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r. cinig
Sigorta teknik karqrhklarr, sigortacrhk ve vergi mevzuatrnda tammlanmrq olup, diizenlemelerin temel amacl, bir taraftan sigortahlann hak ve
menfaatlerinin korunarak, almaya hak kazandrklan tazminatlar igin bir
giivence oluqturulmasr, di!'er taraftan, sigorta qirketlerinin yriktimltiltiklerini karqrlayabilmek amacr ile kendi hesaplarrnda karqrhklar ayrrarak, maIi dengenin korunmaya gahqrlmasrdrr.Bdylece, sigorta girketleri gelecekteki
ytikiimliiliiklerine karqrhk iinceden tedbir almakta, bir nevi "kendi btlnyeleri iginde garanti fonu" oluqturmaktadrrlar.
1.1. Sigorta Teknik Kargrhklan

Kavramr

Sigorta scizleqmesinindevam ettigi si.ireigerisinde sigortahlann zararlanmn tazmin edilebilmesi igin, buna iliqkin belgelerin sigorta qirketine iletilmesi
ve sigorta qirketi tarafindan, zarayrrtsiizleqmedebelirtilen esaslarauygunlugunun incelenerek, karar verilmesi gerekmektedir. Hasar tazmin edilinceye kadar gecikilen siire nedeniyle qirketler, bilangolannda, devam eden riskler ile ileride gergekleqmesimuhtemel hasarlar igin "karqrhklar" ayrrmak suretiyle yiikiimliihiklerini yerine getirme konusunda iincedentedbirlerini almrq olurlarl.
Karqrhk, gergekleqmiq; ancak kesinleqmemiq giderler ve zararlar igin
genel kabul gtirmriq muhasebe ilkelerinden "ihtiyathhk" kurah uyannca
karqrlrk a)nrmayr, ihtiyat ise ileride gergeklegmeihtimali bulunan zatatlat
igin karqrl* ayrrmayr ifade etmektedir2.
*

I

2

Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Maliye Anabilim Dah Araqtrrma Gtjrevlisi. Bu ga[gmanrn hazrrlanmasrnda vermig olduflu destek ve yardrmlan igin Sayrn Hocam Prof. Dr.
Nihal Saban'a tegekkiirii bir borg bilirim.
Ahmet Naim OKTAY, Sigorta Teknik Kargrhklan ve Ti.irk Vergi Mevzuatr Karqrsrndaki Durumu, istanbul, $ubat 2001, s.3, (Yayrnlanmamrqtrr.Yazar tarafrndan bu gahqmadayararIanmak iizere verilmiqtir).
gtikrti KIZILOT, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Uygulamasr, C.2, Ankara, Yaklagrm Yayrnlan, 2000,s.135.
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Sigorta Murakabe Kanunus (SMK) ile Sigorta ve Reastirans $irkeileriKuruluq ve Qahqma Esaslan Yiinetmelif.i4 (SRgQEy) ve Hayat SigortaYtinetmeliii'ndes (HSY) dtiLzenlenensigorta teknik karqrhklanmn tek
tammlan yaprlarak, sigorta qirketleri tarafindan ne qekilde hesaplanaa5rnlmasr gerekti[i dtizenlenmigtir.
1.2. sigorta Teknik Karqrhklarrna
Amacr

iliqkin yasal Diizenlemenin

OzeI hukuk hiiktirnlerine giire kurulan ve belirli alanlar drqrnda katrhmrn zorunlu olmadrpr iizel sigorta sisteminde, sigorta girketlerinin tahsil ettikleri prime karqrhk riskin gergekleqmesiihtimalinde tazmin etmeyi taahhtit ettikleri bedeli tideyebilmeleri igin, iincelikle gtiglii bir mali yaprya sahip
olmalan gerekmektedir. Sigorta qirketlerinin mali yeterlilikleri ile ilgili diizenlemeler, esasrnda sigortahlann korunmasr amacuu taqrr. Qiinkii, sigorta
"griven" esasrna dayanan bir frnans sistemi olup, kiqilere tasarrufta bulunarak, belirli bir miktar para iidemeleri karqrh$nda, teminat kapsamr dahilindeki giderlerinin tazmin edileceii taahhridiintin verilmesi ve bunun verine
getirilmesini sa['lar.
vergi hukukunda ise, sigorta teknik karqrhklan, Kurumrar vergisi Kanunu'nun l4.maddesinde, kurum kazancrmn belirlenmesinde vergi matraindirilecek giderler olarak yer almaktadrr. "sigorta teknik kargrhkltriT
larr" kavramr kullamlmaksrzrn "karqrhklar" baqh[r altrnda vergi usui Kanunu'nun de['erleme ile ilgili hiikrimleri de konu ile yakrndan ilgilidir. Bityle bir yaklaqrmla bu makalede rizel sigorta hukuku ve vergi hukuku birlikte
incelenecektir.
2. AVRUPA SiRLiGi HUKUKU'NDA SiGORTA TEKNiK KAR$ILIKLARI
Avrupa Birli!'i'nde (AB) sigorta teknik karqrhklan; bilango gi.ini.inde
meydana gelmeleri olasr veya kesin olan; ancak miktarlan ve meydana geliq zamanlarr kesin olarak belirlenemeyen karqrhklar ile cari yrla veya iinceki ddnemlere iligkin ve nitelikleri kesin olarak bilinmesine karqilrk, bilango
gtiniinde meydana gelmeleri olasr ya da kesin olan; fakat miktarlarr n" *"ydana gelme zamarrlan kesin olarak bilinmeyen borg ve zararlan karqrlamak
igin ayrrlan karqrhklardrrd. AJa'rcaAB Direktiflerinde teknik karqrhklarrn
yatrnlacaS alanlar, varhklar, deSerleme esaslan ve dtiviz yiikrimliiliikleri
de ayrrntrh olarak diizenlenmigtir?. Teknik Kargrhklann yatrnmrna iligkin
3

RG. 80.12.19b9,
10894.

4

R.c. 26.Lz.Lgg4,2zrlg.
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RG.og.tz.t996,zz842.
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Necdet SAGLAM, Sigorta igletmelerinde Mali Tablolann Hazrrlanmasr ve Avrupa Birligi'ne Uyum, Eskiqehi,: Etam Yayrnevi, 1996, s.9L.
Meral VARI$ TEZCANLVOTaI ERDOGAN, 'Avrupa Birli!'i Sermaye piyasalarrnrn Entegrasyonu ve istanbul Menkul Krymetler Borsasr",islanbul: istanbul-Meniul Krymetler BoisasrAraqtrrma Yayrnlan, N:8, s.39.
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diizenlemeler, para birikimine uyum prensibi, gegitlilik prensibi ve mahalli
olma prensibine dayandrnlmrg olup, polige bazrnda hesaplanmaktadrrs.
sigorta $irketlerinin yrlhk hesaplan ve konsolide hesaplarrna iliqkin
97/674/EEC sayrhAvrupa Birliii Konsey Direktifi'ndee yer alan sigorta teknik karqrhklan qunlardrr:
2.1. KazamlmamrE Primler Kargrhs: Direktifin T.bdliimrinde yer
alan 5|.maddeye giire "kazamlmamrq prim karqrhsmn her bir polige igin
ayn hesaplanmasr",diler bir ifade ile hesaplamamn polige bazrnda ve giin
esasrnag6re yaprlmasr gerekirl0.
2.2. D ev arn E den Riskler Kargrh$ : Direktif in 4.btiliimiiniin 28.maddesine gcire;"Muallak hasar karqrhs, o faaliyet yrhmn sonuna dek meydana gelmiq veya gelecek hasar olaylarrmn tazmini igin bu tiir olaylar igin
tidenmiq tutarlar driqtldiikten sonra tahmin edilen masraf tutandrr"l1.
2.8. $denecek Tazminatlar KargrS$: Bilango tarihi itibariyle sigorta qirketine bildirimi yaprlan ya da yaprlmayan tiim hasarlan karqrlayacak
qekitde ayrrlmasr gereken bir karqrhk ttiriidtirl2.
AgrkladrSrmrz difer karqr[klara bir ila2.4. Dengeleme Kargrftklal:
ve nitelifinde olup, amacl, gergek hasar deneyimlerinde oluqan ve yrldan yrla defiqen gegmiq dalgalanmalann yumuqatrlmasrdrr. Bu tiir karqrhklan
qirketler agrkga belirtmezler, ancak pratikte qirket yedek akgelerinde veya
mritiiel (karqrhkh) qirket halinde ise, aktif fazlahfi. olarak gdstermektedirler13.
Z.6.Htayat sigorta Kargrhklan: Yatrnm riski sigortahlar tarafindan
iistlenilen hayat sigortalannda iiliim riskleri, operasyon masraflarr veya dis

SAGLAM N., s.204. "Bu nedenle, teknik kargrhklann polige bazrnda hesaplanmasryla,iqletmelerin faaliyet sonuglan hakkrnda bilgi kullamcrlarrna daha dogru ve tam bilgi yansrr. Iqletmeler, fiktif kar grkmasrmengellemeli ve teknik kargrhklar konusunda daha dikkatli dawanmahdrrlaf'."Ayrrca AB Uyesi iilkeler, polige bazrnda yaprlan hesaplamalara yakln sonuqlarr
vermesi gartryla oransal yiintemlerle teknik karqrhklann hesaplanmasrnaizin verebilmektedirler. Tiirkiye'de ise sigorta iqletmelerinin teknik karqrhklanmn hesaplanmasrndasigortact1k teknilinin yeterince kullamlmaihlr ve bu nedenle teknik karhhlrn daha fazla giiziikttiE'i.i
belirtilmiqtil'.

