöntem Brüt lave
Kar l k

Net lave
Kar l k

Brüt lave
Kar l k

Net lave
Kar l k

Genel Sorumluluk Standart Zincir 28.832.741 7.196.336 36.865.444 7.719.427
Nakliyat Standart Zincir 103.740 68.845 4.943.328 1.306.875
Genel Zararlar Standart Zincir 1.064.826 1.064.826 3.758.373 3.080.994
Kara Araçlar  Sorumluluk Standart Zincir 6.307.504 5.989.194 526.014 383.975
Finansal Kay plar Standart Zincir (54.654) (36.107) (48.886) (22.683)
Hava Araçlar  Sorumluluk Standart Zincir (9.049) - (119.100) (9.915)
Kara Araçlar Standart Zincir 497 497 (360.407) (212.008)
Hastal k/Sa l k Standart Zincir 271.589 145.264 564.201 405.512
Su Araçlar Standart Zincir 72.762 34.624 (312.102) (145.401)
Yang n Ve Do al Afetler Standart Zincir 1.881.098 432.235 1.701.055 461.279
Emniyeti Suistimal Standart Zincir 5.619.990 64.120 4.055.507 418.052
htiyari Mali Mesuliyet Standart Zincir 3.477.304 1.583.746 1.370.700 499.371

Kaza Standart Zincir 1.244.425 958.062 1.031.117 712.878
Hukuksal Koruma Standart Zincir - - 2 2
Kredi Standart Zincir 88 4 - -
Toplam 48.812.861 17.501.646 53.975.246 14.598.358

irket’in yapm  oldu u AZMM hesaplamalar  brüt olarak yap lmakta ve irketin yürürlükte bulunan veya
ilgili reasürans anla malar na ba l  olarak net tutarlara ula lmaktad r. irket, 31 Aral k 2017 itibariyle,
netle tirme yöntemi olarak, alt bran  baz nda son 28 çeyre e ait net gerçekle en hasarlar n n brüt
gerçekle en hasarlar na olan oran n  dikkate alm t r.

irket, AZMM hesaplamalar  yap l rken daha homojen bir veri setiyle hesaplama yap labilmesini teminen
büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarlar ayr  bir dosyada Genelge’de öngörülmü  olan istatistiki
yöntemlerle elimine etmi tir. 31 Aral k 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle söz konusu hesaplamalar
sonucunda bran lar itibariyle ay klanacak büyük hasarlar n bulunmas  için kullan lan büyük hasar
limitleri a a da aç klanm t r:

Bran 31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
htiyari Mali Sorumluluk 1.469.617.573 1.474.703.088

Su Araçlar 12.815.651 16.898.906
Hava Araçlar  Sorumluluk 31.524.827 8.173.723
Genel Sorumluluk 6.371.967 6.999.300
Kaza 2.167.637 3.701.511
Emniyeti Suiistimal 3.000.000 3.000.000
Sa l k 3.776.579 2.645.307
Nakliyat 676.977 1.198.198
Kara Araçlar 900.982 768.177
Yang n ve Do al Afetler 508.525 475.227
Kara Araçlar Sorumluluk 301.898 225.400
Finansal Kay plar 423.095 194.400
Genel Zararlar 13.665 12.622
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5

18 Yat r m Anla mas  Yükümlülükleri: Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

19 Ticari ve Di er Borçlar, Ertelenmi  Gelirler

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Reasürans irketlerine borçlar (10 no'lu dipnot) 44.336.384 23.545.298
Acentelere borçlar 2.167.091 1.601.285
Sigorta ve reasürans irketlerinden al nan depolar (10 no'lu dipnot) 20.489.550 51.010.785

Esas faaliyetlerden borçlar 66.993.025 76.157.368

Ofis giderlerine ili kin borçlar 527.336 440.983
Bilgi i lem giderlerine ili kin borçlar 1.414.353 647.608
Sigorta giderleri 48.579 -
Anla mal  tamirhane ve asistans irketlerine borçlar 1.539.553 783.601
Haberle me 28.292 -
Personele ili kin Giderler 195.326 -
Dan manl k ve denetim irketlerine borçlar 252.488 94.560
Di er 126.433 148.864

