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Sayı: 171

S İ G O R T A H İ Z M E T L E R İ ( D Ü Z E N L E M E VE D E N E T İ M ) YASASI
( 60/2010 SAYILI YASA)
M a d d e 17 Altında Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim)
Yasasının 17'inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, Teminatlar Tüzüğü olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
"Bakanlık", Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi'nin bağlı
olduğu Bakanlığı anlatır.
"Banka", Şirketler Yasası ve KKTC Bankalar Yasası altında kurulan
bankalar ile yabancı bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde açılan
şubelerini anlatır.

Fasıl 113
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56/1991
42/1997
39/2001
59/2002

"Birlik", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliğini anlatır.
"Sigorta Şirketi", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş sigorta
şirketleri ile yabancı ülkelerdeki sigorta şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetindeki şubelerini anlatır.
"Minimum Sermaye Yeterliliği", sigorta şirketleri ile reasürans
şirketlerinin sermaye yeterliliğinin en az üçte birine denk düşen tutan
anlatır.
"Sigorta Yöneticisi", Daire Müdürünü anlatır.
"Topluluk" hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte;
sermaye, yönetim ve denetim açısından birbiriyle ilişkili, faaliyet konulan
yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, organizasyon ve
finansman konularının bir ana ortaklık çatısı altında tek merkezden
koordine edildiği ana ve bağlı ortaklıklar bütününü anlatır.
"Yasa", Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasını anlatır.
Amaç

3.

Bu Tüzüğün amacı, sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasının
temini için sigorta ve reasürans şirketlerinin tesis edecekler teminatlar ile
ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
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İKİNCİ KISIM
Teminatlar
Teminat
Tesis
Edilmesi

4.

(1)

Sigorta şirketleri yurt içinde
akdetmiş oldukları sigorta
sözleşmelerinden doğan taahhütleriyle orantılı olarak teminat tesis
etmek zorundadır.

(2)

Hayat dışı sigorta şirketleri için minimum sermaye yeterliliği, sermaye
yeterliliği hesaplama döneminde teminat olarak tesis edilir.

(3)

Hayat dışı sigorta şirketleri için minimum sermaye yeterliliği hiçbir
dönemde çalışılan sınıflar itibarıyla gerekli olan asgari sermaye
tutarlarının üçte birinden az olamaz. Çalışılan sınıflar itibarıyla gerekli
olan asgari sermaye tutarı; ödenmiş minimum sermaye tutarına
ilaveten çalışılan sigorta sınıflan için gerekli olan sermaye tutarları
toplamından oluşur.
Ancak, bu şirketlerin bir yıldan uzun süreli yaptıkları ferdi kaza,
hastalık veya sağlık sigorta sözleşmeleri için ayıracakları teminatlar
hakkında aşağıdaki (4)'üncü fıkra kuralları uygulanır.

(4)

Hayat grubunda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin göstereceği
teminat, hayat sigortalarının safı primleri üzerinden her hesap
döneminde ayrılan matematik karşılıkları toplamından, yapılan
ikrazlar ve matematik karşılıklarda vadesi senelik olarak hesaba
alınmış primlerin, henüz vadesi gelmemiş tutarlarının düşülmesinden
sonra kalan bakiye ile bayat muallak tazminatları ve tahakkuk etmiş
temettü hisseleri toplamının yansıdm
Ancak, bu şirketlerin bir yıl veya bir yıldan kısa süreli verdikleri
hayat, ferdi kaza, sağlık veya hastalık teminatları için yukarıdaki
(3)'üncü fıkra kuralları uygulanır.

(5)

Yeni kurulan sigorta şirketleri, ilk sermaye yeterliliği hesaplama
dönemine kadar ödenmiş sermayelerinin üçte biri tutarında teminat
tesis eder.

(6)

Sigorta Yöneticisi, Yasa'nın 51'inci maddesine göre işlem yapılan
sigorta şirketleri ile tasfiye halinde olan veya yeni sözleşme yapma
yetkisi kaldırılan bir sigorta şirketinin belirli bir tarih itibarıyla teminat
miktarını yeniden belirleyebilir. Bu durumda teminat açığı olması
halinde ilave teminat bir ay içinde tesis edilir.