I

oJ 31.12.1991,L374.

10 Mehmet KAITYA, Sigorta ve Reasiirans $irketlerinde Mali Analiz, istanbul, 2001, s.126
11 KAITYA. s.127.

indirilmesi", I.Ulusal Si
$aban ERD|KLER, "Kargrhklann Kurumlar Vergisi Matrahrndan
Birlild Yayrnt,
lorta Sempozyumu Bildiri Kitabr, Tnrkiye Sigorta ve Reasiirans $irketleri
Temmuz 2005, s. 194
13 B.BENJAMIN,., General Insurance, Redwood Press Limited, Melkhoam, wiltshire, England 19g1. s.237. "Tamm olarak btiytik hasarlar srkhk dairhmtmn sonunda yer alan ender
olaylardrr, ancak bir giin vuku bulacaktrr. Bir yrl dif'erinden pekala daha fazla hasar getiril;bilir ve bir sebep olmaksrzrn qirketin mali durumu diizensizlik giisterebilir"'
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fer riskleri karqrlamak tizere oluqturulmuq ek karqrhklarr da kapsamaktadrr14.
2.6. Diler Teknik Kargrhklar: Devam eden riskler karqrhprm kapsamaktadrr. Yani yiirtrliikte bulunan poligeler ile ilgili olarak kazamlmamrq
prim karqrhklarrna ek olarak ttim tazminat ve masraf iidemelerinin tazmin
edilmesi amacryla aynlmaktadrrls.
Tiirkiye'nin drq politika hedeflerinin birinci srrasrnda yer alan Avrupa
Birlifi'ne tam iiyelik stirecinde, sigortacrhk mevzuatrnda da yaprlan veya
yaprlmasr tasarlanan defliqikliklerde BirliSin Yiinergeleri dikkate ahnmaktadrr. Sigortacrhk Mevzuatr'nda, AB'ye iiyelik stireci ile ilgili olarak karqrlaqrlacak sorunlar, biiytik dlgiide yaprsal sorunlar olup, bunlann da Mevzuat
deliqikli[i ile giderilmesi miimkiindiir.
s. 6zF,L sicoRTA HUKTTKUNDA TEKwix rengrl.rKr.AR
3.1. Sigorta Mevzuatr'nda

Diizenlenmig

Olan Teknik Karqrhklar

Sigorta Mevzuatr'nda Teknik Karqrhklahn diizenlendi!'i hiikiimleri inceledi[-imizde, sadece HSY'de stjzkonusu drizenlemelerin amacrmn aqrklandrlr giiriilmektedir. SMK ve SR$QEY'de ise teknik karqrhklann geqitleri ve
hesaplama ilkelerine iliqkin htikiimler bulunmaktadrr. Bu nedenle, rincelikle teknik karqrhklara iliqkin diizenlemelerin amacrnln yer aldrlr HSY incelenecektir.
3.1,1. Hayat Sigortalan

Yiinetmeliii

HSY'nin'Amag" baqhkh l.maddesine gdre:"Bu yiinetmelifin amacr,hayat sigortahlanmn, sigorta ettirenlerin ve lehdarlanmn hak ve menfaatlerinin korunmasr ile hayat sigortacrhfr faaliyetlerinin diizenlenmesini ve denetlenmesini teminen hayat sigortalan tarifelerinin teknik ijzelliklerinin
belirlenmesini, teknik karqrhklarr, hangi aktif deferlerin hangi oranlarda
kargrhk olarak g<isterilebilece[ini, kar payrna iliqkin usul ve esaslan, ilan ve
reklamlar ile ilgili sair hususlan diizenlemektir".
Bu diizenleme ile Ytinetmelik'te; sigorta qirketleri ile hayat sigortasr
stizleqmesiyapmak suretiyle <idemiqolduklan primlerin de!'erlenerek, sdzIeqmede belirtilen stire sonunda, alacaklan birikimlerinin giivence altrnda
olmasrm isteyen sigortah, sigorta ettiren ve lehdarlanmn, alacaklanna kavuqabilmelerini teminen sigorta girketlerine getirilen yiikiimliiltiklere yer
verildili anlaqrlmaktadrr.
L4 Metin SARIASI"AN, "AB Direktifleri ve Uluslararasr Muhasebe Standartlanna (UMS) Git-

re Karqrhklar ile 4 No'lu Uluslararasr Finansal Raporlama Standardr (UFRS) Sigorta Sdzlegmeleri Temel Ozellikleri" Teblili, LUIusal Sigorta Sempozyumu, Tiirkiye Sigorta ve Reastirans $irketleri BirlifiYayrnt, Tbmmuz 2005, s.524
15 ERDIKLER. s.195
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Siiz konusu YdnetmeliSin "Teknik Karqrhklar" baqhkh Uqiincii Biiliimii'nde teknik karqrhk tammr ile geqitlerine yer verilmiq ve bu karqrhklann
ne qekilde hesaplanaca[rna iliqkin belirli ilkeler getirilmiqtir.
3.1.2. Sigorta Murakabe

Kanunu

Ttirk Sigortacrhk Mevzuatrnda "karqrhklar" konusunda temel diizenleme,
SMK'nun 2S.maddesindeyer almakta olup, Deprem Hasar Karqrhgr, Cari Rizikolar Kargrhflr, Muallak Hasar Karqrh$, Muhtemel Zararlat Karqrhg ve Matematik Karqrhk olmak iizere toplam beq ttir karqrhk diizenlenmiqtirlo.
3.1.3. Sigorta Ve Reasiirans $irketlerinin
Esaslarr Ytinetmeli$i

Kurulug Ve Qahgma

SR$QEYde Teknik Karqrhklar ile ilgili diizenlemelet, Z}-28.maddeler
arasrnda yer almaktadrr. Ydnetmelik'te aynntrh olarak diizenlenen teknik
kargrhk geqitleri; Cari Rizikolar Karqrh[r, Hayat Matematik Kargrh$, Muallak Hasar ve Tazminat Karqrhlr, Deprem Hasar Karqrhfr'drr. Yiinetmelik
gergevesindebunlan ayrrntrlan ile inceleyelim.
3.1.3.1. Deprem Hasar KargrhS
SR$qEYnin 26.maddesine giire, sigorta ve reaiisrans qirketlerinin, akdetmiq olduklan deprem sigortasr siizleqmelerinde, sigorta ettirene verilecek deprem teminatr karqrh$nda, almrq oldufu primin tigte birini, komisyon
ve masraf paylarr diiqttikten sonra hesaplanan miktardaki parayr, 15 yrl stire ile deprem hasar karqrhlr olarak ayrracaklardrr. Sigorta girketleri, hesaplannda ayrmrs olduklarr bu deprem hasar karqrhklanndan sonra, verdikleri teminat gerepi hasar sonucu tazminat ddemeleri halinde, bu miktan,
ayrrdrklan karqrhklardan dtiqeceklerdir.
3.1.3.2. Cari Rizikolar Karqrh$
Diinem igerisinde yazrlmrq olan prim gelirlerinin bir sonraki dtineme ait
olan ve kazamlmayan krsmrm oluqturan Cari Rizikolar Karqrh$rta "kazamlmamrq prim karqrh[t" adr da verilmektedirl7.
Miistegarhgr tarafrndan hazrrlanan Sigortacrhk Kanunu Tasarrsr Taslalr
(SKTTxwww.hazine.eov.tr)'nda yer alan teknik karqrhklan Madde L5'te gtiyle dtizenlenmigtir: "Sigorta ve reastirans qirketleri sigorta siizlegmelerinden dof'an yiikiimltiliikleri igin yeteri kadar karqrl* ayrrmak zorundadrr". "Teknik karqrhklarda reastriir payr, devredilen
risk ve primle orantrh olmasr ve teknik kargrhklann mali tablolarda briit gtisterilmesi kaydryla, teknik karqrhklardan dti$iilebilir. Ancak, Miisteqarhl mali agrdan belirleyecepi kriterleri karqrlayamayan reastiriirlere devredilen iqlerde reastiriir payrmn dtiqiilmemesini isteyebilir.sigorta ve reasiirans qirketlerinin varhklanmn, teknik karqrhklarr karqrlayacak
dtizeyde olmasr esashr. Teknik karqrhklann hesaplanmasr, aynlmasrna dair usul ve esaslar ile teknik kargrhklann yatrnlacalr varhklara iliqkin hususlar ytinetmelikle dtzenlenir".

