3 onur acar:Layout 1

4/28/11

12:08 PM

Page 133

IX. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Genel Oturum III

AVRUPA SİGORTA SEKTÖRÜNDE YENİ RİSK BAZLI SERMAYE YETERLİLİĞİ
YAKLAŞIMI: SOLVENCY II
Onur ACAR
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

GİRİŞ
Sigorta, karşılaşılması muhtemel zararların ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından korunmak için risklerin bir başka tarafa transfer edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemde, gerçek veya tüzel kişiler karşı karşıya kaldıkları tehlikelerin neden olabileceği zararları küçük miktarlarda
ödedikleri paralar (primler) karşılığında teminat altına almış olmaktadır. Riskten korunmak isteyen sigortalılardan toplanan kaynaklar, sigorta şirketleri tarafından riskle karşılaşan sigortalılara aktarılmaktadır.
Ancak, sigorta şirketleri önceden öngörülemeyen risklerin ortaya çıkması durumunda sigortalılara
karşı yükümlülüklerini yerine getirmede yetersiz kalabilir. Ekonomideki finansal kayıpları paylaştırmak,
devletin sosyal güvenlik programlarının üzerindeki baskıyı azaltmak, tasarrufları harekete geçirmek ve
yatırımları artırmak gibi işlevleri olan sigorta şirketlerinin mali bünye zafiyetine düşmesi halinde bundan
sadece sigortalılar değil, finansal sektör ve ülke ekonomisi de etkilenecektir. Bu nedenle, sigorta şirketlerinin sermaye gereksinimlerinin doğru şekilde hesaplanması ve mali yapılarının yeterince güçlü olması
önem taşımaktadır. Bu kapsamda, gerek uluslararası kuruluşlar gerekse Avrupa Birliği, sigorta şirketlerinin en doğru sermaye ihtiyacının belirlenmesi ve faaliyetlerini mali bünye zafiyetine düşmeden sürdürebilmeleri için en iyi sistemin oluşturulması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.
Bu çalışmada, sigorta sektöründe sermaye yeterliliği düzenlemeleri ele alınmaktadır. Birinci bölümde sermaye yeterliliğinin tanımı ve risk bazlı hesaplamalar başta olmak üzere farklı hesaplama yöntemleri, ikinci bölümdeyse Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan sermaye yeterliliği düzenlemeleri ve bu sistemin
eksiklikleri üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde, Avrupa Birliği sigorta sektöründe Solvency II olarak
adlandırılan yeni sermaye yeterliliği düzenlemelerinin amacı, içeriği, kapsamı, öngörülen risk bazlı ekonomik model, sermaye yeterliliği seviyeleri ve açıklamaya ilişkin kurallar incelenmektedir. Dördüncü
bölümde Türk sigorta sektöründe sermaye yeterliliği düzenlemeleri açıklandıktan sonra, beşinci bölümde
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Solvency II düzenlemelerinin kısa ve orta vadede getirmesi beklenen faydalar ve zararlar üzerinde durulmaktadır. Çalışma, Solvency II düzenlemelerinin özetlenerek, sigorta şirketleri ve Türk sigorta sektörüne
ilişkin önerilerde bulunulan sonuç bölümüyle tamamlanmaktadır.
1. Sigorta Sektöründe Risk Bazlı Sermaye Yeterliliği Kavramı
1.1. Sermaye Yeterliliğinin Tanımı
Yükümlülük karşılama yeterliliği veya mali yeterlilik olarak da adlandırılan sermaye yeterliliği, bir
şirketin belli bir anda borçlarını karşılamaya yeterli olup olmadığını ifade etmektedir. Bir sigorta şirketinin sermaye yeterliliğine sahip olması, mali yapısının poliçe sahiplerine olan yükümlülüklerini karşılayabilecek düzeyde varlığının olduğu anlamına gelmektedir. Mali yetersizlik ise, bir sigorta şirketinin aktiflerinin yükümlülüklerini karşılayamaz hale gelmesidir. Bu itibarla, sigorta sektöründe sermaye yeterliliğine
ilişkin düzenlemelerin amacı, sigorta şirketlerinin sigortalılarına karşı mali yükümlülüklerini yerine getirememe riskini en aza indirmektir. 1
Ancak belli bir zaman diliminde, sigorta şirketinin yükümlülüklerinin sadece bir kısmı kesin olarak
bilinebilir.2 Bu nedenle, sermaye yeterliliğinin belirlenebilmesinde temel sorun şirketin yükümlülüklerinin
hesaplanabilmesidir. Sigorta şirketlerinin, belirsizlik ortamında koruma taahhüt edilmesi (teminat sağlanması) nedeniyle gelecekteki yükümlülüklerini, diğer bir ifadeyle sözleşmelerden doğan tazminat ödemelerini tahmin etmeleri oldukça zordur. 3 Oysa sermaye yeterliliği sistemi, şirketlerin özellikle büyük kayıplara yol açan olayların veya ekonomik krizlerin meydana geldiği olağan dışı durumlarda bile mali bünye
zafiyetine düşmeden sağlıklı şekilde faaliyetlerini yürütebilmelerini sağlamalıdır. 4

1 Arslan, Ö. (2003), Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sigorta Şirketlerinde Yükümlülük Karşılama Yeterliliği, Hazine
Müsteşarlığı Araştırma ve İnceleme Dizisi, no 37, s.1
2 Cummins, D., Derrig, R. (1988), Classical Insurance Solvency Theory, Kluwer Academic Publishers, s.50
3 Berk, N. (2005), Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik ve Risk Yönetimi: Türkiye’de ve AB’de Yeni Düzenlemeler, Solvency
II Projesi, TSRŞB yayın no 9, İstanbul, s.12
4 Acar, O. (2007a), Avrupa Birliği ve Türk Sigorta Sektöründe Sermaye Yeterliliği Düzenlemeleri: Solvency 2, Marmara
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu 2007 Bildiri Kitabı, İstanbul, s.512
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1.2. Sermaye Yeterliliği Hesaplama Yöntemleri
Sermaye yeterliliği birçok yolla hesaplanabilecek olup, günümüzde Avrupa Birliği ve Türkiye’de olduğu gibi hayat şirketlerinde teknik karşılıkların ve risk sermayesinin, hayat dışı şirketlerde ise primlerin ve
hasarların sabit bir oranına dayanabilir. Bu hesaplama yöntemi, uygulanması kolay olmasına karşın, geçmiş dönem sonuçlarına odaklanmakta ve gelecekte meydana gelebilecek riskleri dikkate almamaktadır.
Diğer bir ifadeyle, alternatif senaryolar yardımıyla gelecekte olağan dışı durumların meydana gelmesi
halinde şirketin finansal durumunun nasıl değişeceğinin belirlenmeye çalışıldığı “dinamik” hesaplamalara
değil, geçmiş dönemdeki verileri dikkate alan ve değişen şartları analiz içine sokmayan “statik” hesaplamalara dayalıdır. 5
Sabit rasyolara dayalı böyle bir hesaplama, özellikle şirketlerin maruz kaldığı risklerin ve risk yönetiminin hızla değiştiği bir ortamda, şirketin sermaye yeterliliği ve karlılığı ile ilgili yeterince öngörü sağlayamaz. Oysa risk, sigortacılık işinin temelinde yer almaktadır. Uluslararası Aktüerya Birliği (IAA), riski,
hedefler üzerinde etkisi olacak bir şeyin meydana gelme olasılığı olarak tanımlamakta ve sonuçlar ve olasılıklarla ölçüldüğünü belirtmektedir. 6 Riskin ana unsurları arasında oynaklık, belirsizlik ve uç olaylar yer
almaktadır. Oynaklık, gerçekleşmesi olası bir olayın sıklığı ya da şiddetindeki dalgalanmaları; belirsizlik,
ödenecek tazminatları tahmin etmede kullanılan modellerin yanlış belirlenmesini ifade etmektedir. Uç
olaylar ise, şirketin bir bütün olarak karşılaştığı yüksek etkili ancak sıklığı az olan olaylardır. Uç olaylar,
daha sık karşılaşılan olağan olaylardan yola çıkılarak doğru olarak tahmin edilemez. Dolayısıyla uç olaylar için kayıp değer belirlemek ve böylece elde ne kadar sermaye tutulması gerektiğini hesaplamak oldukça zordur. 7 Günümüzde terör olayları ve iklim değişikliği gibi nedenlerle uç olayların önemi daha da artmıştır.
Bu unsurlardan hareketle, riskler genellikle sonuçları ile tanımlanır ve sınıflandırılırlar. Uluslararası
Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS), sigorta şirketlerinin karşı karşıya kaldığı riskleri teknik riskler (sigorta
yükümlülüklerine ilişkin riskler), yatırım riskleri (yoğunlaşma riski, kredi riski, likidite riski gibi varlıklara

