
 

AKTÜERLİK SINAVLARI 2015 YILI DEĞERLENDİRMELERİ 

 

 
 

2015 yılı çalışma programında geçmiş yıl sınavları ve sınavlarla ilgili geri dönüşler göz önüne alınarak 

sınav  sisteminin  geliştirilmesi  için  yapılabilecekler  konusuna  önem  verilmiştir.  Bu  amaçla  kişi  bazlı, 

Aktüerler Derneği üyeleri tarafından iletilen, akademisyenlerden gelen öneriler dikkate alınarak sınav 

bazlı geliştirmeler gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılı çalışma programında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda yer almaktadır: 

 Sınav Takvimi‐2015 

Aktüerler  Yönetmeliği  gereğince  Aktüerlik  Sınavlarının  yılda  en  az  bir  kez  açılması 

öngörülmektedir.  

Sınavlara  girmeyi  düşünenlerden  gelen  yoğun  talep  ve  sınava  girmesi  olası  kişi  sayısına  ilişkin 

yapılan değerlendirme kapsamında 2015 yılı Seviye 1 ve Seviye 2 sınavlarının Bahar ve Sonbahar 

dönemlerinde  yapılmak  üzere  yılda  iki  kere  açılmasına;  Seviye  3  ve  Seviye  4  sınavlarının  ise 

yalnızca Sonbahar döneminde açılmasına karar verilmiştir. 

 Soru Bankası Zenginleştirme Çalışması 

Aktüerlik  Sınavlarının,  geçmiş  yıllardakine  benzer  şekilde,  SEGEM  Soru  Bankasında  kayıtlı 

sorulardan  ve  2015  yılında  hazırlanan  yeni  sorulardan  oluşan  sınav  seti  kapsamında 

gerçekleştirilmesine özen gösterilmiştir.  

Bu  kapsamda  üniversiteler,  sigorta  sektörü  ve  bağlantılı  sektörlerden  yaklaşık  kırkın  üzerinde 

öğretim  görevlisi  ve  uzmandan,  sınav  başlıklarına  göre  13  alanda  toplanan  sınav  soruları,  Kurul 

üyeleri tarafından ön elemeden geçirilerek belirlenmiştir.  

 Sınav Sonuç Değerlendirmesi 

Sınav  değerlendirme  kriteri  olarak,  katılımcı  sayısının  yeterli  olduğu  ölçüde,  ÖSYM  tarafından 

yapılan sınavlarda kullanılan değerlendirme kriteri (çan eğrisi sistemi) uygulanmıştır.  

Seviye  1  ve  Seviye  2  düzeyinde  yapılan  sınavlarda  test  usulü  sorular  hazırlanmıştır.  Seviye  3 

sınavlarında ise 2014 yılı uygulamasına uyularak test ve klasik tarzda sorulardan oluşturulmuştur. 

Seviye 4 sınavına herhangi bir başvuru yapılmadığı için sınav yapılmamıştır.  

Sınav  kağıtlarının  değerlendirilmesinde  test  usulünün  uygulanması  durumunda  SEGEM  optik 

okuyucudan  yardım  alınmıştır.  Test  ve  klasik  soruların  bir  arada  kullanıldığı  sınavlarda  Sınav 

Düzenleme Kurulu üyeleri arasından seçilen  iki hakemin “kör” notlandırma sistemi  (aday  isminin 

hakem tarafından bilinmemesi) ile sınav kağıtlarını değerlendirmesi temin edilmiştir.   



Sınav  sonuçları,  SEGEM  internet  sayfasında  TC  Kimlik  Numarası  sorgulaması  ile  temin 

edilebilmektedir.   

Geçmiş  yıllarda  sınav  sonuç  belgesinde  katılımcının  sadece  sınav  başarı  durumu  açıklaması  yer 

almaktaydı.  2015  yılında  anılan  belgede  sınav  notuna  ilişkin  açıklamanın  da  yer  alması  temin 

edilmiştir. 

2015  yılı  sınavlarına  ait  katılımcı  sayıları  ve  başarıları  ile  ilgili  değerlendirmeler  Tablo  1’de 

sunulmaktadır.  

