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ÖZ 

Sigortacılık risklerin alınıp satıldığı finans dünyasında önemli bir uygulama alanıdır. 
Araç sigortası da ülkemizde sigortacılığın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Sigorta kuruluşlarının satın alınan risklere bağlı olarak poliçeleri doğru fiyatlandırması 
rekabet adına çok önemlidir. Poliçe ucuza satılırsa şirket bu satıştan zarar edecek, 
pahalı olursa da müşterilerini rakiplerine kaptırabilecektir. Poliçenin değeri satın alınan 
riskin büyüklüğü ve riskin gerçekleşme olasılığına bağlıdır. Bu çalışmada genellikle 
bağımsız olduğu kabul edilen bu iki bölümün olasılık tarafı üzerinde çalışılmıştır. Bir 
sigorta şirketinin 2007 yılına ait araç kasko verileri ile lineer modeller ile poliçelerin 
tazminat talebi olasılıkları tahmin edilmeye çalışılmış ve negatif-binom ve Poisson-
ters-Gaussçu modellerle başarılı sonuçlar elde edilmiştir.  
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GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE ARAÇ SİGORTALARINDA 

BİREYSEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ 
 

GİRİŞ 

Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla 

toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını 

karşılamada kullanıldığı, bir risk transfer sistemidir. Bu sistem sayesinde kişiler, karşı karşıya 

bulundukları tehlikelerin neden olabileceği, parayla ölçülebilen zararlarını, nispeten küçük 

miktarlarda ödemiş oldukları primler yoluyla paylaşmaktadırlar (TSB, 2018). 

Sigortacılıkta işletmenin yaptığı faaliyetlerden kar edebilmesi için istenilen fiyatın sigortacı 

tarafından üstlenilen finansal riskin üzerinde olması, ürünün rekabetçi ve satılabilir olması için de 

bu farkın çok büyük olmaması gereklidir. Buna rağmen ürünlerin fiyatlandırılmasında 

kullanılacak olan sigortalıdan devir alınan riskin finansal değeri maalesef önceden 

bilinmemektedir. 
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Bir sigorta kuruluşu tarafından sigortalıdan bir risk satın alındığında bu riskin iki boyutu vardır; 

birincisi riskin finansal büyüklüğü, ikincisi riskin gerçekleşme olasılığı. 

 

 Risk = Büyüklük ∙ Olasılık 

1) 

Çoğu uzman tarafından kabul edilen araç sigortası risk modellerinde oluşan riskin bağımsız 

olduğu varsayılsa da bu konuda eleştirel çalışmalar (Gschlößl & Czado, 2007) da bulunmaktadır.  

Bu çalışmada da bu bağımsızlık varsayımından yola çıkılarak bu riskin sadece olasılık tarafı 

regresyon metodu kullanılarak incelenmiş ve Türkiye’de bir sigorta şirketinin 2007 yılına ait 7 

bine yakın sigorta verisi üzerinde çalışılarak risk tahmini yapılmıştır. 

 

1.YÖNTEM 

Regresyonun bilinen ilk formları Carl Friedrich Gauss (Gauss, 1809) ve Adrian Marie Legendre 

(Legendre, 1805) tarafından astronomik gözlemlerin yorumlanması amacı ile kullanılmakla 

birlikte terimin ortaya çıkışı Francis Galton’ın biyolojik bulgular arasındaki ilişkileri açıklamaya 

çalışmasına dayanmaktadır (Galton, 1989).  

Daha sonra 1972’de John Nelder ve Robert Weddeburn bu doğrusal regresyon modelinin 

matematiksel dönüşümlerle normal dağılımdan farklı olarak binom, Poisson, gamma gibi üstel 

ailesindeki diğer dağılımlarla kullanılabilmesini sağlayan “genelleştirilmiş liner modelleri 

(GLM)” geliştirmiştir (Nelder & Wedderburn, 1992). 

Kestemont ve Paris ise GLM yaklaşımını, Poisson süreçlerinin karıştırması ile elde edilen birçok 

sayıdaki başka dağılımlara açmıştır ve Gossiax ve Lemaire’in (Gossiaux & Lemaire, 1981) veri 

seti üzerinde çalışarak çok başarılı sonuçlar elde etmiştir  (Kestemont & Paris, 1985) . 

Gorieroux ve Jasiak yazdıkları kitapta GLM yaklaşımının bireysel risklerin hesaplanmasını 

işlemiştir. Araç sigortalarında negatif binom ve gamma hetorojenliği ile Poisson regresyon 

modellerini uygulamış ve sonuçlarını karşılaştırmıştır (Gourieroux & Jasiak, 2007). 

  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2018 
Maltepe University, Istanbul, 29.11.2018-01.12.2018 
  

 

312 
 

Basit bir doğrusal regresyon modeli; 

 

 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝜀𝜀 

2) 

şeklinde olup x bağımsız değişken için gözlem matrisi, β regresyon katsayı vektörü, ε rastgele 

hata terimi ve y bağımlı değişken vektörüdür. Klasik modelde hata teriminin ortalaması 0 be 

sınırlı varyansa sahip normal dağılımda geldiği kabul edilir. 

Bu modelde y bağımlı değişkeninin x koşuluna göre beklenen değeri alınırsa genel linear model 

elde edilir. 

 E(𝑦𝑦|𝑥𝑥) = 𝑥𝑥𝑥𝑥 

3) 

Bu modelde y bağımlı değişkenini 𝑙𝑙[𝑇𝑇(𝑦𝑦)] şeklinde bir g fonksiyonu ile değiştirilirse 

genelleştirilmiş lineer model elde edilir. Bu durumda regresyon denklemi g fonksiyonun tersine 

bağlı olarak  

 E(𝑦𝑦) = 𝑙𝑙−1(𝑥𝑥𝑥𝑥) 

4) 

şeklinde olur. 

