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SERMAYE YETERL L ! TABLOLARINA L &K N GENELGE (2008/5)
Bilindi i üzere, 14.06.2007 tarih ve 26552 say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 5684
say l Sigortac l k Kanununa istinaden ç kar lan, 19.01.2008 tarih ve 26761 say l Resmi Gazetede
yay mlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik *irketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve
De erlendirilmesine .li/kin Yönetmeli in 10 uncu maddesinin birinci f kras , “ irketler ekli ve içeri i
Müste arl kça belirlenen sermaye yeterlili i tablosunu Haziran ve Aral k dönemleri olmak üzere y lda iki defa
haz rlar ve bu dönemleri takip eden 2 ay içerisinde Müste arl a gönderir.” hükmünü amirdir.
Bu çerçevede; daha önce de /irketler taraf ndan haz rlanan ve Müste/arl m za gönderilen sermaye
yeterlili i tablolar yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar düzenlenmi/tir. Bu kapsamda; ilk olarak
31.12.2007 tarihi itibar yla /irketlerce hesaplanacak olan sermaye yeterlili i tablolar na uygulanacak olan
hesaplama yöntemlerinin içeri i ve uygulama esaslar a/a da yer almaktad r.
A. Genel Uygulama Esaslar
1. Sermaye yeterlili i hesab na ili/kin tablolar n yer ald
excel dosyas n n, her 6 ayl k dönem için
Sigortac l k Gözetim Sistemi (SGS) arac l
ile /irketlere gönderilerek dönemleri takip eden 2 ay içerisinde
tekrar portala yüklenmesi talep edilecektir.
2. Özsermayenin yetersiz olmas durumunda (Sermaye Yeterlili inin Negatif Olmas Durumu);
sermaye yeterlili i tablolar ile birlikte, bir ödeme plan n n Müste/arl m za sunulmas ve eksik kalan
sermayenin içinde bulunulan y l n sonuna kadar tamamlanmas gereklidir. Ancak, Müste/arl k *irketin mali
yap s n göz önünde bulundurarak eksik kalan sermayenin daha k sa bir süre içerisinde ödenmesini veya yeni
bir ödeme plan sunulmas n talep edebilir.
3. Vergi kar/ l ndan sonraki dönem kâr n n da t lmas sonucunda yeni bir sermaye yeterlili i
hesab n n yap lmas ve eksik sermaye ortaya ç kmas durumunda, yeni haz rlanan sermaye yeterlili i tablosu
ile birlikte yeni bir ödeme plan n n 25 gün içerisinde Müste/arl m za sunulmas /artt r.
B. Birinci Yönteme li kin Uygulama Esaslar
1. Tabloda, birinci yöntem 5 inci sat rda yer alan “A = Son Bir Y lda Brüt Yaz lan Primlerden (Vergi ve
Harçlar Hariç) Fesih ve .ptaller Dü/üldükten Sonra Kalan Tutar” k sm nda, ara dönemlerde, “Son bir y ll k
dönem” için 30.06.XXX1-30.06.XXX2 dönemi al nmal d r.
2. Birinci yöntem 8 inci sat rda yer alan “B” k sm nda, ara dönemlerde, “Son üç y ll k sürede brüt
ödenen hasarlar” için 30.06.XXX1-30.06.XXX4 dönemi al nacakt r. “Son y l muallak hasar kar/ l klar ” için
30.06.XXX4 tarihi itibar yla olu/an toplam muallak hasar kar/ l
tutar ve “.çinde bulunulan y l hariç olmak
üzere 3 y l önce ayr lan muallak hasar kar/ l klar ” için 30.06.XXX1 tarihi itibar yla olu/mu/ toplam muallak
hasar kar/ l tutar esas al nmal d r.
3. Birinci yöntem 17 inci sat rda yer alan “C” k sm nda, XXX4 y l ara döneminde, “Son üç y ll k süre
…” için 30.06.XXX1-30.06.XXX4 dönemi al nmal d r.
C.

kinci Yönteme li kin Uygulama Esaslar

1. .kinci yöntemde; hücrelerde yer alan numaralar Sigortac l k Tek Düzen Hesap Plan nda yer alan
hesap kodlar n ifade etmektedir.
2. .kinci yöntem; 4, 5 ve 7 nci sat rlarda yer alan aktifler içinde finansal varl klar de er dü/üklü ü
kar/ l klar (119) dikkate al nmamaktad r.

