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ŞİRKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008
Hayat Dışı - Non Life (Altı adedi faal değil / Six are inactive) 32 35 36

Hayat – Life (Bir adedi faal değil / One is inactive) 10 14 12

Hayat / Emeklilik - Life / Pension 10 9 11

Emeklilik – Pension 1 1 1

Reasürans – Reinsurance (Bir adedi faal değil / One is inactive) 2 2 2

Türkiye’de sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörü

Toplam – Total (Sekiz adedi faal değil / Eight are inactive) 55 61 62

•2008 yıl sonu itibariyle sigortacılık ve bireysel emeklilik
sektöründe mevcut 62 şirketten 22’si hayat dışı ve 19’u hayat /
emeklilik şirketi olmak üzere toplam 41 adedi doğrudan veya
dolaylı olarak yabancı ortaklıdır.



2004 2005 2006 2007 2008

Şirket Sayısı -No. of Company 59 55 55 61 62

- Hayat Dışı Şirketler -Non Life Company 33 32 32 35 36

- Hayat / Emeklilik Şirketleri -Life/Pension Comp. 11 11 11 10 12

- Hayat Şirketleri -Life Company 12 10 10 14 12

- Reasürans Şirketleri -Reinsurance Company 3 2 2 2 2
Yabancı Serm Şirket Sayısı - No of Foreign Capital

Yabancı sermayeli şirketler

Yabancı Serm.Şirket Sayısı - No.of Foreign Capital
Com. 16 20 24 35 41

- Hayat Dışı Şirketler -Non Life Company 9 11 14 19 22

- Hayat / Emeklilik Şirketleri -Life/Pension Comp. 7 9 10 16 19

•Son beş yıllık süreçte ödenmiş sermaye içinde yabancı sermayenin
payı hayat dışı sigorta şirketlerinde % 12’den % 51’e, hayat /
emeklilik şirketlerinde ise % 23’ten % 52’ye yükselmiştir. Toplam prim
üretimi içinde yabancı sermayenin payı ise ödenmiş sermayedeki artışa
paralel olarak % 19’dan % 53’e yükselmiştir.



2004 2005 2006 2007 2008

Şirketler Personel Sayısı -No. of Companies’ Personel 12.140 12.851 13.617 15.138 16.069

- Hayat Dışı Şirketler -Non Life Company 6.147 6.349 6.913 7.553 8.406

- Hayat / Emeklilik Şirketleri -Life/Pension Companies 4.912 5.403 5.610 6.265 6.446

- Hayat Şirketleri -Life Company 889 914 902 1.119 1.014

Reasürans Şirketleri Reinsurance Company 192 185 192 201 203

Sektörde istihdam

- Reasürans Şirketleri -Reinsurance Company 192 185 192 201 203

Acente Sayısı - No. of Agency 15.322 16.011 13.250

Broker Sayısı - No.of Broker 56 64 73

Eksper Sayısı - No. of Loss Adjuster* 1.734 963 901

* 2007 ve 2008 yılları için Levhaya Kayıtlı Eksper Sayısı

Registered to The UCCET for The Year of 2007 and 2008
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•Yönetim kurulu üyelerinin seçimi yönetim kurulunun performansını etkileyen
önemli bir faktördür. Bu kurula seçilecek kişilerin belli kriterlere sahip olmaları
sağlanmalı ve bu husus esas sözleşme ile sürekli uygulanır hale getirilmelidir.
Sigortacılık Kanunu’nda söz konusu nitelikler belirlenmiş ve sektör için
uygulanma zorunluluğu getirilmiştir.

Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetim kurulunun düzenli olarak ve en

Şirketlerde Yönetim Kurulu ve İnsan Kaynakları

az ayda bir kez olmak üzere yılda 12 toplantı gerçekleştirmesi esastır.

•İnsan kaynaklarının iyi yönetilmesi ve bu hususa gereken önemin verilmesi
iyi yönetim ilkelerinin başında yer almaktadır. İnsan kaynakları uygulamalarını
organizasyon içinde geliştirmeyen şirketler kalifiye elemanlarını kaybetmeye
mahkûmdur. Şirketlerde performans ve verimliliğin sağlanmasında en önemli
unsur kaliteli insan kaynağına sahip olmak ve bu kaynağı elinde tutabilmektir.