Tablo 1: Aktüerlik Sınavları 2015  Yılı Başarı İstatistikleri 

    2014 Yılı  2015 Yılı 

Tek Dönem  I. Dönem  2. Dönem 

Sınav   Başarı (%)  Katılımcı  
Sayısı 

Başarı 
(%) 

Katılımcı 
Sayısı 

Başarı 
(%) 

 
Seviye 1 

Temel Sigortacılık ve 
Ekonomi 

41  140  26  103  40 

İstatistik ve Olasılık  48  112  29  76  28 

Finansal Matematik  36    144  31  88  32 

Matematik  44  106  31  83  34 

 
Seviye 2 

Sigorta Matematiği  27  42  36  45  29 

Risk ve Aktüeryal 
Modelleme 

32  39  36  37  27 

Finans Teorisi  39  43  35  42  40 

Muhasebe  29  41  29  47  32 

 
 
Seviye 3 

Sağlık  60      17  65 

Emeklilik  40      18  11 

Hayat‐dışı   80      18  6 

Hayat  0      22  50 

Finans  50      12  25 

 

 Sınav Süreci Sorunlarının Yönetimi 

Sınav  yerleşkesinde  gerekli  güvenlik  önlemlerinin  alınması  ve  sınavlar  konusunda  tecrübeli 

gözetmenlerin görevlendirilmesi hususlarında gerekli tedbirler alınmıştır.  

Sınavlar  esnasında  karşılaşılan  sorunlardan birisi  katılımcıların  sınav  kılavuzunda belirtilen  hesap 

makinesine  uygun  olmayan  başka  hesap  makineleri  ile  sınava  katılma  isteği  göstermeleridir. 

Kılavuzda tanımlanan marka ve model dışında hesap makinesi kullanımına sınavlarda kesinlikle izin 

verilmemektedir.  Katılımcıların  söz  konusu  kurala  riayet  etmeleri  hususunda  gerekli  özeni 

göstermeleri yoğun matematiksel işlem gerektiren soruları çözebilmeleri için önem taşımaktadır. 

Sınav  sonrasında  ise  bazı  sorulara  itiraz  edilebilmektedir.  Sınav  sorularına  ilişkin  itirazlar 

incelenmekte,  ihtiyaç  durumunda  soruyu  hazırlayan  kişinin  konuya  ilişkin  görüşü  alınmakta  ve 

yapılan  değerlendirme  sonucu  e‐posta  aracılığı  ile  başvuru  sahibine  gönderilmektedir.  Ayrıca, 

gösterilen  titizliğe  rağmen soru kağıdı baskı hatası  gibi  sebeplerle ortaya çıkan soru hatalarında, 

adayların  lehine  işlem  yapılarak,  sorunlu  soruların  tam  puan  olarak  sayılmasına  karar 

verilmektedir. 



 Soru Bankası Portalının (SBP) Kurulması 

Soru Bankasına destek veren kişilerin hazırladıkları soruları web üzerinden işlem gören bir portal 

aracılığıyla  SEGEM’e  iletebilmeleri,  Soru  Bankasına  kayıt  işlemlerinin  ve  güncellemelerinin  aynı 

portal üzerinden yapılabilmesi, soru kitapçıklarının bahse konu portal üzerinden hazırlanabilmesi 

amacıyla 2015 yılında SBP projesine başlanılmıştır. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin desteği ile 

hazırlanan  portalın  test  çalışmaları  yapılmakta  olup,  projenin  2016  yılında  kullanıma  açılması 

planlanmıştır. 

 Uluslararası Tanınırlık 

 

Aktüerlik  Sınavlarının  yurt  dışında  tanınırlığının  sağlanması  amacıyla  2014  yılında  Society  of 

Actuaries  (SOA)  ve  Alman  Aktüerler  Birliği  (DAV)  ile  yapılan  bağlantıların  devamı  Azerbeycan 

Aktüerler Derneği ile yapılan görüşmelerle sağlanmıştır.   International Actuarial Association (IAA) 

tarafından  28‐29  Eylül  2015  tarihinde  Bakü’de  gerçekleştirilen–  Bölgesel  Seminere  IAA  davetlisi 

olarak katılan Kurul Başkanı, Azerbaycan ve diğer ülkelerden katılan Aktüerlere Derneği üyeleri ve 

yöneticilerine  sınav  sistemimizi  tanıtmak  ve  bu  kuruluşların  tecrübelerinden  yararlanmak  üzere 

bağlantılar gerçekleştirmiştir.  

 

İlgili  kurum  ve  kuruluşlardan  emek  ve  zaman  harcayarak  Kurul’a  destek  olan  öğretim  görevlisi, 

yönetici,  uzman  ve  sınav  organizasyonunu  başarı  ile  gerçekleştiren  SEGEM’e  teşekkürlerimizi  iletir, 

saygılarımı sunarım.  

 

Aktüerlik Sınavları Kurulu Adına 

Doç. Dr. A. Sevtap Kestel 

Kurul Başkanı 

 