Di er çe itli borçlar 4.132.360 2.115.616

Ertelenmi  komisyon gelirleri (17 no’lu dipnot) 9.473.769 29.425.589
Tedavi giderlerine ili kin SGK’ya borçlar 33.608 25.586

Toplam k sa vadeli borçlar 80.632.762 107.724.159

Ertelenmi  komisyon gelirleri (17 no’lu dipnot) 154.143 -

Toplam uzun vadeli borçlar 154.143 -

Toplam ticari ve di er borçlar, ertelenmi  gelirler 80.786.905 107.724.159

Tedavi giderlerine ili kin SGK’ya toplam borçlar n hareketi a a daki gibidir:

2017 2016
Dönem ba - 1 Ocak 25.586 18.901
SGK’ya devredilen prim tutar 1.226.865 295.389
SGK’ya yap lan prim ödemeleri (1.218.843) (288.704)

Dönem sonu - 31 Aral k 33.608 25.586

li kili taraf bakiyeleri 45 no’lu dipnotta aç klanm t r.

Yabanc  para ile ifade edilen borçlar a a daki gibidir:

Sigortac l k faaliyetlerinden borçlar

31 Aral k 2017
Döviz Cinsi Döviz Tutar Kur Tutar TL
Euro (EUR) 2.705.536 4,516 12.216.847
ABD Dolar  (USD) 2.003.283 3,772 7.556.184

Toplam 19.773.032
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19 Ticari ve Di er Borçlar, Ertelenmi  Gelirler (devam )

31 Aral k 2016
Döviz Cinsi Döviz Tutar Kur Tutar TL
Euro (EUR) 89.528 3,7099 332.140
ABD Dolar  (USD) 717.831 3,5192 2.526.191
ngiliz Sterlini (GBP) 516.837 4,3189 2.232.167

Toplam 5.090.498

Di er çe itli borçlar

31 Aral k 2017
Döviz Cinsi Döviz Tutar Kur Tutar TL
ABD Dolar  (USD) 305.304 3,772 1.151.576

Toplam 1.151.576

31 Aral k 2016
Döviz Cinsi Döviz Tutar Kur Tutar TL
Euro (EUR) 84.047 3,7099 311.806
ABD Dolar  (USD) 96.282 3,5192 338.836
Toplam 650.642

20 Krediler: Yoktur (31 Aral k 2016:Yoktur).

21 Ertelenmi  Gelir Vergisi

31 Aral k 2017 ve 31 Aral k 2016 tarihleri itibariyle birikmi  geçici farklar ve ertelenmi  vergi varl k ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranlar  kullan larak haz rlanan dökümü a a daki gibidir:

Birikmi  farklar Ertelenmi  vergi
varl klar /(yükümlülükleri)

31 Aral k 31 Aral k 31 Aral k 31 Aral k
2017 2016 2017 2016

Ertelenmi  vergi varl klar
Devam eden riskler kar l 306.113 105.408 67.345 21.082
Dengeleme kar l 699.175 6.575.887 139.835 1.315.177
Acente kar komisyon kar l 170.144 - 37.432 -
Personel ikramiye kar l 3.980.147 3.113.428 875.632 622.686
Borç ve alacak reeskontu - 3.893.863 - 778.773
Kullan lmayan izin kar l 2.173.758 1.443.018 478.227 288.604
K dem tazminat  kar l 2.807.153 2.641.580 561.431 528.316

üpheli rücu alacak kar l 1.214.179 893.408 242.836 178.682
üpheli acente alacak kar l 3.500.000 - 700.000

Maddi duran kay tl  de er fark 868.654 - 173.731
Huzur hakk kar l 150.000 - 33.000 -
Di er - - - 54.019

Toplam ertelenmi  vergi varl klar 15.869.323 18.666.592 3.309.469 3.787.339

Ertelenmi  vergi yükümlülükleri
Maddi varl klar n kay tl  de erleri ile vergi matrahlar
aras ndaki net fark - (8.074.845) - (1.614.969)

Muallak hasar kar l ndan kaynaklanan net nakit
ak lar ndaki iskonto - (4.271.972) - (854.394)

Borç ve alacak reeskontu (193.677) - (42.609) -
Aktüeryal kay p/kazanç (923.270) - (184.654) -
Menkul k ymet de erleme (6.466.333) - (1.422.593) -
Di er - (65.638) - (13.128)