Şirket ve Müşteri

Müşteri Memnuniyeti

Müşteriler bir şirketin menfaat sahipleri olarak büyük önem taşırlar. Özellikle sigorta
şirketlerinde müşterilerin hakları diğer sektörlerden farklı olarak yasalarla korunmuş
ve takip edilmektedir. Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için öncelikli olarak
müşteri memnuniyetinin sağlanması gereklidir.

İnternet Sitesi

Sigorta şirketlerinin, halka kapalı dahi olsalar faaliyet gösterdikleri sektör ve
müşterilerine olan sorumlulukları bilgi verme konusunda daha özenli olmalarını
gerektirir. Şirket tarafından etkin olarak kullanılacak bir internet sitesi, şirket
bilgilerine dünyanın her yerinden zamanında, hızlı, düşük maliyetli ve kolay olarak
erişilebilirliği sağlar. Bu nedenle internet kamuyu aydınlatmada en etkin araçlardan
biri olarak kabul edilir.



Aktüerin Rolü



Aktüer kimdir?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu

Aktüer:Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve
demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak yasal
düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kar paylarını hesaplayan, tarife ve
teknik esasları hazırlayan kişiteknik esasları hazırlayan kişi,

Bilinen risklerin istatistiksel ve matematiksel yöntemler kullanılarak
modellemesinde (dağılım belirleme) ve bu risklerin kısa, orta ve
uzun vadede yaratacağı finansal sonuçların kestiriminde uzman kişi



• Sigorta Şirketleri
• Sigorta Departmanları (Devlet, Yerel Yönetimler)
• Sosyal Güvenlik Kurumları
• Üniversiteler

Y t Şi k tl i

Aktüerlerin istihdam edildikleri alanlar

• Yatırım Şirketleri
• Yazılım Şirketleri
• Danışmanlık Şirketleri
• Denetim Şirketleri
• Bankalar



Türkiye’de sicile kayıtlı toplam 112 aktüer vardır:

– Emekli Olanlar: 10
– Danışmanlık Şirketlerinde Çalışan : 4
– Serbest Danışmanlık Yapan: 8

Üniversitelerde Görev Yapan: 10

Türkiye’de aktüerler

– Üniversitelerde Görev Yapan: 10
– Kamu da göre yapan : 28 (Hazine Müsteşarlığı / Sosyal Güvenlik

Kurumu)
– Sigorta/Finans Sektöründe Üst Düzey Yönetici olarak Görev

Yapan: 7
– Sektörde/Finans Sektöründe Orta Düzey Yönetici / Uzman

Olarak Görev Yapan: 40
– Diğer: 5
– Ek olarak; 7 “yardımcı Aktüer“ ve 9 “stajyer Aktüer



Sigorta risk yönetimi

Şirket’in sigorta poliçeleri ile ilgili ana riski, gerçekleşen hasar ve hasar
ödemelerinin beklentilerin üzerinde olmasıdır. Dolayısıyla Şirket’in
sigorta riskini yönetmedeki ana hedefi bu yükümlülükleri karşılayacak
yeterli sigortacılık karşılıkları nın bulunduğundan emin olmaktır.

Sigortacılık Riski ve Finansal Riskler

Finansal riskler

Şirket’in kullandığı belli başlı finansal araçlar, nakit, vadeli banka
mevduatları, ters repo işlemleri, hisse senetleri ve devlet tahvilleri ile
esas faaliyetlerden olan alacaklar ve kredilerdir. Şirket kullandığı
finansal araçlar ve sigorta sözleşmesi yükümlülükleri dolayısıyla çeşitli
finansal risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Kullanılan araçlardan
kaynaklanan riskler piyasa riski, yabancı para riski, likidite riski ve kredi
riski dir.



i) Fiyat riski

• Şirket piyasa fiyatıyla değerlenen finansal varlıklara sahip olduğundan fiyat
riskine maruz kalmaktadır.

ii) Faiz riski

Finansal risk yönetimi- Piyasa riski

• Faiz riski piyasa faizlerindeki dalgalanmalardan kaynaklanan finansal
varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki ya da gelecek nakit akışlarındaki
değişiklikleri ifade eder.

iii) Kur riski

• Kur riski Şirket'in yabancı para borç ve varlıklara sahip olmasından ve
bunların TL’ye çevrilmesi sırasında yabancı para kuru değişikliklerinden
doğan kur riskinden kaynaklanmaktadır.