3. .kinci yöntem 11 inci sat rda sermaye taahütleri (252, 254, 256) ve de er dü/üklükleri (259)
dikkate al nmamaktad r.
4. .kinci yöntem 18 inci sat rda emeklilik /irketlerinin emeklilik yat r m fonlar kapsam nda saklay c
/irketten alacaklar (127.02 ve 227.02) dahil edilmemi/tir.
5. *irketlerin, Yönetmeli in 8 inci maddenin ikinci f kras n n (m) bendinde belirtilen alacaklar ile ilgili
olarak aktif riski hesab nda, muaccel hale gelen alacaklar için ayr ca hesaplama yap laca için, muaccel
alacaklar tablonun 2 nci yöntem 18 inci sat r nda de il 34 ve 35 inci sat rlarda dikkate al nacakt r. Tüm
alacaklar için, senede ba l olma /art aranmaks z n UFRS 39 kapsam nda de erleme yap lacak ve buna
göre reeskont ayr lacakt r. Tablonun 20, 21, 22 ve 23 üncü sat rlar nda alacaklar için al nan teminatlar n
da l m görülmektedir. Tablonun 25-29 uncu sat rlar nda ise alacaklar vadelerine göre s n fland r lm /t r. Bu
sat rlara yaz lan alacaklar n toplam (C24 hücresi) C17 hücresindeki rakamla kar/ la/t r larak, hesaplaman n
do rulu u kontrol edilmektedir.
6. Muaccel hale gelen alacaklar için art k ayr bir hesaplama öngörülmektedir. Buna göre vadesini 1
ay geçmi/ alacaklar 0,255 katsay s yla, 2 ay geçmi/ alacaklar ise 1,0 katsay s yla çarp lmaktad r.
7. Yönetmeli in 8 inci maddenin ikinci f kras n n (m) bendinde belirtilen alacaklar ile ilgili olarak
al nan teminatlar içerisinde yer alan gayrimenkullerin de er tespitinde sermaye piyasas mevzuat
çerçevesinde de erleme hizmeti veren /irketlerin raporlar esas al n r.
8. Reasürans riski hesaplamas na ili/kin olarak Türkiye Sigortalar ve Reasürans *irketleri Birli i’ni
muhatap 25.08.2006 tarih ve 45170 say l yaz m z ile belirtildi i üzere; Standard & Poor’s Corp., Moody’s
Investor Service Inc., Fitch Ratings Ltd., A.M. Best Company Inc. isimli kurulu/lar reasürans /irketlerinin
derecelendirmelerini gerçekle/tiren kurulu/lar olarak belirlenmi/tir.
9. A/ r prim art / hesaplamas s ras nda hayat ve hayat d / /irketler ile zorunlu trafik sigortas için
(2008 ve 2009 y llar nda) farkl sektör ortalamalar kullan lacak olup, söz konusu oranlar her hesap döneminde
Hazine Müste/arl taraf ndan ilan edilecektir.
10. A/ r prim art / riski hesab nda; zorunlu trafik sigortas için yap lacak hesaplama 2007 y l sonu
için uygulanmayacak ve yaln zca 2008 ile 2009 y llar nda uygulanacakt r.
11. “A/ r prim art / riski” bölümünde, XXX3 y l ara döneminde, “Bir önceki y l n prim miktar için;
30.06.XXX1-30.06.XXX2 dönemi, “Cari y l n prim miktar ” için, 30.06.XXX2-30.06.XXX3 dönemi al nmal d r.
12. A/ r prim art / riski hesaplamas nda fronting i/lemleri de dahil olmak üzere yaz lan tüm primler
dikkate al nmal d r.
13. “Muallak hasar kar/ l
kümülatif tutar dikkate al nmal d r.

riski” için, XXX1 y l ara döneminde, 30.06.XXX1 tarihi itibar yla olu/mu/

14. 2007 y l nda yay mlanan 2007/19 say l Sigortac l k ./lemlerinin Muhasebele/tirilmesinde
Kullan lan Bran/ Kodlar na .li/kin Genelge’de; /irketlerin faaliyetlerinin muhasebele/tirilmesinin genelgemiz
ekinde gönderilen tabloda yer alan kodlara göre yap lmas gerekti i, ancak daha önce kullan lmamakla birlikte
bu Genelge ile olu/turulan yeni alt bran/lar n mevzuat m zda henüz bir düzenleme bulunmad
için daha
sonra gerçekle/tirilecek düzenlemelere (Genel /art, genelge vb.) paralel olarak kullan lmaya ba/lanmas
gerekti i belirtilmi/ti. Bu kapsamda, muallak tazminat riski ile yaz m riskine ili/kin olarak sermaye yeterlili i
tablosunda yer almakla beraber, söz konusu yeni alt bran/lar n ilgili düzenlemelere paralel olarak kullan lmas
gerekmektedir.
15. *irketlerin tüm döviz varl klar ve yükümlülükleri için kur riskinin hesaplanmas amac yla, aktif ve
pasif hesaplarda bulunan dövizlerin (Amerikan Dolar , Euro, .ngiliz Sterlini ve di er dövizler) dönem sonu
itibar yla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas döviz al / kuru ile çarp lmas ile bulunan Yeni Türk Liras
kar/ l klar hesaplanarak döviz varl klar toplam ile döviz yükümlülükler toplam bulunur ve toplam varl k ve
yükümlülükler aras fark n mutlak de eri 0.075 risk a rl ile çarp l r.
EK: Tablo

