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Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 16.11.2013 
 
 
Kielet ja käännössuunta 
 turkista suomeen  
   
Aihepiiri (aukt3)   
 talouselämä  
  
Käännöstehtävä 
               Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös  
 
 Lähde: KKTC MaliyeBakanlığı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) 
             Yasası (60/2010) Madde 35 Altında Tüzük. 

 
Käännöksen käyttötarkoitus  
 Käännetään käytettäväksi vakuutuspalveluista ilmenneessä riita-asiassa.  
 
  
 
 
 
 Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä! 
 Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa 
 tutkintosuorituksen hylkäämiseen. 
 
 
 Käännettävän tekstin pituus 2043 merkkiä  
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SİGORTA HİZMETLERİ YASASI 
 
5. Muallak Tazminat Karşılığı 
 
(1) Şirketler, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap 
dönemlerinde veya cari hesap dönemlerinde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu 
bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş 
tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmak zorundadır. 
 
(2) Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığının hesaplanması 
sırasında; hesaplanmış veya tahmin edilmiş eksper, bilirkişi, danışman, dava ve haberleşme 
giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider 
payları dikkate alınır ve ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil 
edilemez. Halefiyet hakkının kazanılmış olması şartı ile uygulama esasları Sigorta 
Yöneticisince belirlenecek olan tahakkuk etmiş rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri 
bilançonun aktif tarafındaki ilgili alacak hesabının altında gösterilerek dönem geliri ile 
ilişkisi kurulur. 
 
(3) Hayat gurubu hariç olmak üzere, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak 
tazminat karşılığı ile içeriği ve uygulama esasları Sigorta Yöneticisince belirlenen aktüeryal 
zincirleme merdiven yöntemleri kullanılarak bulunan tutar arasındaki fark gerçekleşmiş 
ancak rapor edilmemiş tazminat bedelidir. Reasürans şirketlerinin özel şartları dikkate 
alınarak, bu şirketlerin kullanacakları aktüeryal zincirleme merdiven yönteminin içeriği ve 
hesaplama aralığı ile ilgili olarak Sigorta Yöneticisi tarafından farklılaştırma yapılabilir. 
 
(4) Sigorta Yöneticisi, sınıflar veya şirketler itibariyle belirleyeceği aktüeryal zincirleme 
merdiven yönteminin uygulanmasını isteyebilir. Şirketler her bir sınıf itibariyle 
kullanmakta oldukları aktüeryal zincirleme merdiven yöntemini finansal tablolarının 
dipnotlarında açıklar. 
 
(5) Hayat grubuna ilişkin gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminat 
karşılığına ilişkin hesaplama esasları bu gruba ilişkin teminat tutarları dikkate alınacak 
şekilde Sigorta Yöneticisince belirlenir. 