1 6 Hazine

1 7 Recep KOQAK, Sigorta Muhasebesi, istanbul, Can Matbaa, 2000, s.222.
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Bilango yrhmn son gtinii olan 31 Arahk'ta qeqitli d<inemlerde tanzim
edilmiq olan sigorta poligelerinden btyrik bir goiunluiu hentiz sona ermemekte, gelecek yrla da sarkmaktadrr. Orne!"in, "L Mart 2005 tarihinde yaptrrrlan 1 yrl siireli sigorta poligesi, 2006 tarihinde iki ay siire ile ytirtirltikte
bulunacak ve bu poligeye ait primin 10/12'si 2005 ve 2172'side 2006 tarihinde gergekleqecekrizikolan karqrlamak igin aynlacaktrr"l8.
SR$QEY'nin 23.maddesindele cari rizikolar karqrh$ ile ilgili diizenleme, cari rizikolar karqrhS aynlmasrnda, SR$QEY'nin deiiqiklik iincesi
23.maddesindeyer alan"Vo33.5ve Vo25oranlanmn uygulanmasr" kaldrrrlmrq ve "gtin esash karqrhk aytrma" metodu kabul edilmigtir2o. Aynca "tahakkuk etmiq primlerden komisyonlann diiqiirtilmesi" prensibinin benimsenmiqtir. Yiinetmelik, istihsal (prim tiretimi) giderlerinin tahakkuk ettikleri yrhn diinem kar-zararrna aktanlmasr prensibini benimsemiqtir2l.
Bu diizenlemelere dayah olarak, cari rizikolar karqrh$, gelecek yrla
devreden sigorta siizleqmelerini, mevzuatta agrklanan biEimde bir ayrnma
tabi tutmak suretiyle, sigortacr bakrmrndan sorumlulu$u sona ermeyenlere
isabet eden tutanmn cari yrl gelirleri arasrndan gkartrlarak, gelecek yrla
bir karqrhk olarak dewedilmesi qeklinde tammlanabilecektir.
3.1.3.3. Muallak Hasar Kargrhlr
Sigorta qirketine iliqkin belirli bir yrl hesabrmn kapatrlmasr strasrnda,
o yrl iginde iidenmig hasarlar drqrnda kalan, heniiz tasfiye edilmemiq hasarlar igin ayrrlan karqrhklara, muallak hasar kargrhlr denir22. Sigorta qirketleri yrl iginde meydana geldi[i halde 3l Arahk tarihine kadar geqitli nedenIerle iidenemeyen hasarlar igin yrl sonunda hesaplannda, "muallak hasar
karqrh$" ayrrmak zorundadrrlar.
Sigorta qirketlerinde, muallak hasarlar ihtiyatrm belirlemenin en yay18 oKTAY. s. +.
19 Sigorta ve Reastirans $irketlerinin Kuruluq ve Qahqma Esaslan Ydnetmelifi'nde Deiiqiklik Yaprlmasrna Iliqkin Yiinetmelik l.madde (RG. 27.01.2004,25359)'
20 SKTT'ndaki diizenlemede, "cari rizikolar karqrhgr"mn ismi, 'kazamlmamrg primler kargrhfi" olarak de!.iqtirilmiqtir. Taslakta kazamlmamrq primler karqilr$ Madde 15'te qiiyle diizenlenmiqtir: 'Ydrfirliikte bulunan her bir sigorta sdzlegmesineiliqkin olarak yazrlan brtit
primin gtin esaslna giire takip eden hesap ddnemine veya ddnemlerine sarkan krsmrndan
olugur. Bu kargrhk, yiiriirliikte bulunan yrlhk hayat sigortalan ile siiresi bir yrh agan birikim priminin de ahndrlr hayat sigortalan igin yazian brrit primlerden varsa birikime ayrrlan krsrm dtigtildiiLkten sonra kalan tutann takip eden dtineme veya diinemlere sarkan
krsmrndan olugur. Kazamlmamrq primler kargrh$mn gtin esasrna gtire hesaplanmasr
miimkiin olmayan reasiirans ve retrosesyon iqlemlerinde, 1/8 esasrna gdre kazamlmamrq
primler karqrhgr aynlmasr mi.imkiindiir".
21 KoQAK, s.223.
22 Cahlt NOMER/Hi.iseyin YUNAK, Sigortamn Genel Prensipleri, Ceyman Matbaa, Mart
2000,s.153.
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grn metodu belirli bir hesap tarihi itibariyle bireysel deferlendirmelerin yaprlmasr ve sonuca gdre karqrhk ayrrlmasrdrr. Bu bireysel deferlendirmeler
ise sigorta qirketinde, hasar taleplerini deferlendirerek, tazmin edilmesi konusunda karar veren hasar departmam gahqanlannca yaprlmaktadrr2S.
sR$QEYnin 25.madde5i2a,fdnetmeli$n defiqiklikten iinceki 25.maddesinde sadece,"tahakkuk etmiq ve hesaben tespit edilmiq hasar ve tazminat bedelleri veya tahmini deferler iizerinden muallak hasar karqrhlr aynlabilece$" belirbilmiq iken, yaprlan deliqiklik ile muallak hasar karqrhklarrmn nasrl hesaplanmasr gerektiSne dair ayrrntrh diizenlemenin yer aldr[r
giiriilmektedir. Ayrrca, maddede, muallak hasar karqrhklarrnln yam srra,
,,gergekleqmiqancak rapor edilmemiq hasar ve tazminat bedelleri igin de
karqrhk aynlmasr gerektifi belirtilmigtir. Yaprlan bu depiqiklik ile sigorta ve
r."u"iirurr" qirketleri artrk, "gergeklemiq ancak ihbar edilmemiq hasarlar"
iqin de karqrhk ayrracaktrrzs. Ancak Yiinetmelik ile getirilen bu karqrhk, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun l4.maddesinde ismi sayrlan teknik karqrhklar
arasrnda yer almadrfr igin sigorta qirketleri aqrsrndan, "indirilebilecek giderler" arasrnda giisterilememekte ve bu alana iizgti hukuk btitiinlii!'ii sa['lanamamaktadrr.
sigorta qirketlerinin muallak hasar karqrh[r belirleme iqlemi, otomasyona glgtikten sonra daha da kolaylaqmrqtrr. Sigortah hasar ihbarrm qirkete yaptr$ anda, hasar servisi yetkilisi, sigortahdan hasarrn tahmini tutanm sormakta ve hasar sahibi tarafrndan bildirilen meblaf, ihbar ile birlikte
muallak hasar rakaml olarak kayrtlara intikal ettirilmektedir. Dosya ile ilgili hasar tazminaltsigortahya iidendi[i anda muallak hasar rakamr da otomatik olarak kayrtlardan silinmektedir.
3.1.3.4. Muhtemel