Toplam ertelenmi  vergi yükümlülükleri (7.583.280) (12.412.455) (1.649.856) (2.482.491)

Net ertelenmi  vergi varl klar /(yükümlülükleri) 8.286.043 6.254.137 1.659.613 1.304.848
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21 Ertelenmi  Gelir Vergisi (devam )

Ertelenmi  vergi varl n n y l içindeki hareketi a a daki gibidir:

2017 2016
Dönem ba - 1 Ocak 1.304.848 1.747.674
Gelir tablosunda muhasebele tirilen ertelenmi  vergi geliri/gideri) (35 no’lu dipnot) (809.129) (766.732)
Sat lmaya haz r finansal varl klar de er azal  nedeniyle özkaynak içerisinde
muhasebele tirilen ertelenmi  vergi varl 1.047.916 211.596

Aktüeryal kay ptan do an özkaynak içerisinde muhasebele tirilen ertelenmi
vergi varl  (15 no’lu dipnot) 115.978 112.310

Dönem sonu - 31 Aral k 1.659.613 1.304.848

Ertelenmi  vergi varl klar , gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan
yararlanman n kuvvetle muhtemel olmas art yla kay tlara yans t lmaktad r. Bu çerçevede, 31 Aral k
2017 tarihi itibariyle irket’in üzerinden 7.847.908 TL (31 Aral k 2016: 11.087.780 TL) tutar ndaki
ertelenmi  vergi varl n  finansal tablolar na yans tmad 39.239.539 TL (31 Aral k 2016: 55.438.950
TL) tutar nda mali zarar  bulunmaktad r.

irket’in mahsup edilebilir mali zararlar n n vade da l m  a a daki gibidir:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
2017 y l nda sona erecek - 498.935
2018 y l nda sona erecek 3.448.868 19.149.344
2019 y l nda sona erecek 24.099.190 24.099.190
2020 y l nda sona erecek 11.691.481 11.691.481

Toplam 39.239.539 55.438.950

22 Emeklilik Sosyal Yard m Yükümlülükleri

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
K dem tazminat kar l 2.823.736 2.641.581

Toplam 2.823.736 2.641.581

Türk  Kanunu’na göre, irket bir senesini doldurmu  olan ve irket’le ili kisi kesilen veya emekli olan
25 hizmet (kad nlarda 20) y l n  dolduran ve emeklili ini kazanan (kad nlar için 58 ya nda, erkekler için
60 ya nda), askere ça r lan veya vefat eden personeli için k dem tazminat  ödemekle mükelleftir.

Ödenecek tazminat her hizmet y l  için bir ayl k maa  kadard r ve bu tutar 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle
4.426,16 TL (31 Aral k 2016: 4.297,21 TL) ile s n rland r lm t r.

K dem tazminat  yükümlülü ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de ildir ve herhangi bir fonlama
art  bulunmamaktad r.

K dem tazminat  kar l  çal anlar n emeklili i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü ün
bugünkü de erinin tahminiyle hesaplan r.

TMS 19, irket’in k dem tazminat  kar l n  tahmin etmek için aktüer de erleme yöntemlerinin
geli tirilmesini öngörmektedir. Buna göre kar l n hesaplanmas nda a a da yer alan aktüer öngörüler
kullan lm t r:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Emeklilik olas l  (%) 88,45 87,77
Y ll k iskonto oran  (%) 4,67 4,25
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22 Emeklilik Sosyal Yard m Yükümlülükleri (devam )

Temel varsay m, her y ll k hizmet için belirlenen tavan kar l n n enflasyon ile orant l  olarak artmas d r.
Böylece uygulanan iskonto oran  enflasyonun beklenen etkilerinden ar nd r lm  gerçek oran  gösterir.

irket’in k dem tazminat  kar l , 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olan 4.732,48 TL (1
Temmuz 2016: 4.297,21 TL) üzerinden hesaplanmaktad r.

