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Solvency II (Yükümlülük Karşilama 
Yeterliliği) Düzenlemeleri ve Türk 
Sigortacilik Sektörüne Etkileri

Özet

Avrupa sigorta sektöründe tahmin edilemeyen risklerin ortaya çikmasi ve şir-
ket iflaslarinin yaşanmasi mevcut mali yeterlilik ölçümlerinin (Solvency I) yeter-
siz kaldiği fikrini doğurmuştur. Sigorta şirketlerinin daha şeffaf ve mali yeterlilik-
lerinin daha sağlam bir yapiya kavuşturulmasi amaciyla Solvency II diye adlan-
dirilan yeni bir yükümlülük karşilama yeterliliği çalişmalari başlatilmiştir. Yeni dü-
zenlemeler sigorta şirketlerine sermaye yeterliliği, gözetim ve denetimi ile piya-
sa disiplini gibi konularda daha kapsamli ve daha sağlam yenilikler getirmektedir. 

Bu çalişmada 2012 yilinda yürürlüğe girmesi beklenen ve yayimlanan direktifler-
le son şekli verilen Solvency II düzenlemelerinin Türk sigorta sektörüne olan et-
kileri incelenmiştir. Türkiye’de uygulanan mevcut yükümlülük karşilama yeterlilik-
leri ile Solvency II düzenlemeleri karşilaştirilmiş ve Türk sigorta sektörünün bu 
alandaki hazirlik durumu değerlendirilmiştir. 
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Solvency II (Solvency Margin) Regulations and 

Effects on Turkish Insurance Sector
Abstract

Appearance of unpredictable risks in European insurance sector and bankrupt-
cies of companies have brought about the idea that present financial capability 
measurements (Solvency I) are not enough any more. Therefore, studies on a 
new solvency margin, called Solvency II, have recently started for the purpose 
that insurance companies have a more transparent and secure structured finan-
cial capabilities. New regulations have provided capital adequacy, supervision 
and market discipline for the insurance companies.

In this study, I have researched on the effects of Solvency II on Turkish insuran-
ce sector, which was edited with the last directives and was expected to come in 
to force in 2012. Solvency margins available in Turkey have been compared to 
Solvency II regulations and preparations of the Turkish insurance sector for the-
se have also been evaluated.
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