Zarat Kargrhlr

sR$QEYnin 21.maddesi htikmii qiiyledir: "sigorta qirketleri, sigorta
acenteleri ve sigortahlar nezdindeki prim alacaklarrndan muaccel olup da,
iki ay iginde tahsil edilemeyen krsmrmn tamamr kadar muhtemel zararlar
karqrh[r ayrrrrlar.
23 OKTAX s.11. "Siiz konusu deferlendirmeyi yapanlann, hasann ciddiyeti, hasar tasfiye i9leminin tamamlanmasr igin gereken muhtemel zamar' muhasebeleqtirme tarihi ile tasfrye
tarihi arasrnda gegecekstirede hasar maliyeti rizerinde etkili olacak enflasyon oram hasann tasfiyesinde [ukuki e[llimler glbi bazt ihtimalleri gtizdniinde bulundurarak sonuca
ulaqmalan beklenir".
24 B^k.Lg no'lu dipnotundaki Yiinetmelik'
25 SKTT,mn 1bld maddesinde yer alan diizenleme qdyledir: "Kayda gegmiq ancak bdenmemiq
ve
tazminat tutarlan ile gergeklegmiq ancak kayda geqmemigtahmini tazminat tutarlan
bu tazminatlar ile ilgili yaprlan gider karqrhklanndan oluqur". Muallak hasar ve tazminat
kargrhklan gergeklegmii ancak kayda gegmemiqhasar ve tazminat karqrhklanm da kapgiirsar'i. Burada da SMKdaki tammdan faydalamlarak daha net bir agrklama yaprldrprm
mekteyiz.
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Sigorta ve reasiirans qirketleri Vergi Usul Kanunu'nun 323'iincii maddesinde tammlanan qiipheli hale gelmiq alacaklanmn tamamr kadar qiipheli alacak karqrhpr ayrrmak zorundadrrlar". Muhtemel zarar karqrh$mn,
qtpheli alacak karqrhlr ile birlikte diizenlenmiq olmasr, beraberinde bazr
problemler getirecektir. "Orneiin: $irket, muaccel olup da iki ay iginde tahsil edilmeyen alacaklan igin prim alacak karqrhlr ayrrrrken, bu alacaklarrn
bir krsmr igin de "qiipheli alacak karqrhfr" a)nrmrg ise, qiipheli alacak karqrhS tutarr kadar miikerrer karqrhk ayrrmrq olacaktrr"26. Bu durumda, qirketin prim alacak karqrh$,raJnrmrqolduiu alacaklan iginde, qiipheli hale gelmiq alacaS var ve bunun igin de karqrhk ayrrm4 ise, aynlan qtipheli alacak
kargrh$r tutan, prim alacak karqrh[r tutanndan tenzil edilecek ve btiylelikIe mtikerrer karqrhk aJnrma durumu ortadan kalkacaktrr2T.
3.1.3.5. Hayat Matematik Karqrh$r
Hayat sigortalarrnda, sigortah, sigortacrya her yrl belirli bir ticret vermeyi sigortacr ise 6liim veya siizlegmedebelirtilen vade sonunda, siizleqmede yazrh miktarr sigortahya veya lehdarlanna iidemeyi taahhiit eder. Sigortacrmn, sijz konusu taahhiitlerini zamamnda yerine getirebilmek igin tahsil
etti[i primlerden belirli bir oranda karqrhk aJnrrnasrgerekmektedir ki, bu
tiir karqrlrklara "hayat matematik karqrh$" veya"tiyazi ihtiyat"28 denir.
Gtintimtizdeki hayat sigortacrhfrmn btiyiik bir krsmrm oluqturan emeklilik tazminatrna dayah birikim sigortalannda matematik kargrhk hesabr,
gok genel olarak sigorta priminden qarjmanlann (masraflar, komisyonlar)
ve ilgili ddneme ait risk priminin (vefat teminatrna karqrhk ahnan prim) diigiilmesi ve birikime kalan parantn teknik faize baplanmasr ile hesaplamr2e.
Sigorta qirketinin sigortahlara karqr poligeden kaynaklanan ytiktimltihiklerinin bugiinkii deferi olarak tammlanabilecek matematik karqrhklar,
HSY'de ayrrntrh olarak diizenlenmiqtir. HSY l9.maddesine giire: "Sigorta
qirketleri, sigorta sdzleqmelerinden dofan yiikrimltiliikleri igin miiteakip
maddelerde belirtilen esaslara giire teknik karqrhk ayrrmak zorundadrrlart'.
Teknik karqrhklar; matematik karqrhklar, muallak tazminat karqrhlr
ile cari rizikolar karqrhklan toplamrndan oluqur". HSY'nin 20.maddesine
gcire,"Matematik karqrhklar ytiriirltikte bulunan her bir sdzlegmeigin tari-

26 oKteY,s.29
zz xoQtx,ua
28 Kamuran PEKiNER, Sigorta iqletmecilifii, istanbul: 19?0, i.U. Yayrn No, 1516, iqletme FakiiltesiYayrn No: 4, s.131.
29 Muhittin YURT, M.U. Bankacrhk ve Sigortacrhk Ens., Sigortacrhk Anabilim Dah, TSS'DE
Hayat Sigortacrhf,, Fon Yaratma Kapasitesi ve Hayat Sigortalannda Kar Payr, Y.Lisans
Tezi, istanbul, 1994, s. 13. (Yayrnlanmamrqtrr).
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fedeki teknik esaslara gcire ayrr ayrr hesaplanan aktiieryal matematik kargrhklar ve kAr payr karqrhklan toplamrndan oluqur"30.
3.1.3.5.1 Akttieryal

Matematik

Kargrhklar

HSY 20/a maddesine gdre, Akttieryal matematik karqrhklar, sigortacrmn ileride yerine getirecefi yiikiimli.iliiklerinin peqin deieri ile sigorta ettiren tarafrndan ileride iidenecek primlerin bugiinkii deferi arasrndaki farkrn
bulunmasr qeklinde (prospektif yiintem) hesaplamr. Akttieryal matematik
kargrhklar, sigorta girketlerinin aktiierleri tarafrndan, HSY esaslarrna gdre
hesaplanarak, matematik karqrhklara eklenmektedir.
3.1.3.5.2Kar Payr Kargrhklan
HSY'nin 2O.maddesindekar payr karqrhklan: "Sigorta girketlerinin kAr
payr vermeyi taahhtit ettikleri siizleqmeler igin sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yiikii.rnliiliiklerine istinaden ayrrlan karqrhklann yatrnldrklarr
varhklann gelirlerinden, onayh kAr payr teknik esaslannda belirtilen kdr
payr da[rtrm sistemine giire hesaplanan teknik faiz geliri ile srmrh olmak
kaydryla garanti edilen krsmrn drqrnda kalan miktar ile tinceki yrllara ait Uirikmiq kAr payr karqrhklanndan oluqur" qeklinde diizenlenmiqtir. HSY'nin
yukanda belirtilen htikmii dikkate ahnarak hesaplanacak olan kar payr
karqrhfr da matematik karqrhklara eklenecektir.
3.1.3.5.3.Hesaplanma ilkeleri
HSY'nin 2S.maddesinde;"Sigorta girketleri teknik karqrhklarrn hesaplanmasrnda agafrdaki genel ilkelere uymak zorundadrrlar" denildikten sonra, karqrhklarrn hesaplanma ilkeleri olarak, "ayn hesaplama ilkesi" ve "ihtiyath hesaplama ilkesi" belirtilmiqtir. Teknik karqrhklarrn hesaplanmasrnda uygulanacak olan ilkelerin, seqimlik kullamlacak yiintemler olmadr$m,
karqrhklann polige bazrnda aynlmasr ve bu iqlem yaprlrrken aym zamanda
segilecek olan tablo, faiz orant ve gider paylanmn ihtiyath olarak dikkate
ahnmasr gerekir.
3.1.3.5.4. Hesaplama Yiinteminin

Siizleqme Siiresince Devamhhlr

HSY'nin 23.maddesininc bendi: "Teknik karqrhklann hesaplanmasrnda
kullamlan ytintemler ve varsaylmlar siizleqmesiiresince sigorta ettirenin ve
lehdarrn aleyhine defliqtirilemez" qeklinde diizenlenmiq olup, temel amacr,

30 SKTT'nun 15/c maddesinde yer alan dtizenleme gdyledir: "Bir yrldan uzun siireli hayat, sa[Ift, hastahk ve ferdi kaza sigorta stizleqmeleri igin sigorta qirketleri tarafrndan sigorta ettirenler ile Iehdarlara olan yiikiimliiLliiklerini karqrlamak iizere siizlegme teknik esaslannda belirtilen, istatistiksel ve aktiieryal yiintemler kullanlarak hesaplanan karqrhklar ile
taahhtit edilmiqse bu karqrhklann yatrnma yiinlendirilmesi sonucu elde edilen gelirden sigortahlara aynlan pay karqrhklan toplamrdry''.
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sigortahlarrn korunmasr olan teknik karqrhk aJnrma yiikiimliilii!-iintirr,
amaca aylun qekilde kullamlmasrm iinlemektir.

bu

3.1.3.5.5.Hesaplama Diinemi
HSY'nin 23ld maddesinde ise, matematik kargrhklann, primlerin qirkete intikal ettigi ilk gtinden sonraki iggiiniinde hesaplanmasrm, bunun miimkrin olmadr$r hallerde ise, sigorta qirketinin tazminat alacapr igin sigorta ettirenin baqvurusu halinde gerekli hesaplamalarr, giinii gtiniine yapmafl gerektigini hiikme baplanmrg ve farkh herhangi bir dtinem hesaplamasrna izin
vermemigtir.
Buradaki agrklamalardan hareketle, hayat matematik karqrhklarr ve
kAr paylanmn mevzuatta tammr agrk olan tek karqrhk kalemisl olduiu sbylenebilecektir.
3.2. Sigorta Mevzuatr'nda
Kargrhklan