K dem tazminat  kar l n n dönem içindeki hareketleri a a daki gibidir:

2017 2016
Dönem ba - 1 Ocak 2.641.581 2.600.266
Hizmet maliyeti 192.201 317.756
Faiz maliyeti 305.933 280.180
Dönem içinde ödenen (895.871) (1.118.174)
Aktüeryal kay p (*) 579.892 561.553

Dönem sonu - 31 Aral k 2.823.736 2.641.581

(*) Vergi etkisinden netle tirilmi  olarak bilançoda “Di er Kar Yedekleri” hesab nda gösterilmektedir (15 no’lu
dipnot).

23 Di er Yükümlülükler ve Masraf Kar l klar

Pasifte yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta aç klanm t r.

Al nan garanti ve teminatlar 12.3 no’lu dipnotta aç klanm t r.

Bilançoda maliyet giderleri kar l  alt nda s n fland r lan kar l klar n detay  a a da yer almaktad r:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Personel primleri kar l 4.000.147 3.133.428
Trete rezerv faiz kar l 1.105.957 1.708.417
Kullan lmayan izin kar l 2.183.218 1.448.465
Acente kar komisyonu kar l 170.144 1.158.926
Fatura tahakkuklar 388.608 340.616
Huzur hakk  kar l 150.000 62.500

Toplam 7.998.074 7.852.352

24 Net Sigorta Prim Geliri

1 Ocak - 31 Aral k 2017
Brüt Reasürans pay Net

Genel Sorumluluk 82.022.950 (47.471.805) 34.551.145
Kaza 27.182.701 (5.704.130) 21.478.571
Genel Zararlar 80.763.880 (6.676.759) 74.087.121
Yang n ve Do al Afetler 77.794.932 (63.764.347) 14.030.585
Hastal k/Sa l k 26.289.174 (4.807.630) 21.481.544
Kara Araçlar  (Kasko) 22.582.982 (3.030.030) 19.552.952
Nakliyat 18.331.610 (10.517.666) 7.813.944
Kara Araçlar  Sorumluluk 38.458.248 (6.117.038) 32.341.210
Finansal Kay plar 17.580.370 (15.321.219) 2.259.151
Emniyeti Suiistimal 6.472.864 (6.185.128) 287.736
Su Araçlar 658.475 (145.870) 512.605
Hava araçlar  sorumluluk 1.145.446 (1.089.424) 56.022
Kredi 2.648.152 (2.542.062) 106.090
Su Araçlar  Sorumluluk 206.505 (56.035) 150.470
Hukuksal Koruma 56 (10) 46

Toplam prim geliri 402.138.345 (173.429.153) 228.709.192
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24 Net Sigorta Prim Geliri (devam )

1 Ocak - 31 Aral k 2016
Brüt Reasürans pay Net

Genel Sorumluluk 76.220.738 (46.575.698) 29.645.040
Kaza 43.758.269 (26.089.761) 17.668.508
Genel Zararlar 39.034.084 (22.591.972) 16.442.112
Yang n ve Do al Afetler 62.252.799 (50.743.564) 11.509.235
Hastal k/Sa l k 22.370.238 (11.127.872) 11.242.366
Kara Araçlar  (Kasko) 20.747.158 (10.669.044) 10.078.114
Nakliyat 17.585.624 (11.372.939) 6.212.685
Kara Araçlar  Sorumluluk 8.739.830 (4.768.554) 3.971.276
Finansal Kay plar 14.076.597 (12.369.643) 1.706.954
Emniyeti Suistimal 5.985.993 (5.612.326) 373.667
Su Araçlar 758.133 (416.599) 341.534
Hava araçlar  sorumluluk 1.331.689 (1.331.689) -
Kredi 1.280.639 (954.446) 326.193
Su Araçlar  Sorumluluk 232.124 (127.640) 104.484
Hukuksal Koruma 209 - 209

Toplam prim geliri 314.374.124 (204.751.747) 109.622.377

(*) Kara araçlar  sorumluluk ve kaza bran lar na ait sigorta prim gelirleri reasürans pay , 2011/17 say l  Genelge kapsam nda
25 ubat 2011 tarihinden itibaren yap lan poliçelere ili kin olarak SGK’ya devredilen 1.226.865 TL (1 Ocak - 31 Aral k 2016:
295.389 TL) tutar ndaki primleri içermektedir (19 no’lu dipnot).