5 Acar, O. (2005), Avrupa Birliği’nde Yükümlülük Karşılama Yeterliliği: Solvency II, Sigorta Araştırmaları Dergisi, sayı 1, s.5
6 Bkz. www.actuaries.org
7 Ayadi, R., O’Brien, C. (2006), The Future of Insurance Regulation and Supervision in the EU: New Developments, New
Challenges, CEPS Task Force Report, s.23
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ilişkin riskler) ve teknik olmayan riskler (teknik riskler ve yatırım riskleri altında sınıflandırılamayan tüm
riskler) şeklinde sınıflandırmaktadır. 8
Uluslararası Aktüerya Birliği (IAA) ise, bir sigorta şirketinin karşı karşıya kalabileceği riskleri sigortacılık riski, kredi riski, piyasa riski ve faaliyet riski olmak üzere dört ana sınıfa ayırmaktadır. Sigorta riski,
yetersiz fiyatlama ve teknik karşılık varsayımlarına bağlı olarak, sigorta yükümlülüklerinin değerinde
meydana gelen olumsuz değişimleri ifade etmektedir. Fiyalandırma riski, hasar riski ve konservasyon riski
gibi risklerden oluşmaktadır. Piyasa riski, doğrudan veya dolaylı olarak varlıkların, yükümlülüklerin ve
finansal araçların piyasa fiyatlarının seviyesindeki ve oynaklığındaki dalgalanmadan kaynaklanan kayıp
riski demektir. Faiz riski, yatırım riski, yoğunlaşma riski gibi risklerden oluşmaktadır. Kredi riski ile anlaşılması gereken ise, şirketlerin karşı taraf temerrüd riski veya faiz riski şeklinde maruz kaldığı; karşı tarafın ve borçluların kredi itibarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan kayıp riskidir. Ülke riski ve politik risk
gibi riskleri kapsamaktadır. Faaliyet riski ise, yetersiz veya başarısız iç süreçlerden veya personelden ve
sistemden ya da dışsal etkenlerden kaynaklanan kayıp riskini ifade etmektedir.

8 IAIS (2009), On Solvency, Solvency Assessments and Actuarial Issues, IAIS Issues Paper, s.9
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Şekil 1: Risklerin sınıflandırılması
Sabit oranlara alternatif modeller incelendiğinde, bazı dezavantajlarına rağmen, sabit oran kullanılan sisteme göre daha üstün oldukları görülmektedir. Buna göre, risk bazlı sermaye yeterliliği, risk taşıdığı kabul edilen kalemlere çeşitli risk katsayıları uygulanarak sermaye ihtiyacının belirlenmesine dayanan
bir yöntemdir. 9 Ayrıca bilanço dışı riskler ve risk türleri arasındaki korelasyon da dikkate alınmaktadır.
Riske dayalı sermaye yeterliliği modelinde, bir sigorta şirketinin bütün risk profilini ve üretim hacmini yansıtan bir sermaye yeterliliği hesaplanmaktır. 10 Sabit rasyolara dayalı modellerde olduğu gibi sadece sigortacılık risklerini değil, aynı zamanda piyasa risklerini, kredi risklerini ve faaliyet risklerini de içermektedir. Sonuç olarak, riske dayalı sermaye yeterliliği hesaplamaları sabit rasyoya dayalı hesaplamalara göre

9 KPMG (2002), Study into the Methodologies to Assess the Overall Financial Position of an Insurance Undertaking from
the Perspective of Prudential Supervision
10 Arslan, Ö. (2003), a.g.e., s.40

137

3 onur acar:Layout 1

4/28/11

12:08 PM

Page 138

IX. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Genel Oturum III

daha karmaşık olmakla birlikte, daha doğru bir hesaplama yapılmasını sağlamaktadır. Ancak bu yöntem
riske duyarlı olmasına karşın yeterince dinamik olmamakla eleştirilmektedir.
Bu nedenle, yine risklere karşı duyarlı olan senaryo ve olasılık bazlı sermaye yeterliliği hesaplama
modelleri de geliştirilmiştir. Senaryo bazlı modeller belirli risk senaryolarının etkisini inceler. Sigortacının
sermaye yükümlülüğü, şirketin finansal modelinde uygulanan en kötü ihtimale göre belirlenir. Sermaye
tanımı kullanılan senaryolara bağlıdır. Olasılık bazlı modeller ise bir adım daha ileri giderek risk değişkenlerinin hepsini kapsamaya çalışarak, olası sonuçların tam olasılık dağılımını çıkarırlar. Bu modelde ihtiyaç
duyulan sermaye, sermaye yeterliliğini belirlenmiş bir olasılıkla ve belli bir süre zarfında korumak için
elde tutulan miktara eşittir.
Hiçbir sermaye yeterliliği hesaplama yöntemi şirketlerin mali bünye zafiyetine düşmesini tam olarak
engelleyememekle birlikte, günümüzde risk bazlı sermaye yeterliliği hesaplama yöntemleri geliştirilmektedir. Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) bu konuda ilkeler belirleyip, rehberler yayınlarken,
Avrupa Birliği de sigorta sektöründe Solvency I olarak adlandırılan ve sabit rasyolara dayanan sermaye
yeterliliği hesaplamasının yerine, Solvency II olarak adlandırılan ve risk bazlı hesaplamalara dayanan çok
daha sofistike bir yöntem geliştirmek için çalışmaktadır.
2. Avrupa Birliği’nde yeni sermaye yeterliliği düzenlemelerine duyulan ihtiyaç
2.1. Solvency I düzenlemeleri
Avrupa Birliği’nde sabit rasyo hesaplamalarına dayanan ve Solvency I olarak adlandırılan mevcut
sermaye yeterliliği sistemi hayat ve hayat dışı sigorta işlemleri için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 11
Şirketlerin sermaye ihtiyacının belirlenmesinde iki parametre kullanılmaktadır. Bunlar, gerekli sermaye
yeterliliği marjı (required solvency margin) ve cari sermaye yeterliliği marjı (available solvency margin)
olarak adlandırılmaktadır. Gerekli sermaye yeterliliği marjı sigorta şirketinin sigorta poliçesi üretebilmesi
için bulundurmak zorunda olduğu sermaye miktarını, cari sermaye yeterliliği marjı ise bulundurması gere11 Bkz. Hayat sigortası ile ilgili 5 Kasım 2002 tarih ve 2002/83/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve
Hayat dışı sigortası şirketlerinin sermaye yeterliliği ile ilgili 5 Mart 2002 tarih ve 2002/13/EC sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Direktifi
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ken ve fiilen sahip olduğu tüm varlıkları ifade etmektedir. Bir şirketin cari sermaye yeterliliği marjı en
azından gerekli sermaye yeterliliği marjına eşitse veya ondan daha fazlaysa, o şirketin mali yeterliliğe
sahip olduğu kabul edilir. Minimum garanti fonu ise, sigorta şirketinin iş hacminden bağımsız olarak bulundurması gereken en düşük sermaye miktarıdır. Denetim kurumlarına belirlenmiş bu seviyeler üzerinden
kademeli denetim yapma yetkisi verilmiştir.
Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan sermaye yeterliliği düzenlemeleri, sigorta şirketlerinin sermaye
ihtiyaçlarını hesaplamak için basit bir model kullanmaktadır. Düşük maliyetle uygulanabilen ve şirketler
arasında son derece benzer sonuçlar veren bu düzenlemeler, çok yalın ve şirketlerin ileride karşılaşacakları riskleri dikkate almayan, dolayısıyla sermaye yeterliliğini tam olarak hesaplamaktan uzak bir sistem
olarak karşımıza çıkmaktadır. 12 Mevcut düzenlemeler, varlık riskleri yeterince hesaba katmadığı ve aktifpasif uyumuna yeterince önem vermediği için sürekli eleştirilmektedir. 13 Dickinson (2001) da mevcut sistemi eleştirerek daha temel bir gözden geçirmenin gerekliliğini ortaya koymuştur. Örneğin, hayat dışı
sigorta şirketlerinin son yıllarda daha riskli yatırımlara yönelmesine karşın yatırım riski mevcut düzenlemelerde dikkate alınmamaktadır. 14
Avrupa Birliği’nde ilk sermaye yeterliliği düzenlemelerinin yapıldığı 1970li yıllardan bu yana, risk
yönetiminin gelişmesi, yeni ürünlerin sunulmaya başlaması, yeni risklerin ortaya çıkması, aynı zamanda
risklerin alternatif risk transfer metotlarıyla sermaye piyasalarına devredilmesi yenilikçi risk azaltma tekniklerinin kullanılmaya başlanması önemli değişiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır.15 Böyle bir ortamda, sermaye yeterliliği kurallarını gözden geçirme ihtiyacı daha da artmıştır.
2.2. Solvency I düzenlemelerinin eksiklikleri
Avrupa Birliği’nde mevcut sermaye yeterliliği düzenlemelerinin temel zayıf noktası riskleri yeterince
dikkate almamasıdır. Mevcut sistem, geçmiş verileri kullanan hesaplamalara dayalı olup, gelecekte oluşması muhtemel riskleri dikkate almamaktadır. Bu durum sigorta şirketlerinin kendi risklerini yeteri kadar
yönetmelerini ve risk yönetimlerini geliştirmelerini teşvik etmemektedir.
12 Acar, O. (2006), Avrupa Birliği Solvency II Projesi, Birlik’ten, no 5, s.14
13 Arslan, Ö. (2003), a.g.e., s.36
14 Dickinson, G.M., Dinenis, E., Siokis, V. (2001), Rethinking the Solvency margin in Europe, Insurance Research and
Practice, no 16, s.34
15 CEA (2007a), Solvency II: Frequently Asked Questions, s.4
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Mevcut sistem, şirketlerin mali bünye zafiyetine düşmeksizin yükümlülükleriyle uyumlu sermaye
miktarının belirlenmesini sağlayamadığı gibi, denetçilerin şirketlere doğru ve zamanında müdahalesine de
imkan vermediği için, şirket başarısızlıklarını önlemede yetersiz kalmakta ve sigortalıları yeterince koruyamamaktadır. 16
Yeni bir sermaye yeterliliği sistemine duyulan ihtiyaç şirketleri yeni stokastik metotlar kullanmaya
ve riskleri dikkate alan kendi sermaye yeterliliği sistemlerini geliştirmeye zorlamıştır. İhtiyatlı şirketler,
yasal zorunlulukların da üzerinde sermaye bulundurma ihtiyacı hissetmişlerdir. 17 Böyle bir ortamda,
gerek yatırımcılar gerekse tüketiciler, diğer bir ifadeyle sigortalılar şirketlerin mali bünye zafiyetine düşmesini önleyecek bir sistem için baskı yapmaya başlamıştır. Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşlarının
baskıları ve Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) ve Uluslararası Aktüerya Birliği (IIA) gibi çeşitli
uluslararası kuruluşların yeni düzenlemeler öngörmeye başlaması da bunlara eklenmiştir.
Tüm bu gelişmeler ışığında, AB Üyesi Devletlerin ulusal denetim kurumları AB çapında getirilen mevcut düzenlemelere ek olarak yerel düzenlemeler getirmeye başlamışlardır. Bu durum, gerek AB sigorta şirketleri gerekse sigortalılar için maliyetleri arttırmakta, AB içindeki rekabeti engellemekte, grupların etkin
şekilde denetlenmesini sağlayamamakta ve şirketlerin eşit rekabetçi koşullarda faaliyet gösterdiği Avrupa
Tek Sigorta Piyasasının düzgün işlemesinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. 18
Sonuç olarak, Avrupa Birliği, AB sigorta piyasalarının bütünleşmesini arttırmak, sigortalıların daha
fazla korunmasını sağlamak, AB sigorta şirketlerinin finansal gücünü ve rekabet gücünü arttırmak, şirketlerin mali durumunu daha iyi anlamak ve gerektiğinde şirketlere erken müdahale edebilmek için AB
çapında modern ve riskleri dikkate alan bir sermaye yeterliliği sisteminin oluşturulmasına karar vermiştir.