Dtizenlenmemig

Di$er Sigorta Teknik

3.2.1. Devam Eden Risk Kargrhfr:
Devam eden risk kargrh$s2, hak edilmemig prim rezervindeki herhangi bir eksiklili gidermek igin ayrrlan karqrhk olup, genellikle sigorta girketinin ytirtirliikteki bir polige igin hesapladr[r primin, halen devam eden poligelerden kaynaklanan hasarlan karqrlamak agrsrndan dogru olmadr[tm
hissetti[i zamarl aynlrr33.
3.2.2. Gergeklegmiq Ancak ihba" Edilmemig Hasar Karqrhg
Karqrhklarrn tesis edildili tarihten iince, bazr rizikolar gergekleqmiqoImasrna raSmen, bu hasarlar geqitli sebeplerle qirkete ihbar edilmemiq oldu[u durumlarda veya belirli bir iidemenin yaprldrfr, bakiyesi daha sonra tam
31 oKTAy s. Bz
32 SKTT'mn 15/b maddesinde yer alan diizenleme giiyledir: "Bu kargrhk, sigorta sbzleqmesinin stiresi boyunca iistlenilen risk dtizeyi ile kazamlan primlerin zamalr'abaph da[rhmrnrn
uyumlu olmadrfi-rkabul edilen sigorta branqlannda, aynca kazamlmamrq primler karqrh[rmn qirketin taqrdrlr risk ve beklenen masraf diizeyine giire yetersiz kalmasr hAlinde ayrrhr". Yine SMKda yer almadr!,r halde, SKTTnda belirtilen karqrhk gegitleri ise gunlardrr:"lS/e: ikramiyeler ve indirimler Kargrhfr: $irketin ikramiye veya indirim uygulamasrna gitmesi durumunda, cari yrhn teknik sonuglanna gtire sigortahlar veya lehdarlar igin
aynlan ikramiye ve indirim tutarlanndan oluqur. 15/f: Dengeleme Karqrh[r: Ozel riskler ile
katastrofrl< mahiyetteki rizikolardan dolayr ilerdeki yrllarda tazminat oranlarrmn dalgalanmasrm ve bilango rizerindeki olumsuz etkileri dengelemek iizere ayrrlan bir karqrhktrr.
15/g: Yaturm Riski Teknik Karqrhfi: Deferi veya getirisi sigorta ettirenlerin risk alma durumuna gtire belirlenen hayat sigorta siizlegmeleri kapsamrndaki yatrrrmlarla ilgili sigorta
ettiren ile lehdarlara olan yiikiimliiliikleri karqrlamak igin oluqturulan teknik kargrhklan
kapsar".
33 oKTAy s. to.
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olarak tasfiye edilecek hasarlarla ilgili olarak yeniden agrlacak hasar dosyaolalan igin bir karqrhk ayrrmak durumudur. Bu tiir talepler de istatiksel
(IBNR)s4
hasar
rak iergekleqmiq Ancak ihbar Edilmemig Hasar Karqrhfr
talepleriyle aym tiirde giiriiliirler ve onlarla birlikte mi.italaa edilirlers5'
GergeklegmiqAncak $denmemig Hasarlar, ijnceki yrllann tecri.ibelerinbildiden yararlarrilutuk, geqitli istatistiki ytintemlerle belirlenir. Bu hasar
g6sterebilir36'
rimleri, branqlara ve iqlerin gegitlerine gtire farkhhk
3.2.3. Katastrof

Karqrh$:

Bazen, bir teknik olay ya da olaylarrn birleqimi (6rneEin deprem, salgrn
hasarbir hastahk felaketi), normal deneyimler gergevesindebekledi$miz
titesindegok
karqrhlrn
lar igin ayrrlmrq ve doiru olarak deierlendirilen bir
bir kaki boyutlarda glrqekleqen gok biiyiik hasara neden olur. Aym gekilde
qlrketin
tastrof ,ono.r, qiiket SoL giiq durumda kalabilir, hatta bu durum
zaman bu
aktifrni tiiketebilir. O"LUikl* qlrket diinya iilge[inde gahqryorsa,o
$zellikle
hesapta aktifrn tinceden gtiqllndirilmesi tedbirli bir tutumdud?.
ileriqirketinin,
sigorta
tiirii,
karqrhk
bu
gtlrtilen
yurrgln sigortalan dahnda
belirli
yrl
bilangosundan
her
igin
afetler
i" ,iuva*a gelebilecek ola!'andrqr
bir tutan ayrrmaslnr tingiirtirs8.
3.2.4. IJLasarTasfiye Giderleri

Karqrh$:

hasar
sigorta qirketlerince hasar ihbarlarr iizerine bir dosya agrlmakta,
iidenmekte,
9emiktalmn belirlenmesi igin eksper segilmekte, ilgili vergiler
fazla
oldukga
iqlemler
bu
Tiim
y.frl*aktadrr.
haberl"qrou
ve
qitli yazrqma
iqtemler oldufiundan bunlar igin de bir karqrhk aynlmasr
-urrurg"""ktiren
miitalaa
g"r"k*Jkt"dirss. Bu masraflar normalde ilgili birel hasar iginde
ridenen hasarlann iginde ve IBNR istatistiklerinin iginde de dikkagiderleri
"dili",r"
te ahmr. Bunun drqrnda bir iosyaya yiiklenemeyen dolayh tasfiye
durumundadrr4O.
ahnmak
dikkate
giui
a"
-hasar departmammaliyetleri
gul*iq, hasar deferlendirme iqlemlerinden
Onceki dijnemlerde *"yd.rrr
g6re, tidenecek ve
faydalamlarak ijdenen hasarlara iliqkin yaprlan giderlere
ve buna gdre bir
belirlenir
ihtar edilmemiq hasarlara iligkin hasar giderleri
karqrhk ayrrlrr4l.

34 IBNIR," Incurred But Not Reported Reserve".
35 OKTAY, s. 12.
36 Sedat SnGlAM, Sigorta Muhasebesi,3.Baskr,s.139.
37 BENJAMIN., s.23788 I\IOMER-YUNAK, s.1b4.
3e SAGLAM s, s.138.
40 Audrtrng and RePorting,s. 370
41 OKTAY,s. 15.
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3.2.5. Hasar Dengeleme Kargrh$

ve Gizli Kargrhklar

Hasar dengelemekarqrh$42,yrldan yrla biiyiik hasarlann oluqmasrndaortaya grkan dalgalanmalann etkilerini hafifletmeye yOnelik olarak tesis edilir.
Gizli karqrhklar da, benzer bir qekilde, sigorta qirketinin yayrnladrpr bilango ve
k6r zarar hesaplannda yer almayan bir karqrhk ttiriidi.ir. Gizli karqrhk kawamr, girket malvarhfrmn gergek def'erinin altrnda giisterilmesi ya da sorumluluklanmn gergek tutanmn iizerinde ifade edilmesi sonucu ortaya grkaras.
3.2.6. Ertelenmiq

istihsal Masraflarr

Karqrhfi

Bu karqrh$, iiretilen gelir ile uyumlu olmasr agrsrndan bir sonraki yrla
brrakrlan istihsal gideri olarak tammlamak mtimktindii#4. Ertelenmiq istihsal masraflan45, iincelikle sigorta iqinin ahnmasrna yiinelik giderlerdir ve
bunlar doirudan (komisyonlar grbi) veya dolayh (drneflin igin kabulii ve polige tanzimi igin iidenen iicretler) olarak bu igle iligkilidira0.
3.2.7. lJ zvn Siireli igler Kargrhlrr
Uzun siireli iqler Karqrh[,r47,sigorta qirketlerinin, primin ahnmayacafir.
sigorta siiresini hesaplayarak, o siire igerisinde meydana gelebilecek olan
hasarlan karqrlayabilmek iizere ayrrdrklan bir rezervdiras. 1990 yrhnda
yangrn sigortalannda serbest tarife sistemine gegilmeden tince, 5-7 ve 10 yrlhk uzun stireli sivil rizikolarda, sigortahlan tizendirmek ve pazar payrm arttrrabilmek gayesi ile iirnepin tahakkuk eden yrlhk primlerin pegin iidenmesi kaydr ile 5 yrl siireli sigortalarda son 6 ay iicret ahnmamakta idi. Igte bu,
iicretsiz ddnemlere iliqkin olarak sigorta qirketlerinin ayrrdrfin karqrhklara,
uzun stireli iqler karqrh$ adr verilmektedirae.
4. VERGi HUKUKUNDA SiGORTA TEKNiK KARSILIKLARI
4.1. Kurumlar

