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AKTÜERYA NEDİR, AKTÜER KİMDİR?

Aktüerya insanların, doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın,
kaza, deprem, sel ve hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rasgeleliğe bağlı,
öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenen bilim dalıdır.
Aktüer, bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu
olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmak üzere eğitilmiş
kişidir.

AKTÜER’İN ÖNEMİ

Her insan ve kurum riskle karşılaşabilir ve risk çok farklı şekillerde oluşabilir.
Aktüerler riski ölçme ve yönetmede uzman olduklarından, toplumun fiziksel ve
ekonomik koşullarının iyileştirilmesinde önemli katkıları vardır. Aktüerler ağırlıklı
olarak sigorta şirketlerinde çalışırlar. Bunun nedeni risk yönetiminin toplum
tarafından en iyi bu alanda hissedilmesidir. Finansal olarak kaybetme riski, sigorta
şirketine belli bir prim karşılığında devredilir. Aktüerler, sigorta sektöründe sigorta
ürünleri oluşturarak bu ürünlere ilişkin prim ve rezervleri belirler ve olası hasar
ödemeleri tahminlerini yaparak şirketin aktüeryal dengesinin oluşturulmasında
önemli rol oynarlar.

AKTÜERYA EĞİTİMİ’NİN AMACI

Aktüerya eğitiminin amacı aktüerya, istatistik, matematik, sigortacılık, bilgisayar,
finans gibi bilgilerle donatılmış; sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilim dersleriyle
desteklenmiş ve bu bilgileri ilgili olduğu her alanda kullanabilecek çağdaş, yaratıcı
ve sorunları bağımsız olarak çözebilecek aktüerler yetiştirmektir.

AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

Dört yıllık aktüerya eğitiminde önce matematik, istatistik, bilgisayar ve ekonomi
ağırlıklı temel dersler, daha sonra risk kuramı, risk analizi, hayat ve hayat dışı
sigortalar matematiği, emeklilik matematiği, aktüeryal yazılımlar, aktüerya
uygulamları gibi uzmanlık dersleri verilmektedir. Aktüerya eğitiminde başarılı olan
öğrenciler gerekli koşulları sağladıklarında İşletme ve Ekonomi’de yandal diploması
alabilirler. Aktüerya bilimcileri, ulusal ya da uluslar arası aktüerlik sınavlarına girerek
Aktüerlik Yönetmeliği’nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde imza
yetkisine sahip Aktüer ünvanını da alabilirler.

KİMLER AKTÜER OLABİLİR?

Aktüer olmak isteyen adayların matematik bilgisi güçlü, bilgisayardan yararlanarak
sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, girişimci, araştırmacı, yeniliklere açık kişiler
olmaları gerekir.

AKTÜERLERİN ÇALIŞMA ALANLARI

Aktüerler ekonominin tüm sektörlerinde çalışabilirler. Ancak daha çok sigorta
şirketleri, ticari bankalar ve yatırım bankaları gibi finansal hizmet sektörü ile özel
sosyal güvenlik kurumlarında ve 6345 ünvan kodlu AKTÜER, 6348 kodlu AKTÜER
YARDIMCISI ve 5020 ünvan kodlu AKTÜER ünvanı ile kamu kuruluşlarında
çalışabilmektedirler.

İstatistik, finans, mevzuat, muhasebe ve sigortacılık konularında kendilerini değişen
dünya koşullarında uygun olarak geliştiren Aktüerlerin iş alanları oldukça geniştir.

DÜNYADA AKTÜERYA

Aktüerlik mesleği, ABD ve Avrupa’da ücret, prestij ve iş tatmini açısından en iyi on
meslek arasında ilk beşin içerisindedir.

GİRİŞ PUANLARI

Yıl En Düşük En Yüksek

2005 334.449 341,628

2006 305,958 324,411

2007 331,514 348,328

2008 324,194 344,047

EN DÜŞÜK PUAN İLE GİREN ÖĞRENCİLERİN
SIRALAMADAKİ YERLERİ

Yıllar En Düşük

2004 36 424

2005 31 993

2006 29 708

2007 29122

2008 31486