25 Aidat (Ücret) Gelirleri:

Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur)

26 Yat r m Gelirleri

1 Ocak -
31 Aral k 2017

1 Ocak -
31 Aral k 2016

Sat lmaya haz r finansal varl klardan elde edilen gelirler 11.393.870 16.054.700
Nakit ve nakit benzerlerinden elde edilen gelirler 7.860.693 3.229.784
Yat r m fonlar ndan elde edilen gelirler 191.145 210.557
Yat r mlardan elde edilen kur fark  geliri 7.293.179 17.819.176
Di er yat r mlardan elde edilen gelirler - 1.099.555

Toplam 26.738.887 38.413.772

irket, finansal yat r mlar n nakde çevrilmesinden elde edilen gelirler ile finansal varl klar n de erlemesi
sonucu elde etti i gelirlerini hayat d  teknik bölüme aktarm , finansal yat r mlardan elde edilen kur
fark  gelirlerini yat r m gelirleri hesab nda muhasebele tirmi tir.

27 Finansal Varl klar n Net Tahakkuk Gelirleri

Sat lmaya haz r finansal varl klardan elde edilen gerçekle en kazanç ve kay plara ili kin bilgiler 11 ve
15 no’lu dipnotlarda aç klanm t r.

28 Makul De er Fark  Gelir Tablosuna Yans t lan Aktifler

31 Aral k 2017 tarihi itibar yla irket yat r m fonlar n n makul de er farklar ndan olu an 191.145 TL’yi,
(1 Ocak - 31 Aral k 2016: 210.557 TL) yat r m gelirleri hesab nda muhasebele tirmi tir (26 no’lu dipnot).

29 Sigorta Hak ve Talepleri

17 no’lu dipnotta aç klanm t r.

30 Yat r m Anla mas  Haklar : Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).
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31 Zaruri Di er Giderler: Giderlerin irket içindeki niteliklerine veya i levlerine dayanan gruplama a a da
32 – Gider çe itleri notunda verilmi tir.

32 Gider Çe itleri

1 Ocak -
31 Aral k 2017

1 Ocak -
31 Aral k 2016

Üretim komisyon gideri 54.801.526 58.948.218
Personel giderleri (33 no’lu dipnot) 32.997.376 32.321.405
Ofis giderleri 2.279.951 2.175.832
D ar dan sa lanan hizmet giderleri 4.702.860 4.496.977
Dan manl k gideri 1.430.567 588.926
Aidat giderleri 1.584.038 1.288.732
Bak m onar m giderleri 5.027.688 2.927.979
Haberle me ve ileti im giderleri 541.626 583.452
Reklam ve pazarlama giderleri 2.676.197 2.354.937
Kira giderleri 3.619.402 6.796.486
Bilgi i lem giderleri 12.348.057 8.610.419
Ula m giderleri 1.183.542 996.821
Reasürans komisyonu geliri (52.275.498) (52.084.952)
Yönetim giderleri 890.080 1.206.492
Di er 2.652.889 2.805.518

Toplam 74.460.301 74.017.242

33 Çal anlara Sa lanan Fayda Giderleri

1 Ocak -
31 Aral k 2017

1 Ocak -
31 Aral k 2016

Maa lar 22.133.561 20.058.520
Prim ödemesi 3.610.830 5.340.756
Sosyal Sigorta ödemeleri 3.737.420 3.347.064
Yemek ve ta ma giderleri 2.030.267 1.828.780
Hayat sigortas 928.764 849.154
Di er 556.534 897.131

Toplam (32 no'lu dipnot) 32.997.376 32.321.405

Yönetim kurulu ba kan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard mc lar  gibi üst
yöneticilere cari dönemde sa lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar  1.6 no’lu dipnotta
aç klanm t r.

irket’in hisse bazl  ödeme i lemi bulunmamaktad r (31 Aral k 2016: Yoktur).
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34 Finansal Maliyetler

34.1 Dönemin tüm finansman giderleri: Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

34.1.1 Üretim maliyetine verilenler: Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

34.1.2 Sabit varl klar n maliyetine verilenler: Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

34.1.3 Do rudan gider yaz lanlar: Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba l  ortakl k ve i tiraklerle ilgili k sm  (Toplam tutar
içindeki paylar  %20’yi a anlar ayr ca gösterilecektir): Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

34.3 Ortaklar, ba l  ortakl k ve i tiraklerle yap lan sat  ve al lar (Toplam tutar içindeki paylar  % 20’yi
a anlar ayr ca gösterilecektir): li kili taraflar ile olan i lem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detayl  olarak
aç klanm t r.