• Kredi riski Şirket’in, karşılıklı ilişki içinde bulunduğu
üçüncü tarafların yapılan sözleşme gereklerine
uymayarak yükümlülüklerini tamamen veya kısmen
zamanında yerine getirememelerinden dolayı Şirket’in
karşılaşacağı durumu ifade eder.

Finansal risk yönetimi- Kredi riski ve Likidite riski
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• Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını
karşılayamama riskidir.



• Dünyada yirminci yüzyıldan beri başlayan bu dönemde
Uzmanlar, ellerinde fazla derecede istatistiki bilgi olmamasına
rağmen yıllardır sigorta endüstrisindeki başarının nedeni
olarak, sadece çok büyük risklere fiyat verebilen becerikli ve
kararlarında doğruluk payı yüksek olan underwriterları işaret
etmemektedirler.

20. yüzyıl ve sonrasında neler oldu ?

• Hayal edilemeyen büyüklükte riskler gerçekleşti.
• Tarife serbestisi gerçekleşti
• Sıcak Rekabet söz konusu oldu
• Devlet kontrolü artırıldı
• Tüketici kararları ve talepleri değişti ve diğer faktörler
• Underwriter ların işlerini çok zorlaştırdı



•Yüksek enflasyon, primde izin verilebilenden daha yüksek hasarlara
sebebiyet verdi.

•Yeni teknolojinin hızlı gelişimi yeni risk alanlarının ortaya çıkmasına
neden oldu.

•Üstünde bilgi ve tecrübenin olmadığı yeni alanlara sebebiyet verdi ve

20. yüzyıl ve sonrasında neler oldu ?

Üstünde bilgi ve tecrübenin olmadığı yeni alanlara sebebiyet verdi ve
bunlar risklerin büyük bir çoğunluğunu oluşturdu.

•Olması gerekenden daha fazla prim alan Şirketlerin bu sektörde
varlığını sürdürmeleri imkansız hale geldi.

•20. yy istatistik teorisinin çocukluktan olgunluğa doğru büyümesine
ve aynı zamanda çok yüksek depolama kapasitesine dayalı
bilgisayarların gelişmesine tanıklık etti



Şirket’in sermaye yönetiminin esas amacı, Şirket’in operasyonlarını
sürdürebilmek için güçlü bir sermaye yapısını oluşturabilmek ve devam
ettirebilmek ile Şirket ortaklarına sağladığı değeri maksimize etmektir.

31.12.2005 tarihinden itibaren kademeli olarak Risk odaklı sermaye
yeterliliği rejimine geçildi. Söz konusu yönteme göre belirlenecek

Sermaye yönetimi
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gerekli özsermaye hesabında şirketlerin

•Aktif riski,
•Reasürans riski,
•Aşırı prim artışı riski,
•Muallak hasar karşılığı riski
•Yazım riski,
•Faiz ile kur riskleri dikkate alınmaktadır.



• Sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeler Hazine Müsteşarlığı'nın 19 Ocak
2008 tarihli ve 26761 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine
ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliği” çerçevesinde 6 aylık dönemler
itibariyle hesaplanmaktadır Şirket’in sermaye yönetiminin esas amacı

Yönetmelik

itibariyle hesaplanmaktadır. Şirket in sermaye yönetiminin esas amacı,
Şirket’in operasyonlarını sürdürebilmek için güçlü bir sermaye yapısını
oluşturabilmek ve devam ettirebilmek ile Şirket ortaklarına sağladığı değeri
maksimize etmektir.



Üzerine basılması gerekir ki;

�Prim oranlarını belirlemede,
�Sapma marjlarının belirlenmesinde

Aktüerlerin önemi

�Sapma marjlarının belirlenmesinde,
�Konservasyon limitlerinin tesbitinde,
�Muallak Hasar karşılıkları,(IBNR,IBNER v.b)

aktüerlerin üstlendikleri görev çok önemlidir.



Lynne Rosansky (uluslararası iş ilişkileri uzmanı)

Dünya çapındaki kuruluşlar
sürekli olarak
d l i il ğ dderlenmiş veriler ırmağında
yıkanırlar.



İstatistiksel metodlar,
Bu metodları uygulayan AKTÜERLER

ve
Bilgisayar Teknolojisi

Profesyonellere yardım edeny y
ARAÇLARDIR.

ASLA,
Profesyonel karar vermenin yerine

geçen değil,
Profesyonellerin karar vermesine

yardımcı olan ARAÇLARDIR.



Sabırla dinlediğiniz için

TEŞEKKÜR EDERİM.TEŞEKKÜR EDERİM.