16 Acar, O. (2008), Avrupa Birliği Solvency II Projesi, TSRŞB yayınları, İstanbul, s.7
17 O’Brien, C. (2006), Developing A New Insurance Solvency Regime In The European Union: Evidence From the UK, CRIS
Discussion Paper Series, The University of Nottingham, s.6
18 Acar, O. (2007b), Avrupa Birliği’nde Solvency II Projesi, Reasürör, sayı 66, s.12
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3. Avrupa Birliği sigorta sektöründe yeni sermaye yeterliliği düzenlemeleri:
Solvency II
3.1. Solvency II düzenlemelerinin amacı ve içeriği
Solvency II olarak adlandırılan ve 2012 yılında yürürlüğe konması öngörülen yeni sermaye
yeterliliği yaklaşımı, AB sigorta piyasalarının bütünleşmesini arttırmayı, uluslararası düzenlemelere
uyum sağlamayı, AB sigorta şirketlerinin rekabet gücünü arttırmayı, risk yönetimini geliştirmeyi,
finansal raporlama alanında şeffaflığı artırmayı ve sigortalıların daha fazla korunmasını sağlamayı
amaçlamaktadır.
Solvency II, bankalarda sermaye yeterliliğini düzenleyen Basel II’de olduğu gibi üç sütuna
dayanmaktadır. Birinci sütunda risk bazlı sermaye yeterliliği hesaplaması, özkaynaklar, teknik karşılıklar, varlıkların ve yükümlülüklerin değerlemesi, ikinci sütunda denetim ve risk yönetimi, üçüncü
sütunda açıklama ve şeffaflık konularına ilişkin kurallar öngörülmektedir.

Şekil 2: Solvency II: 3 Sütunlu Sistem
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Her üç sütunda getirilen düzenlemeler birbirleriyle etkileşim halinde olup, bir sütundaki düzenlemeler olmadan diğer sütundaki düzenlemeler sağlıklı şekilde işleyemeyecektir. Örneğin, birinci
sütunda şirketlere teknik karşılıkların belirlenmesinde, varlık ve yükümlülüklerin değerlemesinde,
yatırımlarda ve sermaye yeterliliği seviyeleri hesaplanırken kendi iç modellerini kullanmalarında
esneklikler getirilmektedir. Bu nedenle ikinci sütunda etkin ve zamanında denetim, risk yönetimi ve
kurumsal yönetime ilişkin kurallar getirilmektedir. İkinci sütunda öngörülen bu kuralların düzgün işleyebilmesi ve birinci sütunda belirlenen sermaye yeterliliği seviyelerinin sağlıklı şekilde izlenebilmesi
amacıyla üçüncü sütunda açıklamaya ilişkin kurallar getirilmiştir.
3.2. Solvency II düzenlemelerinin kapsamı
Yeni sermaye yeterliliği yaklaşımı şirketler için öngörülen kurallarda ve denetim yetkilerinin kullanımında orantılılık ilkesine azami özen göstererek küçük ve orta büyüklükteki sigorta ve reasürans
şirketlerine çok fazla yük getirmemelidir. Bu nedenle, yeni düzenlemeler küçük şirketler için zorunlu
olarak uygulanmayacaktır.
Bu çerçevede, yıllık brüt prim geliri 5 milyon euroyu aşmayan, teknik karşılıklar toplamı 25 milyon euroyu aşmayan, sorumluluk, kredi ve emniyeti suistimal risklerini kapsayan faaliyetlerde bulunmayan ve brüt prim gelirlerini 0,5 milyon euro aşan veya teknik karşılıklarını 2,5 milyon euro aşan
veya brüt prim gelirlerini veya teknik karşılıklarını %10’dan fazla aşan şekilde reasürans işlemi içermeyen faaliyette bulunan şirketler, bu kuralların hepsini karşıladıklarında yeni sermaye yeterliliği
düzenlemelerinden muaf tutulacaktır. Bu tutarlardan herhangi birinin art arda üç yıl aşılması halinde,
yeni düzenlemeler dördüncü yıldan itibaren geçerli olacaktır. Ayrıca, yıllık brüt 5 milyon euro prim
tutarını veya 25 milyon euro teknik karşılık tutarını takip eden 5 yıl içinde aşması beklenen şirketler
de yeni düzenlemeleri uygulamaya başlayacaktır.
3.3. Solvency II düzenlemelerinde risk bazlı ekonomik model
Solvency II Avrupa Birliği’nde ilk kez “risk bazlı ekonomik sermaye yeterliliği” düzenlemeleri
getirmektedir. Risk bazlı ekonomik model sigorta şirketlerinin gerçek risk profillerini dikkate alarak
daha doğru bir sermaye yeterliliği öngören bir modeldir. Modelde risk yönetiminin kalitesi ve her bir
branşın kendine has risk özellikleri dikkate alınacaktır. Risk azaltma ve risk çeşitlendirme etkileri
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hesaba katılacaktır. Bilançoda yer alan tüm varlıkların ve yükümlülüklerin piyasa değerleriyle değerlendirildiği toplam bilanço yaklaşımına dayanacaktır.
3.3.1. Risk azaltma
Risk bazlı ekonomik modelde, “risk azaltma” (risk mitigation) etkileri hesaba katılmaktadır. Risk
azaltma teknikleri, şirketlerin risklerinin bir kısmını veya tamamını başka bir tarafa aktarmasına imkan
veren tüm teknikleri ifade etmektedir. Risk azaltma metotları kullanılarak sermaye yeterliliği seviyesinin
azaltılması mümkündür. Reasürans şirketine yapılan devirler klasik risk azaltma metoduna örnek olarak
gösterilebilecek olup, günümüzde alternatif risk transferi metotları da kullanılmaya başlanmıştır. Kısaca
ART olarak adlandırılan bu metotlardan en yaygın olarak görüleni, risklerin daha likit ve daha derin olan
sermaye piyasalarına devredilmesidir.
3.3.2. Risk çeşitlendirme
Bütün risklerin aynı anda gerçekleşmeyeceği prensibine dayanan “çeşitlendirme” (risk diversification) de risk bazlı ekonomik modelde hesaba katılmaktadır. Çeşitlendirme etkileri, risklerin tamamen ilişkili olmadığı varsayımı altında bir riskten doğan olumsuz bir sonucun başka bir riskten doğacak daha elverişli bir sonuç ile dengelenebileceği gerçeğine bağlı olarak, şirketlerin faaliyetlerini çeşitlendirerek riskini
azaltmasını ifade etmektedir.
Çeşitlendirme etkilerinin dikkate alındığı bir modelde, sigorta yükümlülüklerinin tamamı için ihtiyaç
duyulan sermaye, ayrı ayrı her bileşen için hesaplandığında ortaya çıkan bireysel sermaye ihtiyaçlarının
toplamından daha düşük olacaktır. Örneğin bir otomobil kazasının (sigortacılık riski) mali piyasalardaki
bir çalkantıyla (finansal risk) aynı anda olması beklenmeyeceğinden, diğer bir ifadeyle bir risk türü diğer
bir riskin sebebi olmayacağından, şirketler tüm riskler aynı anda meydana gelecekmiş gibi sermaye tutmaya gerek duymaz. 19
Çeşitlendirme, birçok farklı şekilde olabilir. Örneğin tek bir motorlu taşıt poliçesi üreten bir şirkette,
araç kaza yapmazsa tazminat talebi olmayacak veya büyük bir kaza yaparsa, çok büyük miktar tazminat talep edilebilecektir. Ancak şirket çok sayıda aracı sigortalarsa, beklenen tazminat talepleri daha den-

