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FİNANSAL HİZMETLER

Solvency II, sigortacılık sektöründe daha dinamik risk yaklaşımını benimseyen 
ve sıfır hata payını amaçlayan yeni bir düzenleyici çerçevedir. Yüzde 0,5 hata 
olasılığının bile yüksek görüldüğü Solvency II’nin temel amaç, dayanak ve 
uygulamalarını bu yazıda inceleyeceğiz.

Solvency II nedir? 

Solvency II'nin temel amaçlarından biri, düzenleyici 
kuruluşların hedeflerine katkıda bulunmaktır. Bu amaca, 
pazarda faaliyet gösteren tüm sigorta ve reasürans 
şirketlerine yönelik tedbirli bir yasal çerçeve oluşturularak 
ulaşılacak. Uyumlulaştırmanın en üst düzeye çıkarılmasına 
yardım edecek ve bankacılıkta kullanılan ilkelerle tutarlı 
olacaktır. Bu yeni yaklaşımda, sigortalıyı korumak için 
sigortacının risklerini sahip oldukları sermayeyle uyumlu 
hale getirmek amacıyla, varlıkların ve borçların ölçüldüğü 
ekonomik ilkeler temel alınıyor.

Basel 2’nin temelindeki düşünceye benzer şekilde yeni 
çerçeve, pazarda bir önceki dönem yaşanan ve sistemdeki 
zayıflıkları gösteren, sektör standartlarını yükseltme ve 
risk yönetim tekniklerini geliştirme ihtiyacına yönelik 
farkındalığımızı artıran karışıklığın bir sonucu olarak kısmen 
uygulanıyor.
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Özet olarak Solvency II, aşağıdaki hususları 
sunmayı amaçlamaktadır:

• Şirket ve bağlı ortaklıklar arasında farklılaşan çıkarların 
uygun şekilde kabul edilmesi dahil ekonomik ve 
düzenleyici sermayenin uyumlu hale getirilmesi.

• Şirketlerin kendi risk profillerini seçme ve bu profilleri 
ilgili sermaye düzeyiyle uyumlu hale getirme konusunda 
özgür olması.

• Aktif sermaye yönetimiyle ödeme kabiliyetinde 
sapmalara yönelik bir erken uyarı sistemi.

• Risk ve sermaye yönetimini daha uyumlu hale getirerek, 
risklerin belirlenmesine ve bunların hafifletilmesine 
dönük gelişimi teşvik etme.

Düzenleyici ihtiyaçların değişmesi
Yukardaki tabloda ilk iki sütunda, Solvency I ve Solvency 
II rejimlerinin temel çerçeve tasarımları, düzenleyici 
ihtiyaçları bakımından karşılaştırılıyor. Üçüncü sütunda, 
bir şirketin faaliyetini sürdürmek için kullanabileceği ve 
İç Ekonomik Sermaye Gerekliliği (IECR) olarak bilinen 
ekonomik sermaye modeli tarif ediliyor.

Solvency I ve Solvency II kapsamındaki sermaye fazlası 
buna benzer görünse de fiili durum şirketten şirkete göre 
farklılık gösterecektir. Bazı şirketler yeni rejim kapsamında 
daha çok sermaye fazlası elde edecekken bazılarında bu 
oran daha az seyrediyor.

Bir sonraki KPMG Gündem sayısında, Solvency II 
uygulamasının yapısal sütunlarına (Pillar I-II-II) ve bunların 
anlaşılmasına ilişkin yapılan yaklaşımlara değineceğiz.

Bunun sonucunda Solvency II, bugünkü eski gerekliliklerin 
yerini alacak yeni sermaye gerekliliklerini, değerleme 
tekniklerini ve kurumsal yönetim ve raporlama standartlarını 
ortaya koyuyor. Yeni rejimle birlikte özellikle yönetmeliklerin 
uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Buna ek olarak, sermaye gerekliliklerindeki değişiklikler 
bir sigorta şirketinin risk profilini daha doğru biçimde 
gösteriyor. Pek çok küçük ölçekli şirketin standart Solvency 
Sermaye Gerekliliği (‘SCR’ – Solvency Capital Requirement) 

hesaplama formülünü tercih etmeleri daha muhtemel iken, 
başlıca büyük ölçekli sigorta şirketleri, Solvency II Sermaye 
Gerekliliği’nin belirlenmesi amacıyla kendi iç modellerini 
geliştirmeleri yönünde teşvik ediliyor. Bu durumun, 
şirketlerin risk değerlendirmelerinde daha fazla yeterlilik 
göstermesi konusunda bir yönlendirme ve gözetim ihtiyacını 
doğurması muhtemeldir. Yeni rejim aynı zamanda, teknik 
karşılıkların değerlendirilmesinde daha kapsamlı bir yaklaşımı 
zorunlu kılacak.