Vergisi Kanunu

Vergi hukukunda sigorta teknik ihtiyatlan ile ilgili ijnemli diizenleme
Kurumlar Vergisi Kanunu (IWK) l4.maddesinin 4.bendidirso. Sigorta girketlerinin ayrrmrq olduklarr teknik ihtiyatlarrn da kurum kazancrmn belirlenmesi srrasrnda indirilmesi kabul edilmiqtir. Sigorta teknik ihtiyatlarr,
42
+3
44
45
46
47
48
4e
50

"ClaimsEqualisationReserve".
NoMpR-YuNAK, s.154.
C. BENNETT,Dictionaryoflnsurance,London1992,s.262.
"DeferredAcquisitionReserve".
oKTAY,s. to.
PolianiielKargrhklar.
KoqAK, s.2aa.
KAlrYA,s.lzz.
KVK'nun 4962SayrhKanun'un l6.maddesiile deiiqenmaddesi(RG.7.8.2003,25192).
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yalmzca sigorta qirketlerince aynlabilen bir karqrhktrr. Birer aracr olan siihtiyatla. ayrramazlar.
iorta acente ve piodtiktiirleri, sigorta teknik
wK\4l4,de sigorta teknik karqrhklan olarak, "muallak hasar kargrhkdiiIarr, kazamlmamrq prim kargrhklan ve hayat matematik karqrhklan"
zenlenmigtir.
4.1.1. Muallak

Hasar Karqrhklan

etw{KI4l4 a maddesine gtire: "Muallak hasar karqrhklan, tahakkuk
yahesap
bu
veya
miq ve hesabentespit edilmiq fiili tazminat bedellerinden
deierprlmamrqsa tazminatrn ve tazminat ile ilgili tiim masraflann tahmini
lerinden reasiirdr payr dtiqtildrikten sonra kalan tutardrr".
ihMuallak hasar karqrhklan, qirketin poliEediizenledi$ her branq igin
giiniinde
ban yaprhp (iidenmeyen hasar varsa) aynlabilmektedir. Bilango
gegici pasif hesaplara gegirilmek suretiyle hasrlattan indirilecek olan mualyaprlmrq her
iak hasar karqrliklarr, qirketin saklama payr oramnda ihbar
hasar igin ayn ayn hesaplanmaktadrrsl'
kullaBu teknik kargrhklar, her bilango doneminde pasif gegici hesaplar
teknik
bu
aynlan
diineminde
mlarak hasrlattan indirilir. Ancak her bilango
karqrhklann ertesi bilango dtineminde kara nakledilmesi gerekmektedir52'
Muallak hasar karqrhklan ile ilgili bir sorun da, Hazine Miistegarhgenelgesi ile 2004 yrh sonu itibari ile
!r.,nrn t}.lz.zoo4tarih ve 75762 sayrh
Hasart"ruplurr"rak Muallak Hasar Karqrh$ tuta'na, "Rapor Edilmemiq
ve
belirtmesi
edilecesni
ilave
daha
tutann
bir
lar Karqrh[r adr altrnda
SR$QEi'nin 2.maddesi ile aym y6netmeliiin 25.maddesinin de[iqtirilerek,
Edilme,o"korrrrslr karqrhklann da eklenmesi ile ortaya grkmrqtrr5s-Rapor
halde'
gergekleqtili
vefat
9eveya
miq Hasarlar ltarqrhffr, dnceki yrlda hasar
takip
dosyasr,
ile
dolayrsr
qitii ,r"a"rrterte Uiairimin ertesi yrla sarkmasr
gegmiq beq
eden yrlda agrlmrq olan hasarlann prim iiretimine oranlanmn
geSdzkonusu
gideridir.
pllk agrht<ir ortatamasr ile hesaplanan karqrlk
KVK
ilave
bu
,,elge ite Muallak Hasar Karqrhklan igerisine dahil edilen
qirketleri
l4.taddede sayrlan giderler arasrnda bulunmadrlrndan, sigorta
vergi mat2004 yrhnda hesaplanan Rapor Edilmemiq Hasar Karqrhklanmn
Bakanrahrndan indirilmesi konusunda sorun yaqamrqlardrr. sonugta,
igin
hasarlar
edilmemiq
rapor
qekilde
bu
hk,tan ahnan giiri.iq dosrultusunda
gergeklekadar
siiresine
verme
ayrrlan karqrhklard ^r_ZOOqyrh beyanname
miq olanlar kurumlar vergisi matrahrndan indirim konusu edilmiqtirsa'
51 ibrahim YELMENOGLU, Sigorta Murakabe Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu Agtsrn'
1997' s'108'
Jr" rU"". Teknik ihtiyattan, Vergi Diinyasr, Sayr:190,Haziran
bz Ti.im ytjnleriyle Kurumlar Vergisi Rehberi, Gelirler Kontrolbrleri Derneii Yaymr, istanbul,
2005, s.249
53 pRtixmR,
s.187
54 ERDIKLER, s. 188
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4.1.2. Kazamlmamrg

Prim Kargrhklan

KVK'nun 1414maddesindess "Cari Rizikolar KarqrhS" olarak tammlanan karqrhsn ismi, yaprlan de[iqiklik ile "Kazamlmamrq Primler Karqrhlr"
olarak deliqtirilmiq ve eski diizenlemede yer alan, siizkonusu karqrhklann
hesaplanmasrnda gritiirii usulden vazgegilerek, "gtin esasrna gtire hesaplama yrintemi" getirilmigtir.
KVK 14l4-b maddesinde yer alan diizenleme qiiyledir: "Kazamlmamrq
prim karqrhklarr yiirtirliikte bulunan sigorta sdzleqmeleri igin tahakkuk etmiq primlerden komisyonlar dtiqtildiikten sonra kalan tutarrn giin esasrna
grire bilango grintinden sonraya sarkan krsmrndan, reasiiriir payrmn diiqiilmesinden sonra kalan tutardrr. Ancak bu tutar, nakliyat emtea sigortalarrnda, yrllrk primin komisyon diiqiildiikten sonra kalammn Vo25'ini gege'
mez.Kazamlmamrq prim karqrh$mn giin esasrnagdre hesaplanmasl miimkrin olmayan reasiirans ve retrosesyon iqlemlerinde 1/8 ytintemi uygulanabilir".
4.1.3. Hayat Matematik

KarErhklan

Hazine Mtisteqarh$'mn tespit ettiii genel kabul gdrmiig aktiierya hesaplanna gtire yiiriirliikte olan poligeler iizerinden sigorta aktiierleri tarafindan matematik karqrhklar, ayn ayn hesaplanmaktadrr. Bu tutar iizerinden, genel akttierya hesaplanna gtire, sigorta akttierleri tarafindan, polige
bazrnda tek tek hesaplanan karhhklarrn tamamr, ticari bilango kanmn tespitinde gider olarak kaydedilecektirsG.
KVK'na giire bir yrl ayrrlan matematik karqrhklann ertesi pl baqrnda
aynen kara nakledilmesi qarttrr. Matematik karqrhklann kara nakledildifi
yrl igerisinde tazminat iidemesi siiz konusu oldufunda ise normal gider kaydr yaprlacak, nyazi ihtiyatlardan temettii ve faizleri vergiden istisna edilmiq
olan menkul krymetlere yatrnlan krsma ait faizler ise giderler arasrnda gdsterilemevecektirsT.