34.4 Ortaklar ba l  ortakl k ve i tiraklerden al nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam
tutar içindeki paylar  % 20’yi a anlar ayr ca gösterilecektir): li kili taraflar ile olan i lem ve bakiyeler
45 no’lu dipnotta detayl  olarak aç klanm t r.

35 Gelir Vergileri

31 Aral k 2017 ve 2016 tarihleri itibar yla haz rlanan finansal tablolarda yer alan vergi varl k ve
yükümlülükleri ile vergi gelir ve giderleri a a da özetlenmi tir:

2017 2016
Kurumlar vergisi gideri (*) (175.408) (192.188)
Gelir tablosunda muhasebele tirilen ertelenmi  vergi geliri/(gideri)
(21 no’lu dipnot) (809.129) (766.732)

Toplam vergi geliri/(gideri) (984.537) (958.920)

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Cari kurumlar vergisi kar l 41.772 346.102
Pe in ödenen vergiler (-) (819.639) (473.860)

Cari vergi yükümlülü ü/(varl ), net (777.867) (127.758)

Ertelenmi  vergi varl 3.309.467 3.787.340
Ertelenmi  vergi yükümlülü ü (1.649.854) (2.482.492)

Ertelenmi  vergi varl , net (21 no’lu dipnot) 1.659.613 1.304.848

(*) Söz konusu tutar birle me öncesi dönem ile KKTC vergi kar l ndan olu maktad r.

36 Net Kur De i im Gelirleri

1 Ocak -
31 Aral k 2017

1 Ocak -
31 Aral k 2016

Kambiyo karlar 49.450.132 37.873.665
Kambiyo zararlar (42.156.953) (20.054.489)

Toplam 7.293.179 17.819.176
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37 Hisse Ba na (Kay p)/Kazanç

Hisse ba na (kazanç)/kay p miktar , net dönem (zarar )/kar n n irket hisselerinin dönem içindeki
a rl kl  ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplan r.

1 Ocak -
31 Aral k 2017

1 Ocak -
31 Aral k 2016

Net dönem kar  (veya zarar ) 12.413.669 25.682.398
Beheri 1 Kr nominal de erli hisselerin a rl kl  ortalama adedi 180.366.350.000 180.366.350.000
Hisse ba na (kazanç)/kay p (Kr) 0,00007 0,00014

38 Hisse Ba  Kar Pay

irket, 2017 ve 2016 y llar  içerisinde temettü da t m  yapmam t r.

39 Faaliyetlerden Yarat lan Nakit

Nakit ak  tablosunda gösterilmi tir.

40 Hisse Senedine Dönü türülebilir Tahvil: Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

41 Paraya Çevrilebilir mtiyazl  Hisse Senetleri: Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

42 Riskler

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
irket aleyhine aç lan hasar davalar - brüt (*) 225.023.727 95.692.463

(*) Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup, muallak hasarlar n hareket tablosu 17 no’lu dipnotta yer
almaktad r.

43 Taahhütler

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Yurtiçi verilen banka teminat mektuplar 2.445.974 2.260.516
Toplam 2.445.974 2.260.516

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

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Menkul de erler (11 no’lu dipnot) 25.221.289 44.670.847

Toplam 25.221.289 44.670.847
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6

44 letme Birle meleri:

irket, TFRS 3 “ letme Birle meleri” standard n  uygulam t r.

Ortak kontrole tabi i letme birle melerinin haklar n birle mesi (pooling of interest) yöntemi ile
muhasebele tirilmekte dolay s yla konsolide finansal tablolarda erefiyeye yer verilmemektedir.
Haklar n birle tirilmesi yöntemi uygulan rken, ortak kontrolün olu tu u raporlama döneminin ba
itibar yla birle me gerçekle mi  gibi finansal tablolar düzeltilmeli ve ortak kontrolün olu tu u raporlama
döneminin ba ndan itibaren kar la t rmal  olarak sunulmal d r. Ortak kontrole tabi i letme
birle melerinin finansal tablolara yans t lmas nda ana ortakl k aç s ndan bak lmas  uygun olaca ndan,
konsolidasyon i leminde grubun kontrolünü elinde bulunduran irketin ortak kontrolde bulunan
irketlerin kontrolünü ele geçirdi i tarihte ve sonras nda TMS’ye göre finansal tablo düzenleniyormu

gibi finansal tablolar birle me muhasebesi dahil TMS hükümlerine göre yeniden düzenlenmektedir.

