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Ba bakanl k (Hazine Müste arl )’tan:
S GORTA VE REASÜRANS LE EMEKL L K # RKETLER N N TEKN K KAR#ILIKLARINA VE BU
KAR#ILIKLARIN YATIRILACA)I VARLIKLARA L #K N YÖNETMEL KTE DE) # KL K
YAPILMASINA DA R YÖNETMEL K
MADDE 1 – 7/8/2007 tarihli ve 26606 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Sigorta ve
Reasürans *irketleri ile Emeklilik *irketlerinin Teknik Kar l klar na ve Bu Kar l klar n Yat r laca
Varl klara 2li kin Yönetmeli in 5 inci maddesinin be inci, yedinci ve sekizinci f kralar a a daki ekilde
de i tirilmi tir.
"(5) Arac lara ödenen komisyonlar, reasüröre devredilen primler nedeniyle al nan komisyonlar,
üretim gider paylar ile bölü mesiz reasürans anla malar için ödenen tutarlar n gelecek dönem veya
dönemlere isabet eden k sm ertelenmi gelirler ve ertelenmi giderler hesaplar ile di er ilgili hesaplar
alt nda muhasebele tirilir. Her ne ad alt nda olursa olsun; poliçeye ba l olarak verilmeyen te vik,
kârl l k ve benzeri komisyonlar ertelenmi gelir ve gider hesaplamalar nda dikkate al nmaz."
"(7) Belirli bir biti tarihi olmayan emtea nakliyat sigortas sözle melerinde, istatistiki verilere
göre tahmini biti tarihlerinin tespit edilmesi ve buna göre kazan lmam primler kar l
ayr lmas
gerekmektedir. Bu hesab n yap lamamas durumunda, son üç ayda tahakkuk etmi primlerin % 50'si
kazan lmam primler kar l olarak ayr l r.
(8) Kazan lmam primler kar l
reasürör pay tutar n n hesab nda yürürlükte bulunan
reasürans anla malar n n artlar dikkate al n r."
MADDE 2 – Ayn Yönetmeli in 6 nc maddesinin üçüncü f kras a a daki ekilde
de i tirilmi tir.
"(3) Bu test yap l rken, net kazan lmam primler kar l n n beklenen net hasar prim oran ile
çarp lmas gerekmektedir. Beklenen net hasar prim oran , gerçekle mi hasarlar n (muallak
tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak tazminatlar (net)) kazan lm prime
(yaz lan primler (net) + devreden kazan lmam primler kar l (net)- kazan lmam primler kar l
(net)) bölünmesi suretiyle bulunur. Müste arl kça belirlenecek bran lar için 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 o bran n devam eden riskler kar l olarak hesaplan r."
MADDE 3 – Ayn Yönetmeli in 17 nci maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir.
"MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeli in;
a) 16 nc maddesi 30/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yay m tarihinde,
b) Di er maddeleri 1/1/2008 tarihinde,
yürürlü e girer."
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer.
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müste arl
yürütür.
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