19 CEA (2007b), Solvency II: Diversification and Specialisation Effects, Briefing Note 1, s.2
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geli hale gelir. Bu duruma aynı risk içinde çeşitlendirme denilmektedir. Şirket, sigortalılardan aldığı primleri yatırıma yönlendirdiğinde, mali piyasalarda bir kriz yaşanması riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Ancak
bu risk, araçların daha fazla kaza yaparak tazminat taleplerinin artması anlamına gelmez. İki riskin aynı
anda gerçekleşmesinin muhtemel olmadığı bu duruma riskler arasında çeşitlendirme denilmektedir. Şirket,
motorlu taşıt sigortası dışında seyahat sigortası poliçesi de üretirse, seyahat ve motorlu taşıt sigortalarında aynı anda büyük bir hasar beklemek için bir neden yoktur. Farklı risklere maruz kalacak branşların bir
arada toplanmasına da branşlar arasında çeşitlendirme denilmektedir. Şirketin, farklı ülkelerde motorlu
taşıt sigortası poliçeleri üretmesi halinde ise, bir ülkede meydana gelen deprem sonucunda yaşanacak aşırı
tazminat talebinin, diğer ülkelerdeki tazminat taleplerini artırması beklenmez. Farklı ülkelerdeki portföylerin bir araya getirildiği bu duruma farklı coğrafyalar arasında çeşitlendirme denilmektedir. Verilen tüm
bu çeşitlendirme örnekleri, şirketin bulundurması gereken sermaye miktarını azaltıcı etki yapacaktır.
3.3.3. Toplam bilanço yaklaşımı
Risk bazlı ekonomik model, varlıkların ve yükümlülüklerin piyasa değerleriyle ölçüldüğü ve piyasa
gerçeklerine en çok uyan toplam bilanço yaklaşımına (Total balance sheet approach) dayanmaktadır.
Varlıklar, bilgi sahibi ve istekli taraflar için söz konusu olacak piyasa fiyatları üzerinden, yükümlülükler
ise bilgi sahibi ve istekli taraflar arasında el değiştirebilecek veya uzlaşılabilecek tutarla değerlenecektir.
Bu modelde, bilançoda yer alan tüm varlık ve yükümlülüklerin etkileşimleri (aktif-pasif yönetimi) de dikkate alınmaktadır.
Şirketler ilgili risk ağırlığı ölçüsünde sermaye bulundurmak şartıyla, mevcut sistemden farklı olarak,
herhangi bir sınırlama olmaksızın istedikleri tüm varlıklara yatırım yapabileceklerdir. Yatırımlar da risk
seviyeleriyle orantılı şekilde sermaye yeterliliğine tabi olacağından, daha oynak ve riskli varlıklar için
daha fazla sermaye tutulması gerekecektir. 20 İkinci sütun çerçevesinde düzenlenen risk yönetimi ve
kurumsal yönetim kuralları bu alandaki uygulamaların daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
sağlayacaktır. Bu kapsamda, şirketler karşı karşıya oldukları veya olabilecekleri riskleri devamlı şekilde
belirlemek, ölçmek, izlemek, yönetmek ve raporlamak için etkin bir risk yönetim sistemini devreye sokmalıdır. Teknik karşılıklar, aktif-pasif yönetimi, yatırımlar, likidite ve operasyonel risk yönetimi ve risk
azaltma teknikleri risk yönetim sisteminin ele alacağı asgari unsurlar olmalıdır.
20 Acar, O. (2007b), a.g.e., s.15
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Toplam bilanço yaklaşımında, bilançonun yükümlülük tarafında yer alan teknik karşılıkların değerlemesi piyasa değerini ifade eden cari çıkış değeriyle (current exit value) yapılmaktadır. Sigorta yükümlülüklerinin piyasa değeri, gelecekteki nakit akışlarının “en iyi tahmine” göre bugünkü değeri ile bu nakit
akışlarıyla ilgili riskleri ve belirsizlikleri temsil eden “risk marjının” toplamıdır. 21
En iyi tahmin, paranın zaman değerini dikkate alarak (nakit akımlarının bugünkü değeri), risksiz bir
menkul değer faizinin vade yapısı kullanılmak suretiyle, gelecekteki nakit akımlarının olasılıklara göre
ağırlıklandırılmış ortalamasına karşılık gelecektir. En iyi tahminin hesabı, güncel ve güvenilir bilgiye ve
gerçekçi varsayımlara dayanmalı ve yeterli ve doğru aktüeryal ve istatistiki yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmelidir. En iyi tahminin hesabında kullanılan nakit akımı projeksiyonu, sigorta ve reasürans
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan bütün nakit giriş ve çıkışlarını dikkate almalıdır.
Risk marjı ise, teknik karşılıkların toplam değerinin, şirketin sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerini başka bir şirkete transfer ettiği gün ödemek zorunda kalacağını düşündüğü miktara eşit olmalıdır. Gelecekteki nakit akımlarının güvenilir piyasa değerleri, finansal araçlar kullanılarak güvenilir bir
şekilde öngörülebiliyorsa, gelecekteki nakit akımları ile ilişkili teknik karşılıkların değeri, bu finansal araçların piyasa değerleri üzerinden belirlenebilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda risk marjı, hedef sermaye olarak da tanımlanan Cari Sermaye Yeterliliği (SCR) miktarı kadar uygun özkaynak tutmanın getireceği maliyet üzerinden hesaplanacaktır. Sermaye maliyeti metodu olarak adlandırılan bu metotta, uygun
özkaynak miktarını temin etme maliyetinin belirlenmesinde kullanılan oran, şirketin risksiz faiz oranı üzerinde katlanmak zorunda kalacağı orana eşittir.
3.4. Solvency II düzenlemelerinde sermaye yeterliliği seviyelerinin belirlenmesi
Yeni sistemde de mevcut sistemde olduğu gibi iki sermaye yeterliliği seviyesi tanımlanmaktadır.
Şirketler bu hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan miktara göre sermaye bulunduracaklardır. Ancak,
denetim kurumu şirketin risk profilinin standart formül veya iç model kullanılarak yapılan sermaye yeterliliği hesaplamasının altında yatan varsayımlardan önemli ölçüde farklılık gösterdiği veya kurumsal yönetim sisteminin zafiyeti nedeniyle risklerin uygun şekilde tanımlanmasına, ölçülmesine, izlenmesine ve

21 Kocaman, V. (2007), Solvency II Projesi-Hollanda’da Solvency II Projesinin Gelişimi ve Sigortacılık ve Emeklilik Fonlarının
Denetiminde Yeniden Yapılanma, Reasürör, no 64, s.7
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raporlanmasına olanak kalmadığı sonucuna varması halinde şirketlere ek sermaye yükümlülüğü (capital
add-on) getirebilmektedir.
3.4.1. Sermaye yeterliliği gereksinimi (SCR)
Hedef sermaye olarak da adlandırılan “sermaye yeterliliği gereksinimi” (Solvency Capital
Requirement - SCR) bir sigorta şirketinin beklenmedik ancak önemli boyuttaki kayıplarının karşılanmasına yardımcı olacak ve sigortalılara makul bir güvence sağlayacak sermaye seviyesini ifade etmektedir. 22
Şirketler hedef sermayeyi karşılamak üzere, kullanımına izin verilen oranda özkaynak kalemi (eligible
own funds) bulundurmalıdır. SCR en az yılda bir kere hesaplanmalı ve denetim kurumuna raporlanmalıdır. Bir şirket SCR’yi karşılayamaz hale gelirse, somut, gerçekleştirilebilir ve denetim kurumu tarafından
onaylanmış bir plan çerçevesinde tekrar karşılamakla yükümlüdür.
SCR hesaplaması, şirketin maruz kaldığı bütün ölçülebilir riskleri hesaba katacak ve mevcut işlere ilişkin olarak beklenmedik zararların yanı sıra gelecek 12 aylık dönemdeki beklenen işleri de kapsayacaktır. Hesaplama, 1 yıllık bir zaman dilimi içinde, şirketin ana özkaynak kalemlerinin %99,5 güven düzeyine göre ayarlanmış Riske Maruz Değerine (RMD) karşılık gelecektir. Belli bir güven aralığında, belli bir
dönem içinde meydana gelebilecek en yüksek zararı ifade eden RMD, %99,5 güven düzeyine göre hesaplandığında şirketin gelecek 200 yıllık süre içinde 1 yılda karşı karşıya kalabileceği en yüksek zararı gösterir. Böyle bir yaklaşımın son derece ihtiyatlı olduğu açıktır.
Şirketler hedef sermaye seviyelerini hesaplamak için yeni düzenlemeler çerçevesinde belirlenen
standart formülü kullanabilecekleri gibi, hesaplamada kullanılan risk modülleri ile bunların alt modüllerinden biri, birkaçı veya tamamına ilişkin olarak, faaliyet riski için hesaplanan sermaye yeterliliğine ilişkin olarak ve/veya teknik karşılıklara ilişkin olarak kendi iç modellerini (internal model) denetim kurumuna onaylatmak şartıyla kullanabilecektir. Ancak, hesaplama asgari olarak hayat-dışı sigortacılık riski,
hayat sigortacılık riski, sağlık sigortacılık riski, piyasa riski, kredi riski ve operasyonel riski dikkate almalıdır.
Standart formülle hesaplanan SCR, Şekil 3’te gösterildiği gibi temel SCR için gerekli sermaye ile faa-