(7)

Kredi sigortası sınıfı için yukarıdaki fıkralarda sayılan teminata
olarak;

ek

(A)

Sigorta şirketleri, son üç yılın her birinde kredi sigortası
sınıfında prim üretimlerinin beş yüz bin Türk Lirasını veya son
üç yılın her birinde bu sınıfın prim üretimi toplamının hayat
dışı prim üretiminin yüzde dördünü aşması halinde, bu sınıf
için üç yüz bin Türk Lirasından aşağı olmamak kaydıyla
teminat tesis ederler.

(B)

Kredi sigortasına ilişkin yukarıda belirtilen prim üretimi şartını
taşımayan sigorta şirketleri, kredi sigortası sınıfı için yüz elli
bin Türk Lirasından aşağı olmamak kaydıyla teminat tesis
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ederler.
(C)

Teminat
5.
Olarak Kabul
Edilecek
Kıymetler ve
Varlıklar

Teminatların
Değerlemesi

Teminatların
Tesisi ve
Serbest
Bırakılması

6.

7.

d)

Kredi sigortası sınıfı teminat hesabının yapılması sırasında,
kredi sınıfı prim üretiminin hayat dışı sigorta gurupları toplam
prim üretimi içerisindeki payı, hayat dışı gurup için gerekli
minimum sermaye yeterliliği ile çarpılarak bulunan tutar, kredi
sınıfı için gerekli olan ve yukarıda belirtilen minimum teminat
tutarları ile karşılaştırılır. Büyük olan tutar kredi sınıfı için
gerekli nihai teminat tutarı olarak minimum sermaye
yeterliliğine ilave edilir.

Sigorta şirketleri tarafından;
(A)

Türk Lirası veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez
Bankasınca alım satım konusu yapılan dövizler üzerinden
açılan vadeli ve vadesiz mevduat,

(B)

Genel olarak teminatların % 10'unu; bir şirkete ait olanların
payının toplam teminatlarının % 10'unu, bir topluluğa ait
olanların payının ise toplam teminatların % 10'sini aşmaması
kaydıyla bu şirketlerin hisse senetleri ile tahvilleri,

(C)

Tesis etmekle yükümlü olunan toplam teminat
%25'ini geçmemek kaydıyla gayrı menkuller
teminat olarak gösterilebilir.

tutarının

(2)

Teminat olarak gösterilecek kıymetlerin borsalarda işlem görmesi ve
sigorta şirketlerinin varlıkları arasında yer alması şarttır.

(3)

Sigorta Yöneticisi, teminat olarak kabul edilen, ancak daha sonra
borsada işlem görmeyen finansal varlıkların değiştirilmesini
isteyebilir.

(1)

Bloke edilen döviz ve döviz üzerinden açılan mevduat ile döviz
üzerinden veya dövize endeksli olarak ihraç edilen menkul kıymetler,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan
edilen günlük döviz alış değerleri ile işleyen faizin ilave edilmesi
suretiyle değerlenir.

(2)

Borsada işlem gören hisse senetleri borsa değerlerinin % 80'i oranında
kabul edilir.

(3)

Teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin, KKTC Tapu ve Kadastro
Dairesi'nin veya Tapu ve Kadastro Dairesinin onayladığı emlak
danışmanlarının belirleyeceği rayiç değerlerinin % 80'i dikkate alınır. .

(1)

Sigorta şirketleri teminatlarını, tesis etmek ve sermaye yeterliliği
hesaplama dönemlerini takip eden mayıs ayı sonuna kadar süresiz
olarak, Bakanlık adma bloke ve/veya Bakanlık lehine birinci derece
ve sırada ipotek ettirmek ve belgesini Sigorta Yöneticisine sunmak
zorundadır.

(2)

Teminat olarak gösterilen Türk Lirası ve dövizler ile finansal varlıklar,
Bankada, Bakanlık adına süresiz bloke edilir. Blokaj, sigorta ve
reasürans şirketi ile aynı topluluk ilişkisi içinde bulunan finansal
kuruluşlarda tesis edilemez. Bakanlık, nezdinde bloke edilen
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kıymetleri Yasa veya bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak tesis amacı
dışında kullandığı veya işleme tabi tuttuğu saptanan bankaları, blokaj
tesis edilecek bankalar arasından çıkarılır ve bu bankalar nezdindeki
bloke kıymetler diğer bankalara aktarılır.