55 4962 Sayrh Yasa ile getirilen diizenleme sonucu deligen madde hiikmti
56 A. ErcanALPTEKiN, "sigorta Teknik ihtiyatlarr ve Vergilendirilmesi," Miikellefin Dergisi,
Ocak 2002, S.109,
57 ALPTEKiN, s.67. Aynca makalede qu giiriiqe de yer verilmiqtir: "sigorta Murakabe Kanunu'nda ve Sigorta Ve Reasrirans $irketlerinin Kuruluq ve Qahqma EsaslanYtinetmeliii'nde
yer alan dtizenlemeler, sigorta teknik ihtiyatlarrnm belirli yatlnm alanlanna aktanlmasrm zorunlu krlmamrqtrr. Hayat sigorta sdzleqmelerindesigortahlara belirli bir srire sonunda
ve periyodik olarak kar payr da[rtrmrmn esas olmasr Hazine Bonosu, devlet tahvili grbi yatrnm alanlanna bu ihtiyatlann aktanlmasrm gerekli krlmaktadrr. Riyazi ihtiyatlann muhtelif yatrrrm alanlanna yrinlendirilmesinden elde edilen gelirler "riyazi ihtiyat kar payr"
olarak riyazi ihtiyatlara eklenmekte, bu tip bir ihtiyat gibi deferlendirilerek gider olarak
kaydr miimktin bulunmaktadrr".
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Hasar Kargrhklart:

Karqrhk ayrrlabilmesi igin Vergi Kanunlannda iizel bir htikiim bulunmasr gerekmektedir. Vergi kanunlannda qiipheli alacak karqrhS gibi ozel
dtizenlemeler yaprlmrq ise aynlan karqrhk kabul edilmekte, aksi takdirde,
krdem tazminatr karqrhfr gibi, vergisel agrdan gider olarak kabul edilmeyecektirs8.
sMKnun 25.maddesine giire, deprem hasar kargrh[rm oluqturan fonda
tutulan krymetlerin net gelirleri de deprem hasar karqrh[r hesabrna kaydeditir. Bu durumda, sigorta qirketinin defter kayrtlannda gelir hesaplanna
intikal etmeyen dolayrsryla da dtinem ticari kan iginde yer almayan bu gelirlerin vergisel durumu dnem arz etmektedirse. Kanaatimizce bu gelirler de
vergiye tabi kurum kazancrmn saptanmasrnda, gelir olarak dikkate ahnmah ve ticari kara ilave edilmelidirG0.
4.2.Yergp Usul Kanunu
4.2.L.De$erleme
Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) Deierleme ile ilgili htikiimleri sigorta
teknik ihtiyatlanndan kazamlmamrq primler karqrhlr ile yakrndan ilgilidir'
Kazamlmamrq primler karqrh[rmn incelendili biiliimde,literattirde, cari rizikolar ihtiyatr ayrrmak, prim gelirlerinin iskontoya tdbi tutulmasr olarak
deferlendirilmiqtirGl.
vuK ilke olarak, alacak ve borqlann mukayyet deierleri ile de!'erlendirilmesini iingiirmtiqtiir. Mukayyet deler ise VUK 265.maddesinde "bir iktisadi krymetin muhasebe kayrtlarrnda giisterilen hesap defieridir" qeklinde
tammlanmrqtrr. Bununla birlikte, iqletmeler VUKnun 281 ve Z85.maddelerine g6re senedeba!'h alacak ve borglanm tasarruf deferi ile delerleyebilir,
yani reeskonta tdbi tutabilirler. Ancak bankalar ve bankerler ile sigorta girtetleri senetli veya senetsiz btitiin alacak ve borglarrm tasarruf deieri ile

58 Fazrl KARAMAN, "Deprem Hasar Karqrhklanmn Vergi Kanunlan Agrsrndan Defierlendi
rilmesi", sigortacr Gazetesi, 1-15 Eyliil 2002, say428l, s.23. "Deprem hasar ve tazminat
iidemeleri, vergi kanunlan y6niinden gider nitelinde olmasrna karqilrk, sigorta qirketleri tarafrndan hesaplannda deprem hasar karqrh$ndan dii$iilmektedir. Bu durumda sigorta qirve
ketinin vergiye tabi kazancrnr hesaplarken, ilgili hesap ddneminde yaprlmrq olan hasar
tazminat tidemelerini girketin kazancrndan indirmesi dofru olacaktrr".
59 KARAMAN, s.23
60 KARAMAN, s.24. ,'Kurumun deprem hasar karErhsr olarak tuttu!'u krymetlerden elde etti
gergevededefierlendirilirse, bunlann da ti
!i gelirlerin vergiye tabi gelir olup olmadr!,r bu
Iai ka.a ilarresigerektifi-giiriilecektir. $iiyle ki, bu gelirlerin vergiden istisna edildiline dair vergi kanunlarrnda bfu hiikiim bulunmamaktadrr. Bunlann Sigorta Murakabe Kanudiknu'rra-gdre deprem hasar karqrhlr hesabrna kaydedilmesi vergiye tabi kar hesabrnda
gelmez".
kate almmayacalr anlamrna
61 oKTAY, s.36.
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deferlemek zorundadulaq yani bu qirketler igin bir segim haklil bulunmamaktadrr62.
4.2.2 Sigorta Teknik Kargrhklanmn

Deperlemesi

Sigorta qirketleri, sigorta siizleqmeleri ile belirli bir siire igin can veya
mallara gelebilecekrizikolara karqr bir prim karqrhfrnda teminat veren ticari iqletmelerdir. Bu itibarla, sigorta stizleqmelerindenkaynaklanan alacak ve
borglar VUKnun uygulamalanna giire senetsiz alacak ve borglar durumundadrlar. Ancak, yine VUKa g6re, sigorta qirketleri senetli veya senetsiz biitrin
alacak ve borglanm tasarmf deperi ile de$erlemek zorundadrrlar, yani senetsiz alacak ve borglanm da reeskonta tabi tutmaya haklan vardrr63.
Prim alacaklanmn reeskontunun ise polige bazrnda yaprlmasr gerekmektedir. SMKnun S9.maddesinegtire sigorta qirketleri, prime iligkin hesaplanm polige bazrnda takip etmek zorunda olduklanndan, reeskont iqlemlerinin de polige bazmda yaprlmasr gerekmektedirca.
Kazamlmamrq primler kargrhfr hesaplanna baktrgmrzda, bu karqrhklann sigorta scizleqmelerindendofan alacagrn reeskontu olarak di.iqiiniilmesi
zordur. Qiinkri, bu faizin olmamasr ve prim alaca[r olmasa dahi yazrlan prim
iizerinden cari rizikolar karqrhgr aynlmasr, yaprlan iqlemi VIIK 281.madde
kapsamrnda gtirmeyi zorlaqtrrmaktadrros.Bu agrdanbaktrlrmrzda, kazamlmamrq primler karqrhfrnr diinemsellik ilkesi ile iliqkilendirerek VUICnun
281.maddesindeyer alan, "Gelecekhesap diinemlerineait olarak peqin tahsil
edilen hasrlat ile cari hesap dijnemine ait olup heniiz iidenmemiq olan giderler
mukayyet deierleri iizerinden pasifleqtirilmek suretiyle deierlenir"qeklindeki
ifade "pasif gegicihesap krymetleri" gergevesindedeierlendirilebilecektir.
Buna gcire bilango griniinde sona ermeyen izleyen yrlda da hiikmii devam eden sigorta siizleqmelerinin, belirli kriterlere gOrebir a)nnma tabi tutularak sigorta qirketi bakrmrndan sorumlulufu devam edenlere isabet eden
prim tutarlarrrun, cari yrl gelirleri arasrndan grkartrhp, bir karqrhk qeklinde izleyen dijneme dewedilmesi gerekmektedirG6.
VUI(nun yukanda agrklanan 281 ve 281.maddelerini incelediiimizde,
62 OKTAY, s.37.; Yrlmaz OZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Agrklamalan, Ankara Ekim