22 Acar, O. (2007a), a.g.e., s.520
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liyet riski için gerekli sermayenin toplamından teknik karşılıkların zarar azaltma kapasitesinin ve ertelenmiş verginin düşülmesi ile bulunacaktır. Temel SCR, asgari olarak hayat ve hayat dışı sigortacılık riski, sağlık sigortası riski, piyasa riski ve karşı taraf riskinden oluşan risk modüllerinden oluşacaktır. Bu modüler
hesaplama yönteminde, risk modülleri birçok alt risk modülünden oluşmaktadır.

Şekil 3: SCR Hesaplaması
Buna göre, hayat dışı sigortacılık risk modülü için gerekli olan sermaye, asgari olarak hayat dışı prim
ve karşılık riski ile hayat dışı katastrof riski alt modülleri için hesaplanan sermayenin toplamıdır. Hayat
dışı prim ve karşılık riski, sigortalı şeylerin zamanlama, sıklık ve şiddetinden kaynaklanan hasar riski veya
sigorta yükümlülüklerinin değerindeki olumsuz değişim riskini ve tazminat taleplerinin zamanlaması ve
miktarından kaynaklanan olumsuz değişim riskini ifade etmektedir. Hayat dışı katastrof riski ise, uç veya
istisnai olaylara ilişkin fiyatlandırma ve karşılık ayırma tahminlerindeki ciddi belirsizliklerden kaynaklanan hasar riski veya sigorta yükümlülüklerinin değerindeki olumsuz değişim riskini ifade etmektedir.
Hayat sigortacılık risk modülü için gerekli olan sermaye, asgari olarak mortalite riski, uzun yaşama
riski, maluliyet - hastalık riski, hayat masraf riski, revizyon riski, yenilenmeme riski ve hayat katastrof
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riski alt modülleri için hesaplanan sermayenin toplamıdır. Mortalite (ölüm oranı) riski, mortalite oranlarındaki artışın, uzun yaşama riski ise, mortalite oranlarındaki düşüşün sigorta yükümlülüklerinin değerinde artışa yol açtığı durumlarda, mortalite oranlarının seviyesi, trendi veya oynaklığındaki değişimden kaynaklanan hasar riski veya sigorta yükümlülüklerinin değerindeki olumsuz değişim riskidir. Maluliyet-hastalık riski, sakatlık, hastalık ve ölüm oranlarındaki; hayat masraf riski, sözleşmelerin akdedilmesi için
maruz kalınan harcamalardaki; yenileme riski ise poliçelerin yenilenmesi veya sona erdirilmesindeki eğilimlerden ve oynaklıklardan kaynaklanan hasar riski veya sigorta yükümlülüklerinin değerindeki olumsuz değişim riskini ifade eder.
Sağlık riski modülü için gerekli olan sermaye, sözleşmelerin akdedilmesi için maruz kalınan harcamalardaki oynaklıklardan, sigortalı şeylerin zamanlama, sıklık ve şiddetindeki oynaklıklardan ve önemli
salgın hastalıklar gibi uç olaylara ilişkin fiyatlandırma ve karşılık ayırma tahminlerindeki belirsizliklerden
kaynaklanan hasar riski veya sigorta yükümlülüklerinin değerindeki olumsuz değişim riski dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Piyasa riski modülü için gerekli olan sermaye ise, asgari olarak faiz oranı riski, hisse senedi riski,
gayrimenkul riski, kredi riski, kur riski ve yoğunlaşma riski alt modülleri için hesaplanan sermayenin toplamıdır.
Faiz oranı riski, varlıkların, yükümlülüklerin ve finansal araçların değerlerinin, faiz oranlarının vade
yapısındaki veya oynaklığındaki değişikliklere olan duyarlılığıdır. Hisse senedi riski, bu değerlerin hisse
senetlerinin fiyatlarındaki oynaklığa, gayrimenkul riski gayrimenkul piyasası fiyatlarındaki oynaklığa,
kur riski döviz kuru oranlarındaki oynaklığa, spred riski kredi faizlerinin risksiz faiz oranları arasındaki
farkta meydana gelen oynaklığa olan duyarlılığını ifade etmektedir. Piyasa riski yoğunlaşması ise, tek bir
menkul kıymet ihracatçısının temerrüd riskine maruz kalmaktan veya varlık portföyünde çeşitlendirme
olmamasından kaynaklanan ek riskleri ifade etmektedir.
Son olarak karşı taraf riski modülü, sigorta ve reasürans şirketlerinin karşı taraflarının ve borçlularının gelecek 12 aylık süreçte beklenmedik şekilde temerrüde düşmesinden kaynaklanan muhtemel zarar
riskini kapsamaktadır.
Temel SCR, hayat sigortacılık riski, hayat dışı sigortacılık riski, sağlık sigortası riski, piyasa riski ve
karşı taraf riskinden oluşan risk modüllerinin çeşitlendirme etkisinin dikkate alınması amacıyla Tablo 1’de
gösterilen korelasyon katsayıları uygulanarak toplanması suretiyle hesaplanması öngörülmektedir. Bu
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korelasyon katsayılarının uygulanmasıyla sermaye ihtiyacında %37 dolayında iyileşme olmaktadır. Örneğin ayrı ayrı hesaplandığında tabloda yer alan 5 adet branşın her biri için 100 TL sermaye ihtiyacı ortaya
çıkması durumunda, korelasyon katsayıları uygulandığında toplam sermaye ihtiyacı 316 TL’ye inmektedir.