Teminatın
Kullanılması

Fasıl 113
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28/1987
65/1989
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42/1997
29/2003
35/2007
Fasıl 5

8.

(3)

Sigorta Yöneticisi, teminat olarak gösterilen bütün varlıkların değer
takdirini masrafları ilgili şirkete ait olmak üzere, yeniden yaptırmaya
ve kıymetlerde değer düşüklüğü nedeniyle oluşan teminat
eksikliklerini tamamlatmaya veya teminat olarak tesis ettirilen
varlıkların değiştirilmesini istemeye yetkilidiı.

(4)

Hayat gurubundaki tahsilatı 'aşacak şekilde bu gurupta sigortalılara
ödeme yapmak zorunda kalan sigorta şirketlerinin, söz konusu guruba
ait teminat olarak gösterilen ve bloke edilen varlıklarından, aşılan
miktar dahilinde Sigorta Yöneticisince uygun görülecek kısım serbest
bırakılır.

(5)

Teminat olarak gösterilen değerlerdeki değişmeler dolayısıyla veya
başka herhangi bir nedenle teminat fazlası olması halinde, bloke
edilen teminatlar Bakanlıkça serbest bırakılır.

(6)

Teminatlar Sigorta Yöneticisinin izni olmaksızın hiçbir suretle iade
olunamaz. Bloke kıymetlerin eş değer bir kıymetle değiştirilmeleri
Sigorta Yöneticisinin iznine tabidir.

(7)

Teminatlar arasında aktarma yapılması ve bloke kıymetlerin bankalar
veya şubeler arasında nakli Sigorta Yöneticisinin iznine tabidir.

(1)

Sigorta Yöneticisi sigorta şirketlerinin mali bünye zaafiyeti nedeniyle
ödeme güçlüğüne düşmesi halinde sigortalılara ilgili sigorta şirketinin
teminatlarından ödeme yapabilir.

(2)

Teminat, sigortalıların alacaklarına karşılık teşkil eder. Sigorta ve
reasürans şirketlerinin tasfiyesi halinde sigortalıların alacaklarının
ödenmesine tahsis edilir.

(3)

Bir veya birkaç sınıfta veya bütün sınıflarda sigortacılık faaliyetlerine
son vermek isteyen sigorta şirketlerin teminatı, sigortalıların tüm
alacaklarının ödenmiş olması şartıyla serbest bırakılır.

(4)

Faaliyete son verme ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi sırasında
teminatların öncelikle sigortalıların alacaklarına tahsisi için Sigorta
Yöneticisi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5)

Bir sigorta ve reasürans şirketinin tasfiyesi Şirketler Yasasındaki
tasfiye veya İflas Yasasındaki kurallar uyarınca yapılır.
Ancak bir sigorta şirketinin tasfiyesinde ilgili sigorta şirketinden
sigortalının poliçeden doğan alacakları Şirketler Yasasındaki tasfiye
veya İflas Yasasındaki her türlü öncelikli alacaklardan önce gelir ve
tasfiye memuru tarafından tasfiye kasasına uygun olması halinde
lehtarlara hemen ödenir.
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İflas Halinde 9.
Hayat
Portföyünün
Devri

(6)

Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları ödenmeden iflas veya tasfiye
hesaplarına dahil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve
haciz konulamaz. Ancak, Sigorta Yöneticisinin sigortalı alacaklarının
korunması amacıyla teminatlar üzerinde ihtiyati tedbir koydurtma
hakları saklıdır.

(1)

Bir şirketin iflası halinde, hayat sigorta portföyünün bütün hak ve
yükümlülükleriyle devrini kabul eden bir veya birkaç şirket bulunduğu
takdirde, tasfiye neticesi beklenmeksizin Sigorta Yöneticisinin izniyle
devir yapılır.

(2)

iflas eden şirketin portföyü ile birlikte teminatlar da devredilir veya
devralan şirket tarafından tesis olunur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Kurallar

Yürütme

10. Bu Tüzüğü Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi'nin bağlı
olduğu Bakanlık yürütür.

Yürürlük

11. Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.

