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SİGORTACILIK TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE 

HAZIRLANMAKTA OLAN FİNANSAL TABLOLARDA KULLANILAN 

ANAHTARLARIN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGEDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE  (2010/ 9) 

 

 Bilindiği üzere; şirketlerce Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde 

hazırlanmakta olan finansal tablolarda kullanılacak anahtara ilişkin usul ve esaslar 2008/1 sayılı 

Genelge ile belirlenmişti. Bu defa; söz konusu Genelge’nin 3 üncü maddesinin (a) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi eklenmiştir. 

 

“3) Teknik bölüme ilişkin personel, yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış, 

dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri ile diğer faaliyet giderlerinin hayat dışı, hayat 

ve emeklilik branşları arasında dağıtımı :  

 

 a) Teknik bölüm faaliyet giderleri öncelikle Emeklilik ve Sigorta bölümlerine son 3 yılda 

her dönem sonu itibarıyla yürürlükte olan poliçe ve emeklilik sözleşme sayısı oranı ile son 3 

yılda üretilen katkı payı ve kazanılmış prim oranının aritmetik ortalamasına göre paylaştırılır.  

 

[Emeklilik Gider Payı = (Adet Oranı + Tutar Oranı) / 2 

 

Adet Oranı = 3 yıllık emeklilik sözleşmesi sayısı / (3 yıllık emeklilik sözleşmesi sayısı + 3 yıllık 

poliçe sayısı)  

 

Tutar Oranı = 3 yıllık katkı payı tutarı / (3 yıllık katkı payı tutarı + 3 yıllık kazanılan prim tutarı)] 

 

Sigorta bölümüne dağıtılan giderler; hayat ve hayat dışı bölümlerine ise her bir bölüm için son 3 

yılda üretilen poliçe sayısı,  brüt yazılan prim miktarı ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen 

poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarına ve hasar ihbar adedine  oranlanmasıyla bulunan 3 

oranın ortalamasına göre dağıtılır. 

 

 d) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler; hayat dışı ve hayat / emeklilik 

branşlarında faaliyet gösteren, ortak yönetime ve personele sahip ve aynı grup içerisinde 

örgütlenmiş iki ayrı şirketin yapmış olduğu ortak giderlere de uygulanacaktır 

 

 Genelge’nin uygulamasında yeknesaklığın sağlanmasını teminen bahse konu maddede 

geçen tanımlar aşağıda açıklanmıştır. 

 

1 – Yürürlükteki Poliçe Sayısı: Dönem sonunda yürürlükte bulunan poliçe sayısı (tenzil 

durumundaki poliçeler dahil) 

 

2 – Yürürlükteki Emeklilik Sözleşmesi Sayısı: Dönem sonunda yürürlükte bulunan emeklilik 

sözleşmesi sayısı (ara verme statüsünde bulunan sözleşmeler dahil) 

 

3 – Katkı Payı Tutarı: Cari yıl (hesaplamanın gerçekleştirildiği bilanço tarihi ile bir önceki yılın 

aynı tarihi arasındaki dönem) içerisinde tahsil edilen katkı payından, sistemden ayrılanlar 

tarafından söz konusu dönemde ödenen katkı payı tutarları düşüldükten sonra kalan tutar 

(Emeklilik Gözetim Merkezine raporlanan katkı payı tutarı) 

 

4 – Kazanılmış Prim Tutarı: Brüt yazılan prim tutarı + Devreden KPK – KPK (Birikimli hayat 

sigortalarında yazılan primlerden, aktüeryal matematik karşılıklar düşüldükten sonra kalan tutar) 