Tablo 1: Korelasyon Matrisi
Piyasa
Karşı taraf
Hayat
Sağlık
Hayat dışı

Piyasa
1
0.25
0.25
0.25
0.25

Karşı taraf
0.25
1
0.25
0.25
0.5

Hayat
0.25
0.25
1
0.25
0

Sağlık
0.25
0.25
0.25
1
0

Hayat dışı
0.25
0.5
0
0
1

SCR hesaplanırken, temel SCR için yapılan hesaplama sonucuna faaliyet riski için yapılan hesaplama
sonucu ilave edilecektir. Bu çerçevede, faaliyet riski için gerekli olan sermaye, yatırım riski poliçe sahibince taşınan hayat sigortalarında sigorta yükümlülükleri için yapılan yıllık masraflar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bunların dışında kalan sigorta ve reasürans faaliyetlerinde ise, bu faaliyetlerin kazanılan primler ve teknik karşılıklar üzerinden bulunan büyüklüğü dikkate alınarak hesaplanacaktır. Ancak, faaliyet
riski hesaplaması sonucu, temel SCR’nin %30’undan fazla olamaz.
3.4.2. Asgari sermaye yeterliliği (MCR)
Asgari sermaye gereksinimi (Minimum Capital Requirement – MCR), şirketin faaliyetlerine devam
etmesine izin verilecek olması durumunda, poliçe sahipleri ve lehdarların altına düşüldüğü takdirde kabul
edilemez düzeyde riske maruz kalacakları ana özkaynak miktarına denk gelmektedir. Altına düşüldüğü
takdirde denetim kurumunun nihai müdahalesini gerektirecek böyle bir durumda, denetim kurumu tarafından şirketin yeni poliçe üretmesi engellenebilir veya portföyünün bir kısmının veya tamamının elden
çıkarılması talep edilebilir.
Asgari sermaye gereksinimi (MCR), şirketin ana özsermaye kalemlerinin riske maruz değer yönte-
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miyle, bir yıllık süreçte %85 güven seviyesine göre ayarlanmasıyla hesaplanacaktır. Ancak MCR, SCR miktarının %25’inin altına düşemeyecek ve %45’inin üzerine de çıkamayacaktır. MCR için bir mutlak taban da
belirlenmiştir. Buna göre, hayat dışı sigorta şirketleri için 2.200.000 euro (ancak risklerin tamamının veya
bir kısmının sorumluluk, kredi veya emniyeti suistimal branşlarından birisinde yer alması durumunda
3.200.000 euro), hayat sigortası şirketleri ve reasürans şirketleri için 3.200.000 euro tutarının altında sermaye tutulamayacaktır. İhtiyatlı olunması amacıyla asgari sermaye gereksinimi üç ayda bir hesaplanarak
denetim kurumuna raporlanacaktır.
3.4.3. Sermaye yeterliliği seviyelerine göre kademeli denetim
SCR ve MCR gereksinimleri doğrultusunda sermaye bulunduramayan şirketler, denetim kurumunun
kademeli müdahalesiyle karşı karşıya kalacaktır. Buna göre, sınırları yasal düzenlemelerle belirlenmiş
olan kullanılabilir özkaynakların sermaye yeterliliği gereksinimi (SCR) hesaplaması sonucunda belirlenen
tutardan büyük olması (özkaynaklar≥SCR) beklenmektedir. Bu durumda şirketin sermaye yeterliliği sorunu bulunmamakla birlikte, denetim kurumu şirketi gözlemeye her zaman için devam eder ve tespit ettiği
eksiklikleri ve zayıflıkları gidermesini talep edebilir.
Ancak, özkaynakların minimum sermaye yeterliliği (MCR) seviyesinden büyük olmakla beraber, sermaye yeterliliği gereksiniminin (SCR) altında kalması (MCR<özkaynaklar<SCR) veya gelecek 3 ay içinde
böyle bir durumun ortaya çıkma ihtimalinin belirmesi, şirketin finansal durumunun bozulduğu anlamına
gelmektedir. Bu durumda özkaynakların SCR hesaplaması sonucunda bulunan tutara yükseltilmesi veya
SCR seviyesinin düşürülmesi amacıyla şirketin risk profilinin azaltılmasını içeren detaylı bir planın denetim
kurumunun onayına sunulması gerekmektedir. 23
Özkaynakların minimum sermaye yeterliliği (MCR) seviyesinin de altına düşmesi (özkaynaklar<MCR) veya gelecek 3 ay içinde böyle bir durumun ortaya çıkma ihtimalinin belirmesi ise, şirketin ciddi
bir mali zafiyet ihtimaliyle karşı karşıya olduğu anlamına gelmektedir. Durumun ciddiyetine göre, denetim kurumu şirketten özkaynaklarını 3 ay içinde en azından MCR seviyesine yükseltmesi için detaylı ve
güvenilir bir finansal plan talep eder. Şirket bu süre zarfında rehabilitasyona, yeniden yapılanmaya veya
alacaklılarla anlaşma yoluna gidecektir. Özkaynakların gerekli seviyeye yükseltilememesi halinde denetçiler şirketin yeni iş kabul etmesini engelleme veya ruhsat iptal etme gibi kararlar alabilecektir.
23 CEIOPS (2008), Supervisory Review Process and Undertakings’ Reporting Requirements, Issues Paper, s.18
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3.5. Şirketlerde açıklamaya ilişkin kurallar
Solvency II düzenlemeleri mevcut sisteme göre daha fazla açıklama gerekliliği getirmekte ve şirketlerin şeffaf şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, denetim kurumuna ve kamuoyuna yapılacak açıklamalara ilişkin bazı yeni düzenlemelere gidilmiştir. Böylece şirketlerin daha güçlü ve istikrarlı
şekilde faaliyet göstererek piyasa disiplininin sağlanması ve potansiyel yatırımcıların sigorta şirketlerini
daha iyi tanıması sayesinde şirketlerinin sermaye tedarik etmelerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
3.5.1. Denetim kurumuna ve kamuoyuna açıklama
Denetim kurumunun bilgilendirilmesi kapsamında, şirketler yürüttükleri faaliyetleri, karşı karşıya
kaldıkları riskleri, uyguladıkları kurumsal yönetim ve risk yönetimini, değerleme ilkelerini, sermaye yeterliliği seviyeleriyle sermaye yapısı ve ihtiyaçları hakkında detaylı bilgileri denetçilere vermek zorundadır.
Kamuoyunun şirketin sermaye yeterliliği ve finansal durumuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi kapsamında ise, yürütülen faaliyetler, kurumsal yönetim sistemleri, her bir risk kategorisi için ayrı ayrı olmak
üzere, maruz kalınan risk, risk yoğunlaşması, risk azaltma teknikleri ve risk yönetimi ilkeleri, varlıklar,
teknik karşılıklar ve diğer yükümlülüklerin değerlemesinde kullanılan yöntemler, özkaynakların miktarı,
yapısı ve kalitesi, SCR ve MCR değerleri, kullanılan standart formül ve/veya iç modellerin dayandığı temel
varsayımlar ile ilgili detaylı bilgiler içeren bir raporun şirket tarafından her yıl kamuoyuna sunulması
gerekmektedir.
3.5.2. Solvency II ve UFRS ilişkisi
Avrupa Birliği’nin sermaye yeterliliği düzenlemelerinin reforme edilmesine ilişkin olarak yürüttüğü
Solvency II projesi ile Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (IASB) muhasebe standartlarına ilişkin olarak yürüttüğü “sigorta sözleşmelerine ilişkin UFRS 4 faz 2” projesinin amaçları birbirinden farklıdır. Solvency II düzenlemeleri, sermaye yeterliliği hesaplamasının yanı sıra, denetim ve piyasa disiplini
konularına da dahil olmak üzere şirkete odaklanırken, UFRS 4 sigorta sözleşmelerine odaklanmaktadır.
Solvency II düzenlemeleri likit sermaye ile sermaye ihtiyacı arasında bir karşılaştırma öngören düzenlemeler içerirken, UFRS 4 şirketlerin likit sermayeleri hakkında kapsamlı bilgi vermelerini öngörmektedir.24
24 Mali Yeterlilik II (Solvency II) Sisteminin Avrupa Birliği Sigorta Sektörü Üzerine Etkileri, Reasürör, çev. Kemal Çuhacı,
no 63, s.42
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Solvency II şirket için en doğru sermaye yeterliliğini belirlemeye çalışırken, UFRS 4’ün amacı, yatırımcıların şirketin finansal yapısını ve karlılığını analiz edebilmesini sağlamaktır.
Amaç farklılığı aynı zamanda kapsam farklılığına da neden olmaktadır. UFRS 4 sigorta sözleşmesi
tanımı kapsamı dışında kalan sigorta ürünleri, Solvency II kapsamında şirketin sermaye yeterliliği hesaplamalarında dikkate alınmaktadır. 25 Solvency II şirketin tüm varlık ve yükümlülüklerine odaklanırken,
UFRS 4 sadece sigorta sözleşmelerine ilişkin olanlarla ilgilenmektedir. 26 Ayrıca, Solvency II gelir tablosuyla ilgilenmezken, UFRS 4 için bu önemli bir konudur.
Bu farklılıkların yanı sıra, her iki projede varlık ve yükümlülüklerin değerlemesi birbirine benzemektedir. UFRS 4 ve Solvency II’de, varlıklar ve teknik karşılıklar dahil yükümlülükler piyasa değerleri ile
değerlenecektir. Her iki proje de varlıkların piyasa değeriyle değerleme ilkesini benimsemesine karşın,
muhasebe standartları ile sigorta yükümlülüklerini karşılayan varlıkların ölçümünde şirketlere farklı seçenekler sunulması beklenirken, Solvency II Çerçeve Direktifi varlık ölçümüyle ilgili detaylara yer vermemektedir.
Yükümlülüklere ilişkin olarak ise, her iki proje de yükümlülüklerin değerlenmesi esnasında en iyi
tahmin yönteminin kullanılmasını ve belirsizliklere karşı bir risk marjının buna ilave edilmesini öngörmektedir. Bu yöntem cari çıkış değeriyle değerlemeye işaret etmekle birlikte, her iki projede cari çıkış değerine ilişkin olarak farklı tanımlar getirildiği görülmektedir. IASB cari çıkış değerini, sigorta şirketinin hak ve
yükümlülüklerini bir başka şirkete devretmeye karar verdiğinde raporlama tarihi itibarıyla ödemeyi beklediği miktar olarak tanımlamaktadır. 27 Solvency II ise yükümlülüklerin bilgi sahibi ve istekli taraflar arasında el değiştirebilecek veya uzlaşılabilecek piyasa koşullarına uyumlu tutarla değerleneceğini belirtmektedir. Her iki tanım da piyasaya uygun değeri tarif etmekle birlikte, tanımda yer alan “uzlaşma” konsepti “üçüncü tarafa transfer” konseptinden farklıdır.