TFRS 3, “ letme Birle meleri” standard  uyar nca haklar n birle mesi muhasebesi kapsam nda
muhasebele tirilmi tir. 31 Aral k 2016 tarihi itibariyle söz konusu i letme birle mesi kapsam nda finansal
tablolar 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle raporlanm  tutarlar n yeniden düzenlenmesiyle haz rlanm t r.

Gulf Sigorta Anonim irketi (‘Devralan’ veya “Gulf’)’nin 15.05.2017 tarihli ve 2017/8 say l  Yönetim
Kurulu Karar  ile AIG Sigorta Anonim irketi (“Devrolan” veya “AIG”)’nin tasfiyesiz infisah yoluyla,
vergisiz olarak bütün aktif ve pasifiyle birlikte Gulf TTK. 136. maddesi ve devam  maddeleri ile Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri uyar nca devralmas  suretiyle gerçekle tirilecek birle me
i lemine irket Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2017 tarihinde gerçekle tirdi i Ola anüstü Genel Kurul
karar  ile, 6102 say l  Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 136-158.’inci maddeleri ile 5520 say l  Kurumlar
Vergisi Kanunu hükümleri uyar nca, tüm aktif pasifiyle birlikte bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla
stanbul Ticaret Sicil Müdürlü ü’nde 253738 sicil numaras yla kay tl  bulunan AIG Sigorta Anonim
irketi’nin “devir al nmas ” suretiyle birle mesi onaylanm  olup, birle me i lemi 14 Temmuz 2017 tarihi

itibariyle tescil olunmu tur.

45 li kili Taraflarla lemler

li kili taraflardan alacaklar 31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Turser –Tursav Servis Sig. Acen.Ltd. ti. (*) 10.233.960 1.961.118
Toplam 10.233.960 1.961.118

Sigorta ve reasürans irketlerine borçlar 31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Arab Misr Insurance Group 27.496 -
Toplam 27.496 -

(*) 31 Aral k 2017 tarihi itibariyle sigortac l k faaliyetlerinden alaca n 3.500.000 TL tutar ndaki k sm  için üpheli
alacak kar l  mali tablolara yans t lm t r.

45.1 Ortaklar, i tirakler ve ba l  ortakl klardan alacaklar nedeniyle ayr lan üpheli alacak tutarlar  ve
bunlar n borçlar : Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

45.2 irket ile dolayl  sermaye ve yönetim ili kisine sahip i tirakler ve ba l  ortakl klar n dökümü,
i tirakler ve ba l  ortakl klar hesab nda yer alan ortakl klar n isimleri ve i tirak ve oran ve
tutarlar , söz konusu ortakl klar n düzenlenen en son finansal tablolar nda yer alan dönem kar
veya zarar , net dönem kar  veya zarar  ile bu finansal tablolar n ait oldu u dönem, Sigortac l k
mevzuat  gere i yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlar na göre haz rlan p
haz rlanmad , ba ms z denetime tabi tutulup tutulmad  ve ba ms z denetim raporunun
olumlu, olumsuz ve artl  olmak üzere hangi türde düzenlendi i: Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

45.3 tirakler ve ba l ortakl klarda içsel kaynaklardan yap lan sermaye art r m  nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarlar : Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

95



Gulf Sigorta Anonim irketi
31 Aral k 2017 tarihi itibar yla haz rlanan
finansal tablolara ili kin dipnotlar
(Para Birimi: Türk Liras  (TL) olarak ifade edilmi tir.)

6

45 li kili Taraflarla lemler (devam )

45.4 Ta nmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunlar n de erleri: Yoktur (31 Aral k 2016:
Yoktur).

45.5 Ortaklar, i tirakler ve ba l  ortakl klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutar : Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

46 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç kan Olaylar

Yoktur.