Bu model üstel dağılımlarda sayma verileri için kullanılabilecek Poisson dağılımına üstel 

fonksiyon linki ile uygulanacak olursa 

 E(𝑦𝑦|𝑥𝑥) = 𝜆𝜆 = exp(𝑥𝑥𝑥𝑥) 

5) 

şeklinde bir regresyon denklemi elde edilir. Burada Poisson süreçlerinin özelliği itibarı ile y 

değişkeninin koşullu varyansı Var(𝑦𝑦|𝑥𝑥) da 𝜆𝜆 olmalıdır. Bu çoğu gerçek hayat verisinde 

gerçekleşmez ve genellikle gözlenen varyans 𝜆𝜆’dan daha büyük olur. Aşırı saçılım (over 

dispersion) denilen bu gibi durumlarda Poisson regresyon modelinin kullanılabilmesi için modele  

 E(𝑦𝑦|𝑥𝑥) = 𝜆𝜆 = exp(𝑥𝑥𝑥𝑥) ∙ 𝑝𝑝 

6) 
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şeklinde sürekli bir u değişkeni eklenir. Buradaki u değişkeni için herhangi bir sürekli dağılım 

kullanılabileceği gibi çalışmalarda genellikle gamma, ters-Gaussçu ve log-normal dağılımlarının 

kullanıldığı görülmektedir. Bu modelde koşulsuz ortalama ve varyans; 

 E(𝑦𝑦) = 𝜇𝜇E(𝑝𝑝) 

Var(𝑦𝑦) = 𝜇𝜇E(𝑝𝑝) + 𝜇𝜇2Var(𝑝𝑝) 
7) 

şeklinde olur. Eklenen u değişkeni beklenen değeri 1 ve varyansı verinin varyansı ile uyumlu 

olacak şekilde seçilir. 

Araç sigortalarında birçok farklı yaklaşım uygulanmaktadır. Herkese aynı tarifenin uygulandığı 

bir yaklaşım olabileceği gibi kaza geçmişi, bulunulan bölge gibi bazı kriterlere bağlı bir ödül-

ceza sistemi ile fiyatlandırma yapılabilir. Aşağıdaki balık kılçığı diyagramında kaza olasılığını 

etkileyebilecek çeşitli kaynaklar gösterilmiştir. 

 
Şekil 1: Araç kaza riskini etkileyebilecek faktörler (Dündar, 2011) 

 

Bu çalışmada var olan veriye GLM yaklaşımı ile regresyon metodu uygulanmış ve sonuçları 

değerlendirilmiştir. 
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2.BULGULAR 

Sigorta verisindeki kaza sayılarına ait histogram ve betimleyici istatistikler Şekil 2’de verilmiştir. 

Burada verinin ortalaması ile varyansı, bir Poisson süreci için aşırı saçılım olduğunu 

göstermektedir. 

 

 
Şekil 2: Kaza sayıları dağılımı ve betimleyici istatistikler  

 

Veride yer alan değişkenler Tablo 1’de, dönüştürülen veya diğer kaynaklar kullanılarak 
eklenen değişkenler Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Poliçe ile ilgili veride bulunan bilgiler 

değişken açıklama 

ren Poliçe yenileme (1) ya da yeni (0) 

erexp Kazanılan maruziyet (exposure) 

age Araç yaşı 

tou Araç kullanım tipi 

sumin Sigorta bedeli 

brand Araç markası 

city Aracın kayıtlı olduğu şehir 

noc Bildirilen kaza sayısı 

 
Tablo 2: Modelde kullanılmak üzere dönüştürülen veya eklenen bilgiler 

değişken açıklama 

ofset ln(erexp) 

suming Grup sigorta bedeli 

pop Nüfus (milyon) 

noveh Araç sayısı (x1000) 

vpt Bin kişiye düşen araç sayısı 

 

Öncelikle eldeki veriye göre; 

 ln(𝜇𝜇𝑖𝑖)=ln(𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑖𝑖) + 𝑥𝑥0 + (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖)𝑥𝑥1 + (𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖)𝑥𝑥2 + (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖)𝑥𝑥3
+ (suming)𝑥𝑥4 + (𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑙𝑙𝑖𝑖)𝑥𝑥5 + (𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑦𝑦𝑖𝑖)𝑥𝑥6
+ (noveh)𝑥𝑥7 + (𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖)𝑥𝑥8 

8) 

şeklinde bir regresyon modeli kurulmuştur. Veri üzerinde yapılan ilk analizlere göre 
modelde kullanılabilecek değişkenlerin yenileme (ren), yaş (age), marka (brand) ve şehir (city) 
olduğu görülerek regresyon modeli bu parametrelere göre daraltılmış ve Poisson, negatif-binom 
ve Poisson-ters-Gausçu model spesifikasyonlarına göre  Tablo 3’teki model parametre değerleri 
elde edilmiştir. Bu modellerin performans sonuçları da Tablo 4’teki gibi olmuştur. 
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Tablo 3: Model parametre değerleri ve standart sapmalaları 

 
 

Tablo 4: Model fit sonuçları 

 
 

3.SONUÇ 

Bir sigorta şirketinde araç sigortası 2007 yılı için gerçekleşen tazminat talepleri için 

genelleştirilmiş lineer modeller kullanarak tahmin metodu uygulanmıştır. Seçilen üç model içinde 

negatif-binom ve Poisson-ters-Gausçu modellerin oldukça iyi sonuçlar verdiği ve negatif-binom 

modelin performansının bu veri seti için biraz daha iyi olduğu görülmüştür. 
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