25 Horgan, P., Olesen, A. (2006), Accounting and Regulatory Synergy: Aligning IFRS and Solvency II Implementation,
Insurance Digest, PwC, s.19
26 CEA (2007c), Summary of the link between the Discussion Paper on Insurance Contracts and Solvency II Framework
Directive Proposal, s.2
27 CEA (2007c), a.g.e., s.3
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Hem UFRS hem de Solvency II ilke bazlı düzenlemeler öngörmesine karşın, UFRS ile karşılaştırıldığında Solvency II çerçevesinde uygulamaya ilişkin daha fazla kural getirilmesi beklenmektedir. Solvency II ve
UFRS 4 faz 2 projeleri farklı kurumlarca yürütülmekte olup, yürürlüğe girişleri de eş zamanlı olmayacaktır. Ancak, Solvency II ve UFRS 4 faz 2 ile belirlenecek kuralların birbiriyle uyumlu olması, şirketlerin birbirinden farklı iki bilanço üretmesinin önüne geçebilecek ve her iki bilanço için birbirinden farklı veriler
elde etme maliyetinden kurtulmalarını sağlayacaktır. 28
4. Türk Sigorta Sektöründe Sermaye Yeterliliği Düzenlemeleri
Türk sigorta sektöründe sermaye yeterliliği düzenlemeleri 2007 yılında yasalaşan 5684 sayılı Kanun
çerçevesinde 19.01.2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ile
yapılmıştır. Yönetmelikte sermaye yeterliliği hesaplamasına ilişkin olarak iki yöntem belirlenmekte olup,
birinci yöntem Avrupa Birliği’nde uygulanan Solvency I düzenlemeleriyle, ikinci yöntem ise risk bazlı
hesaplama yöntemleriyle uyumludur.
Birinci yönteme göre hesaplanan sermaye yeterliliği, hayat dışı şirketlerde yazılan primler ve ödenen
hasarlar üzerinden yapılan hesaplamaların yüksek olanına eşittir. Prim esasına dayalı hesaplama son bir
yılda yazılan brüt primlerden fesih ve iptaller düşüldükten sonra kalan tutarın son üç yıllık süre içinde şirket üzerinde kalan hasar tutarına oranlanmasıyla, hasar esasına göre yapılan hesaplama ise, son üç yılda
ödenen brüt hasarlara son yıl muallak tazminat karşılığı eklenerek rücu yoluyla tahsil edilen hasar tazminatları ile bir yıl önce ayrılan muallak tazminat karşılıkları düşüldükten sonra kalan tutarın belli bir kısmının son üç yıllık süre içinde şirket üzerinde kalan hasar miktarına oranlanmasıyla bulunmaktadır. Hayat
şirketlerinde ise matematik karşılıklar üzerinden hesaplanan yükümlülüğe ilişkin sonuç ile risk kapitali
üzerinden hesaplanan riske ilişkin sonucun toplamına eşittir.
İkinci yönteme göre hesaplanan gerekli özsermaye ise aktif riski, reasürans riski, aşırı prim artışı
riski, muallak tazminat karşılığı riski, yazım riski ve kur riski için yapılan hesaplamaların toplamına eşittir. Aktif riski bilançoda yer alan aktif hesap kalemlerinin belli risk ağırlıklarıyla çarpılmasıyla, reasürans

28 EFMA (2006), Risk Management in the Insurance Industry and Solvency II, s.14
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riski reasüröre devredilen toplam bölüşmeli reasürans prim tutarının belli risk ağırlıklarıyla çarpılmasıyla,
aşırı prim artışı riski branş bazında yazılan brüt primin bir önceki yıla göre artış oranının sektör ortalamasını aşan kısmının belli bir risk ağırlığıyla çarpılmasıyla, muallak tazminat karşılığı riski branş bazında net
muallak tazminat karşılığı tutarının belli risk ağırlıklarıyla çarpılmasıyla, yazım riski branşlar bazında yıllık brüt yazılan primlerden varsa bölüşmeli reasürans için reasüröre devredilen primler düşüldükten sonra
kalan tutarın belli risk ağırlıklarıyla çarpılmasıyla, kur riski döviz varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki
farkın belli bir risk ağırlığıyla çarpılmasıyla bulunmaktadır. Risk bazlı bu hesaplama, Solvency II düzenlemeleriyle getirilen sermaye yeterliliği hesaplamasından tamamen farklı olmakla birlikte, risk bazlı hesaplama yönteminin basit bir versiyonu olarak değerlendirilebilir.
Sonuç olarak, bir şirketin sermaye yeterliliği birinci ve ikinci yönteme göre bulunan sonuçlardan yüksek olan miktardır. Şirketin altı ayda bir yapılan bu hesaplamalar sonucunda bulunan sermaye yeterliliği
miktarı kadar özkaynağa sahip olması beklenmektedir. Şirket özkaynakları ödenmiş sermaye, kar yedekleri, sermaye yedekleri, dönem net karı, geçmiş yıllar karları, (deprem ve kredi branşında tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek üzere ayrılan) dengeleme karşılığı ve toplam özkaynakların
%30’una kadar ilave edilebilen sermaye benzeri kredilerden dönem zararının, geçmiş yıllar zararlarının
ve iştirakler, bağlı ortaklıklar, bağlı menkul kıymetler ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler arasında yer
alan sigorta şirketlerinin ödenmiş sermayesinin, ana şirketin ortaklık payı ile çarpılması sonucunda bulunan tutarının düşülmesinden sonra bulunan miktara eşittir. Mevcut düzenlemelerde özkaynak kalemleri
kalitesine göre sınıflandırılmamakta, Solvency II sisteminde ise ana özkaynak kalemleri ana özkaynaklar
ve tali (ek) özkaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. 29
Özkaynaklar, hesaplanan sermaye yeterliliği miktarından düşük çıkarsa, eksik kalan sermayenin
tamamlanması için bir ödeme planının sigorta sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu
olan Hazine Müsteşarlığı’na sunulması gerekmektedir. Söz konusu ödeme planının sunulmaması, planın
Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunmaması, plana uyulmaması veya özkaynakların hesaplanan sermaye
yeterliliği miktarının üçte birine eşit olan minimum garanti fonu tutarının altına düşmesi durumunda aşamalı olarak varlıkların elden çıkarılmasının zorunlu tutulmasından şirketin ruhsat iptaline kadar giden tedbirler alınabilmektedir. Bu uygulama da Solvency II düzenlemelerinde uygulanan kademeli denetim sürecine benzemektedir.
29 Avcıoğlu, Ş. (2009), Türkiye’de Sermaye Yeterliliği Düzenlemeleri, TSRŞB – Munich Re Solvency II Sempozyumu, 15
Temmuz 2009
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Teknik karşılıklara bakıldığında ise, teknik karşılıklar ve bunları karşılayan varlıklar ile ilgili sınırlamalar AB düzenlemeleriyle uyumludur. Ancak Solvency II ile getirilen teknik karşılıkların en iyi tahmin
yöntemine göre hesaplanması ve buna bir risk marjı ilave edilmesiyle ilgili kurallar benimsenmeli ve teknik karşılıkları karşılayan varlıklara ilişkin sınırlamalar kaldırılmalıdır.
Bu çerçevede, şirketlerin sermaye yeterliliği seviyesini artırması beklenen Solvency II düzenlemelerinin, Avrupa’daki büyük sigorta şirketleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’de özkaynakları yeterince güçlü
olmayan sigorta şirketlerini olumsuz yönde etkilememesi için, şirketlerin karşı karşıya kaldıkları riskleri
en iyi şekilde hesaplayıp yükümlülüklerinin gerçek maliyetlerini bilançolarına yansıtmaları ve sermayelerini arttırmaları faydalı olacaktır. 30
5. Solvency II düzenlemelerinin getirmesi beklenen faydalar ve zararlar
Solvency II düzenlemeleri yürürlüğe girdikten sonra sigorta ve reasürans şirketlerine, sigortalılara,
denetçilere ve ülke ekonomisine önemli faydaları olacaktır. Yeni sistem kısa vadede bazı kaygılara da
neden olmakla birlikte, zamanla bunlar aşılacak ve sistemin faydaları zararlarının çok ötesine geçecektir.
5.1. Solvency II’nin faydaları
Yeni sermaye yeterliliği düzenlemeleri şirketler için daha sağlam bir risk yönetimi ve daha doğru bir
sermaye yeterliliği hesaplaması getirecek ve şirketlerin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracaktır.
Solvency II’den dolaylı olarak en çok fayda sağlayanlar aslında sigortalılar olacaktır. Yeni sistem, sigorta
şirketlerinin mali zorluklara düşme olasılığını azaltarak sigortalılara olan yükümlülüklerini zamanında ve
eksiksiz yerine getirmelerini sağlayacaktır. Böylece sigortalılar daha iyi korunmuş olacaktır. Ayrıca, etkin
risk yönetimi, zamanında müdahale öngören etkin denetim ve sigorta ürünlerinin risklere uygun fiyatlandırılması sayesinde, sigortalıların sigorta ürünlerine güveni artacaktır. Ürün çeşitliliği ve fiyatlandırmasında risk bazlı yaklaşım sayesinde beklenen iyileşmeler, sigortalıların daha fazla ürüne daha doğru fiyatlarla erişebilmesine de olanak sağlayacaktır.
Solvency II düzenlemeleri, sigorta ve reasürans şirketleri ile sigortalıların yanı sıra, ekonomi için de
önemli faydalar sağlayacaktır. Düzenlemelerin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesi, sigorta ve
30 Acar, O. (2008), a.g.e., s. 526
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reasürans şirketlerinin uluslararası alanda rekabet gücünü arttırdığı gibi, ekonomide daha iyi bir sermaye
dağılımına katkıda bulunacak ve sermaye edinme maliyetleri düşecektir. 31 Sonuçta, ekonomide riskin ve
sermayenin daha verimli dağılması sayesinde finansal istikrarın sağlanmasına katkıda bulunulmuş olacaktır.
Düzenlemelerin şirketlere, sigortalılara, denetçilere ve ekonomiye faydaları Tablo 2’de özetlenmektedir.
Tablo 2: Solvency II’nin Farklı Kesimlere Faydaları
Sigorta Şirketlerine
Faydaları
Riskleri dikkate alarak
en uygun sermaye
yeterliliğinin
belirlenmesi
Etkin risk yönetimi
yapılması
Şeffaflığın artması ve
daha profesyonel ve
rekabetçi bir yapının
oluşması
Karşılanabilir risk
özelliklerine sahip ve
kişiye özel yeni ürünler
yaratılması
Sigorta gruplarının daha
etkin denetlenmesi
Sigorta ürünlerinin riske
uygun şekilde
fiyatlandırılması