47 Di er

47.1 Finansal tablolardaki “di er” ibaresini ta yan hesap kalemlerinden dahil oldu u grubun toplam
tutar n n %20’sini veya bilanço aktif toplam n n %5’ini a an kalemlerin ad ve tutarlar :

a) Gelecek Aylara ait Di er Giderler ve Gelir Tahakkuklar :

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Gelecek aylara ait kira giderleri 487.295 3.322.487
Gelecek aylara ait muhtelif giderler 2.621.245 1.428.058
Gelecek aylara ait sigorta giderleri 224.666 153.329
Gelecek aylara ait prim giderleri 1.449.004 -
Di er - 13.236

Toplam 4.782.211 4.917.110

b) Di er Uzun Vadeli Teknik Kar l klar:

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Dengeleme kar l 8.805.731 7.364.296

Toplam 8.805.731 7.364.296

c) Gelecek Aylara Ait Gelirler (K sa Vadeli):

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
K sa vadeli ertelenmi  komisyon gelirleri 9.473.769 29.425.589

Toplam 9.473.769 29.425.589

d) Gelecek Aylara Ait Gelirler (Uzun Vadeli):

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Uzun vadeli ertelenmi komisyon gelirleri 154.143 -

Toplam 154.143 -
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47 Di er (devam )

47.1 Finansal tablolardaki “di er” ibaresini ta yan hesap kalemlerinden dahil oldu u grubun toplam
tutar n n %20’sini veya bilanço aktif toplam n n %5’ini a an kalemlerin ad ve tutarlar : (devam )

e) Gelecek Aylara Ait Giderler (K sa Vadeli):

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
K sa vadeli ertelenmi  komisyon giderleri 29.171.151 23.439.645

Toplam 29.171.151 23.439.645

f) Gelecek Y llara Ait Giderler (Uzun Vadeli):

31 Aral k 2017 31 Aral k 2016
Uzun vadeli ertelenmi  komisyon giderleri 5.951.332 7.534.772

Toplam 5.951.332 7.534.772

g) Di er Gelir ve Karlar:

1 Ocak -
31 Aral k 2017

1 Ocak -
31 Aral k 2016

Hizmet gelirleri 203.743 126.613
Ofis gelirleri 229.150 381.433
Maddi duran varl k sat  kar 14.803 102.375

Toplam 447.696 610.421

h) Di er Gider ve Zararlar:

1 Ocak -
31 Aral k 2017

1 Ocak -
31 Aral k 2016

Trete rezerv faiz giderleri 3.276.609 4.172.360
Sigortac l k muameleleri vergisi (“BSMV”) 448.322 258.693
Kanunen kabul edilmeyen giderler 577.933 473.080
Sat  zararlar 2.257.213 3.261.466
Sanal POS giderleri 584.900 666.279
Di er - 35.726

Toplam 7.144.977 8.867.604

i) Di er Çe itli Alacaklar

485.584 TL tutar ndaki di er çe itli alacaklar bakiyesinin 316.349 TL’lik k sm  2017 y l nda gerçekle en
fakat onay tarihi bir sonraki döneme denk gelen poliçelere ait gelir tahakkuklar ndan olu maktad r.

47.2 “Di er Alacaklar” ile “Di er K sa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve
bilanço aktif toplam n n yüzde birini a an, personelden alacaklar ile personele borçlar
tutarlar n n ayr  ayr  toplamlar : Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).

47.3 Naz m hesaplarda takip edilen rücu alacaklar na ili kin tutarlar: Yoktur (31 Aral k 2016: Yoktur).
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47 Di er (devam )

47.4 Önceki döneme ili kin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar n tutarlar n  ve
kaynaklar  gösteren aç klay c  not: Yoktur (1 Ocak - 31 Aral k 2016: Yoktur).

47.5 Hazine Müste arl  taraf ndan sunumu zorunlu k l nan bilgiler

1 Ocak -
31 Aral k 2017

1 Ocak -
31 Aral k 2016

Di er kar l klar
Personel prim kar l 1.099.719 233.000
K dem tazminat  kar l 498.134 595.786
Esas faaliyetlerden üpheli alacak kar l 4.413.071 952.334
Kullan lmayan izin kar l 1.001.736 330.814
Huzur hakk  kar l 150.000 -
Di er 41.771 105.290

Toplam 7.204.431 2.217.224
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