1998,s.641.,"Reeskont,senedebaflr alacak ve borq tutarr iginde yer alan veya aldr$ varsayrlan
vade farlomn ayrklamp ilgili ddneme aktarrlmasrm sallayan bir defierleme hiikmtinri ifade
eder. Ikili bir iqleve sahiptir. Bir yiinii ddnemsellik ilkesini ilgilendirir. Alacak ve borq tutan
igindeki vade farkrna tekabiil eden krsmrn sonughesaplarrna,ait olduiu diineminde intikalini
safiIar. Senedebaih alacaklar bakrmrndan ahndrgrnda,dogmamrqgelirin vergilendirilmesini
dnler. ikinci yiinii ise, bilangonunsaflrkh diiaenlenmesiile ilgilidir. Bu kapsamda,sonughesaplarr ile ilgili olmayan alacak ve borglann da reeskonta tabi tutulabilece$nin kabulti gerekir".
63 OKTAY s.38.
64 SARIASLAN, s:121.
6 5 OKTAY, s.38.
66 ALPTEKIN. s.64.
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sigorta girketlerinin almrq olduklan primlerden gelecek dtineme isabet eden
]csmrmn hesaplanarak cari yrl gelirlerinden, bu tutarlan dtiqebilecefli giirtilmektediroT. Muallak hasar ve deprem hasar kargrhklanna baktrFmrzda
ise, bunlann VUKnun 288.maddesi gergevesinde deierlendirilebilecegini
stiyleyebiliriz. Nitekim VUKnun "karqrhklar" baghkh 28S.maddesinde yer
alan "hasrl olan veya husulti beklenen zarar" geklindeki di.izenlemenitr,Yal<rn bir tahmin68 yaprlmasrm ifade etti!'i siiylenebilir.
VUK 2S8.maddesindedeferleme ile ilgili hiikiimlerden farkh olarak 6ncelikle karqrhk kawamr tanrmlanmrq, daha sonra ise delerlemeye iliqkin
hiiktimlere yer verilmiqtir. Buradan hareketle karqrhk; meydana gelmig veya meydana gelmesi beklenen ancak tutan tam olarak bilinemeyen, tegebbiis iqin bir borg mahiyetinde olan ve belirli bir zarar nitelili gtisteren bir hesap6eolarak tammlanabilecektir'
sigorta qirketlerinin vuK nun 2S8.maddesindebelirtilen tarif gergevesinde karqrhk ayrrarak, bu karqrhk miktarlarrm, vergi matrahrmn tespitinde ticari kardan indirmeleri miimkiindtir7o.
Bu anlamda, sigorta teknik kargrhklanmn I(VK kapsamrnda de[il,
vuK gergevesinde diizenlenmesinin daha do[ru oldufu yolunda tartrqma
siirmektedir7l.
67 Faztl KARAMAN, "Cari Rizikolar Kargrhi-rmn Vergi Mevzuatr Agrsrndan Degerlendirilmesi", SigortacrGazetesi,1-15 Ekim 2002, Sayt,283, s.23.
68 Nurettin EROGLU, A9*lamah ve iqtihath Vergi Usul Kanunu, 2.Baskr,Ankara, 1995,s.460.
69 Erkan AYDIN, Tiirk Vergi Sisteminde iktisadi igletmelere Dahil Krymetleri Delerleme, Ankara Segkin Yaynlan, 2002. s. 1?5. Aynca aym eserde "...diper taraftan yasal dtzenlemede karqrhfln ne zaman aynlabilece$i ve tutanmn ne olacafi konusunda bir aqrkhk bulunmamaktadrr. Bu belirsizlik nedeniyle vergi idaresinin igletmelerin kargrhk ayrrmasr konusunda olumsuz bir tavrr sergiledili giiriilmektedir'.
70 nnodlu, s.461."Ornek: Sigorta girketlerinin yapmrgolduklarr sigorta poligeleri igin muallak
hasarlara mahsus tazminat karqrhklarr, riyazi ihtiyatlar ve cari muhataralara mahsus karqrlklan ayrrrp, mali kar/zarardan tenzil etmeleri ise miimkiindiir." Konu ile ilgili Danrgtay 4.
Dairesi 12.0L.7978tarih, 19??/1834E., 19?S/40K No'lu karannda;: ".......'VUK'nun 288'maddesindehasrl olan veya husulii beklenenfakat miktan kestirilemeyen ve teqebbiisigin bir borg
mahiyetini arz eden belli bazr zararlan kargrlamak maksadryla hesabenayrtlan meblaf olduiu, bu hiikme dayanarak kargrLk ayrrmaya, bu mebla!,rnmatrahtan indirilmesine imkan bulunmadrpr, maddedesadecekargrhlrn genel bir tanrmrnrn verildili, mali karrn tespitinde nazara a|nacak kargrhgn ayrrlabileceii haller hakkrnda VUK'da sigorta girketleri igin iizel hiikiimlerin getirildi[.i, bu bakrmdan iizel bir hiikme dayanmadan suf 288.maddeyedayanarak
kargr[k ayrrlmasr ve bunun matrahtan tenzile olanak bulunmadr!,r gerekgesiyle onayan Tbmyiz Komisyonu karanmn yerinde oldu$una oybirlifl'i ile karar verildi". ($tikrti KIZILOI Daruqtay Kararlan ve Ozelgeler(Muktezalar) YaklagtmYayrnlarr, C.2, s.2566)
71 Htiseyin AKAI Hayat Sigorta $irketlerinde Hesap igleri Dtizeni, istanbul, fiirkmen Kitabevi,
s.160."Kazanrlmamrgprimlerin "indirilecek giderler" baghpr altrnda KVK'nun l4.maddesinde
g6tiirti usulde defil, VUKnun alacaklar ve borglar baqltkh 281 ve 285.maddelerindesafi kurum kazancrmn gergek usulde saptanmaslna imkan verecek gekilde yani, Sigorta Murakabe
Kanunr:lnda oldupu gibi siizlegmebazrndayaprlmasrmsafilayacakgekilde diizenlenmesisigorta qirketlerinin gergekkazanglarr i.izerindenvergi ddemelerini saflayacaktrr"'
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5. SONUQ
Sigorta qirketleri ve iizellikle sigortahlar igin bir garanti fonu niteliii
tagryan kargrhklann, tahsil edilen veya diinem igerisinde tahsil edilemeyen
primlerden ne qekilde ayrrlacapr ve bunlann hesaplara ne qekilde yansrtrlaca[r ile ilgili SMK bagta olmak iizere, SR$QEY ve HSYnde diizenlemelere
aynntrh olarak yer verilmiqtir. Ancak sigorta teknik kargrhklan agrsrndan
mevzuatr inceledi$mizde, temel amacr qirketin mali yiikiimltiliiklerini kargrlayabilmesinin bir garantisi olabilmek amacrna ulagamamakta, yetersiz
ve ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmaktadrr. Sigortacrhk Kanunu Tasansr Taslafr'ndaki diizenlemeye baktrlrmrzda ise, teknik karqrhklarrn sayr itibariyle arttrrrldrSm; fakat sigorta girketinin mali gtcii agrsrndan gok da
iinemli depiqiklikler yaprlmadr[rm gtirmekteyrz.
Bununla birlikte sigorta hukukunun, sigortahlarrn grkarlanmn korunmasr amaglandr[r ve sigorta qirketinin kurulugundan itibaren tiim faaliyetlerinde uyacaklan kurallann diizenlendiS SMKda da defiqen koqullara giire gerekli defigikliklerin yaprlmasr, sigorta qirketinin mali ytikiiLmliiltiklerin
bir garantisi olan teknik kargrhklann da hesaplanma tarzlanmn daha net
ve aynntrh bir qekilde diizenlenmesi gerekmektedir.
Sigorta teknik karqrhklan agrsrndanTiirk Vergi Mevzuatr'm inceledi$imizde ise temel diizenlemenin yer aldrlr Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
l4.maddesinde, indirilecek giderlerin arasrnda deprem hasar karqrhklanmn sayrlmamrq olmasrmn biiyiik bir eksiklik olduiunu siiyleyebiliriz.
SMI(nda diizenlenen ve sigorta qirketi tarafrndan a5rnlan deprem hasar karqrhklarrmn ve gergeklemiq ancak ihbar edilmemiq karqrhklann da
KVK'nda kurum kazancrmn tespitinde gider olarak indirilecek karqrhklar
lcrsmrndagiisterilmesi gerekmektedir. Zira, sigorta qirketleri, aJrrmrq olduklarr teknik karqrhklar ile ilgili yapacaklan her tiirlti hesaplamalarda, iinceIikle kendi ozelrnevzuatr gergevesindeiqlemler yapacak, sonra vergi yiikiimItiliigti ile ilgili hesaplamalannda bu iqlemleri esas alacaklardrr. Bu nedenIe sigortacrhk mevzuatrndaki dtizenleme ile vergi mevzuatrndaki dtizenlemenin birbirine paralel olmasr btiyiik iinem arz etmektedir.
Kazamlmamrg primler kargrhfr, bilango dtineminde sona ermemiq ve
gelecek yrla sarkan sigorta teminatlan igin hesaplanan bir karqrhk ttirti
olup, VUK'nun "pasif gegici hesap krymetleri" baghlr altrndaki 287. maddesinde diizenlenmesinin daha doiru olacafrm diigiinmekteyiz. Qiinkii, sigorta qirketleri, aJnrmrqolduklan cari rizikolar karqrhklarrm bilango ddneminde pasifgegici hesaba alarak, hesap planlannda daha do$ru ve gergekgi iqlem yapmrq olacaklardrr. Aym qekilde muallak hasar karqrhklarrmn da
VUI(nun "karqrhklar" baqhkh 28S.maddesinde yer almasr, qirketlerin biIango hesaplannda defferleme iglemleri ile daha do[ru hesap plam oluqturmalanm sa$ayacaktrr.
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wK gergevesindeytikiimliiltiklerini yerine getirmeye gahqan sigorta
qirketleri, mevzuatta agrkga yazrh olmasa bile aJardrf.r bu karqrhklan,
vuK'nun deperleme ile ilgili hiiktimleri gerqevesindedikkate almakta ve
ona giire iglem yapmaktadrr. Bu nedenle, vul(da yer alan 2g7 ve 2gg.maddelerinde, sigorta teknik karqrhklan ile ilgili iizel bir diizenlemeye yer verilmesi, igleyen bir sistem kurma yaklagrmr ile kargrlaqrlan sorunlan giizme
yolunda atrlacak iinemli adrmlardan birisi olacaktrr.