Sigortalılara
Faydaları
Sigortalıların daha fazla
korunması

Denetçilere
Faydaları
Şirketlerin karşılaştıkları
risklerin tümünün
kapsamlı ve etkin bir
şekilde incelenebilmesi
Sigorta ürünlerine olan
Mali zayıflıklara karşı
güvenin artması
erken ve etkin müdahale
yapılabilmesi
Sigortalıların daha fazla Denetim kurumları
ürüne daha ucuz fiyatlarla arasında işbirliği ve
erişebilmesi
uyumun artması

Ekonomiye
Faydaları
Sermaye edinme
maliyetlerinin düşmesi

Ekonomide riskin ve
sermayenin daha
verimli dağıtılması
Orta ve uzun vadede
mali istikrarın
sağlanmasına katkıda
bulunulması

2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından sigorta sektörü temsilcilerine yapılan bir ankette, katılımcılar Solvency II’nin temel faydalarını, riske daha duyarlı bir sermaye yeterliliği sistemi (%25), daha iyi
31 Acar, O. (2007c), Solvency II Direktif Taslağı, Birlik’ten, no 9, s.a.g.e., s.17
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bir risk yönetimi (%25), denetim uygulamalarının uyumlaştırılması (%17) ve poliçe sahiplerinin daha iyi
korunması (%10) şeklinde sıralamıştır. 32

Şekil 4: Solvency II’nin Faydaları
Kaynak: Avrupa Komisyonu, Solvency II Public Hearing
5.2. Solvency II ile ilgili kaygılar
Solvency II düzenlemelerine geçişte şirketler için ilk uygulama maliyeti ortaya çıkacaktır. Yeni düzenlemelere uyum maliyetinin ilk etapta tüm sektör için 2-3 milyar euro, yıllık idari giderlerin ise 300-500
milyon euro dolayında olacağı öngörülmektedir. 33 Ancak, düzenlemeler çerçevesinde getirilen standart
formülü kullanan şirketler çok az maliyetle risk temelli bir sermaye yeterliliği hesaplaması yapma şansına kavuşacaklardır. Uzun vadede beklenen faydaların bu maliyetleri aşması beklenmektedir.
Her bir ürünün taşıdığı risklerle uyumlu sermaye yeterliliği anlayışı gereği, fazla risk unsuru taşıdığı
tespit edilen bazı ürünlerin fiyatlarında artış yaşanabilecektir. Ayrıca, özellikle uzun vadeli sigorta branş32 Bkz. Avrupa Komisyonu (2006), Solvency II Public Hearing, Brüksel
33 CEA (2007d), Solvency II: Main Results of CEA’s Impact Assessment, Brüksel, s.13
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larında sermaye gereksiniminin artması beklendiğinden, kısa vadede bu durumun bazı sigorta türlerinin
sigortalanabilirliğini azaltması da beklenebilir. Ancak, sigorta şirketleri uzun vadede risk azaltma teknikleri kullanarak, yenilikçi ürünler sunarak veya fiyatlarda ayarlamaya giderek bu durumu aşacaktır. 34
Yeni sistemle ilgili belki de en büyük endişe kaynağı sektörde konsolidasyon eğilimini hızlandırmasıdır. Risk bazlı hesaplamalar sonrasında sermaye artırımına gitmek zorunda kalan şirketler bu konuda
zorlanabilir. Bu durum, sektörde birleşme ve devralmaları hızlandırıcı etki yaratabilir. Ayrıca, çeşitlendirme etkilerinin sermaye yeterliliği hesaplamasına dahil edilmesiyle, çeşitlendirmeyi etkin şekilde uygulayan şirketler veya gruplar daha az sermaye bulundurabilecektir. Bu durum, küçük ve orta ölçekli sigorta
şirketlerinin üzerinde zaten var olan rekabet baskısını daha da arttırarak, AB sigorta piyasalarında var
olan konsolidasyon eğilimini hızlandırabilir.
2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından sigorta sektörü temsilcilerine yapılan Solvency II Etki
Değerlendirme Anketinde, katılımcıların Solvency II ile ilgili temel kaygısı küçük şirketler için maliyetlerin
artması (%26), sigorta ürünlerinin fiyatlarının artması (%10), sigorta sektöründe aşırı konsolidasyon
(%9), sigortalama işlemlerinin azalması (%8) ve bazı sigorta ürünlerinin sunulamaması (%8) şeklinde
sıralanmaktadır.

34 Acar, O. (2008), a.g.e., s.12
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Şekil 5: Solvency II ile ilgili Temel Kaygılar
Kaynak: Avrupa Komisyonu, Solvency II Public Hearing
SONUÇ
Sigortalıların korunmasını ve güvenilir, şeffaf ve rekabetçi bir sigorta piyasasının oluşmasını amaçlayan Solvency II düzenlemeleri, birinci sütunda risk bazlı sermaye yeterliliği hesaplaması, özkaynaklar, teknik karşılıklar, varlıkların ve yükümlülüklerin değerlemesi, ikinci sütunda denetim, kurumsal yönetim ve
risk yönetimi, üçüncü sütunda ise açıklama ve şeffaflık konularına ilişkin kurallar öngörmektedir. Solvency
II projesi birbirini tamamlayan 3 sütuna dayalı bu yapısıyla şirketlerin karşı karşıya kaldıkları risklerin
doğru ve gerçekçi bir şekilde ölçülmesine ve erken tespitine olanak tanıyacak ve en uygun sermaye gereksiniminin belirlenmesini sağlayacaktır. Ancak Solvency II sisteminin şirket başarısızlıklarını ve iflasları
tamamen önleyebilmesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.
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Solvency II, varlıkların ve yükümlülüklerin tamamının dikkate alındığı ve gerçek piyasa değerleriyle değerlendiği toplam bilanço yaklaşımına dayanan ve risk azaltma ve çeşitlendirme etkilerini dikkate
alan risk bazlı ekonomik model sayesinde uzun süre geçerli olacak, esnek ve piyasayla uyumlu bir sistem
getirmektedir. Bu itibarla kısa vadede değişikliklere uğraması da beklenmemektedir.
Solvency II düzenlemeleri, şirketlerin organizasyon yapısı da etkileyebilecek ve sigorta şirketlerinin
faaliyetlerinin büyüklüğü ve yapısını iyi ölçmesini, yeterli uzmanlığa sahip yöneticiler tarafından yürütülen modern risk yönetimi uygulamalarını zorunlu kılacaktır. Yeterli aktüeryal ve istatistiksel uzmanlık
konularına erişim imkanlarına sahip olmaları da gerekmektedir. Bu çalışmalar, bilgi işlem alt yapısının
geliştirilmesine ve yeterli uzmanlığa sahip personel yetiştirilmesine ve sonucunda idari maliyetlerin artmasına neden olabilir. Ancak sermaye yeterliliği seviyesinin belirlenmesi amacıyla son derece karmaşık
hesaplamalar içeren ve bireysel olarak şirketlerce oluşturulması hem uzun zaman hem de yüksek maliyet
gerektiren standart formülün şirketlere hazır olarak sunulması, özellikle küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin en büyük avantajlarındandır.
Sonuç olarak, Solvency II sistemiyle şirketlerin karşı karşıya kaldığı tüm riskleri dikkate alan bir sermaye yeterliliği hesaplaması yapılacağından, şirketlerin bulundurması gereken sermaye miktarı da artabilecektir. Ancak, halihazırda asgari zorunluluklara kıyasla daha fazla sermaye bulunduran, Ekim 2012
tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelere önceden hazırlık yaparak sermaye ve risk yönetimlerini geliştirmek üzere adımlar atan sigorta şirketleri erken davrandıkları için yeni sisteme hazırlıksız
yakalanmamış olacaktır.
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