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SİGORTA NEDİR?
Önceden ödenen prim
karşılığında bir kimsenin ya da
bir şeyin yaşamı, sağlığı, hayatı,
malları üzerine ileride
karşılaşabileceği zararları
gidermek için, sigorta işiyle
uğraşan kurumlarla yapılan
sözleşmelerdir.

Sigorta hizmeti sağlayan kuruluş
ile sigorta hizmetinden
faydalanmak isteyen kişi veya
kişiler arasında yapılan yazılı
anlaşmaya poliçe denmektedir..



SİGORTA VERİLERİ
2013 Yılı Toplam Prim Üretiminin  GSYH içerisindeki Payı ve 2013 Yılı Kişi Başına Düşen Prim



SİGORTA VERİLERİ 
Türkiye’de Branş Bazlı Sigorta  Verileri 2018 - 2017

2018-12 2017-12

Branş Adı
Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Toplam Üretim (TL) Pazar Payı %

KAZA 1.812.338.146 3,80% 1.682.318.452 4,24%

HASTALIK-SAĞLIK 6.244.295.477 13,08% 5.026.464.106 12,66%

KARA ARAÇLARI 7.842.917.162 16,43% 6.916.180.532 17,42%

Kasko 7.842.917.162 16,43% 6.916.180.532 17,42%

RAYLI ARAÇLAR 0 0,00% 11.068 0,00%

HAVA ARAÇLARI 179.857.508 0,38% 114.153.481 0,29%

SU ARAÇLARI 300.257.211 0,63% 218.148.439 0,55%

NAKLİYAT 829.833.718 1,74% 651.957.892 1,64%

YANGIN VE DOĞAL AFETLER 6.972.578.655 14,61% 5.745.990.852 14,47%

GENEL ZARARLAR 5.247.013.900 10,99% 4.355.445.077 10,97%

KARA ARAÇLARI SORUMLULUK 15.854.546.224 33,21% 13.042.053.210 32,84%

Trafik-Yeşil Kart Dahil 15.296.099.724 32,04% 12.475.773.706 31,42%

HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK 194.377.729 0,41% 131.775.217 0,33%

SU ARAÇLARI SORUMLULUK 31.336.619 0,07% 26.402.168 0,07%

GENEL SORUMLULUK 1.391.898.950 2,92% 1.023.855.057 2,58%

KREDİ 248.338.460 0,52% 173.718.087 0,44%

KEFALET 71.788.694 0,15% 50.021.130 0,13%

FİNANSAL KAYIPLAR 345.630.885 0,72% 325.760.102 0,82%

HUKUKSAL KORUMA 168.125.712 0,35% 225.033.131 0,57%

DESTEK 122.350 0,00% 1.318.624 0,00%

HAYATDIŞI TOPLAM 47.735.257.399 87,3% 39.710.606.624 85,3%

HAYAT TOPLAM 6.920.771.569 12,7% 6.844.082.921 14,7%

GENEL TOPLAM 54.656.028.968 100,0% 46.554.689.545 100,0%



SİGORTA TARİHİ

Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara
günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Babiller’
de rastlanmaktadır.

Zamanın ticaret merkezi durumundaki Babil’
de, kervan tüccarlarına borç veren
sermayedarlar, kervanların soyulması veya
fidye ödeme durumuyla karşılaşmaları halinde
tüccarların borçlarını silmekte, buna karşılık
borcu tüccarlardan geri aldıkları zaman,
taşıdıkları riskin karşılığı olarak ana borç
miktarı üzerinden bir miktar para
almaktaydılar. Bu olay daha sonra Kral
Hammurabi tarafından yasallaştırıldı.

Hammurabi Kanunlarının en büyük özelliği
haydutların saldırısına uğrayan kervanların
zararlarının bütün diğer kervanlar arasında
paylaşılmasını öngörmeseydi.



SİGORTA TARİHİ

Sonraları sigortaya daha yakın uygulamalar
özellikle deniz ticaretinin geliştiği yerlerde
görülmektedir.

İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen
mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taşımaktaydı
ve İtalya’ nın Cenova Limanı’ ndan Mayorka’
ya “Santa Clara“ adlı geminin yükünü temin
etmek amacıyla düzenlendi.

İlk sigorta şirketi de 1424 yılında, yine
Cenova şehrinde kuruldu. Sigorta
konusunda ilk kanuni mevzuat ise 1435
yılında yayınlanan Barselona Fermanı’ ydı.



YANGIN SİGORTA TARİHİ

2 Eylül 1666 tarihinde Londra’da meydana gelen
ve dört gün sürerek 13.000 evle 100 kilisenin kül
olmasına yol açan büyük yangın, kara
sigortalarının doğmasına neden oldu.

Halk üzerinde büyük etki yaratıp böyle
felaketlerin sonuçlarına karşı önlem alınması
fikrini doğurdu.

Gelişen bu fikirden hareketle 1667 yılında “ Fire
Office “ (Yangın Bürosu) kurulmasından sonra
1684 yılında buna rakip bir ortaklık şeklinde
ortaya çıkan ilk yangın sigorta şirketi “ Friendly
Society “ faaliyete geçti.



YANGIN SİGORTASI
• Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı,

kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan
buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat
altına alan sigortadır.

• Ayrıca, meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı
azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin
sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu sigortanın kapsamına dahildir.

.



YANGIN SİGORTASI TEMİNATLARI
• Yangın, Yıldırım, İnfilak
• Sel – Su Baskını 
• Dahili Su 
• Fırtına 
• Yer Kayması 
• Kar Ağırlığı 
• Hırsızlık 
• Duman 
• Cam Kırılması 
• Taşıt Çarpması 
• Kötü Niyetli Hareketler
• Deprem 
• Glkhh – Terör 
• Mesuliyet Sig. 
• Makine Kırılması 
• Elektronik Cihaz 
• İş Durmasına Bağlı Kar Kaybı  



SİGORTA RİZİKO KONTROLLERİ
Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta
ettirme talebi aldıkları binalarda,
tesislerde ve işletmelerde, bu Yönetmelik
hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol
etmek mecburiyetindedir.” Yangın
Yönetmeliği 6. Madde

Bu madde ışığında sigortalanabilir
risklerin kontrolü için şirketlerin
bünyesinde yer alan risk mühendisleri ya
da görevli olarak tayin edilen sigorta
eksperleri ilgili işletmeleri poliçe
yapılmadan önce ya da yapıldıktan sonra
risk değerlendirmesi için ziyarete
giderler.



Yanıcı özellikte kimyasalların gelişigüzel depolanması yangına sebebiyet verebileceği gibi
olası bir yangında hasar boyutunu arttıracaktır. Bu sebeple kimyasal depoların işletmede
ayrı bir bölümde olması, girişinde statik elektrik levhası bulunması, görevli personelin
depolanan kimyasalları tanıması, gerekli algılama ve söndürme sistemlerinin bulunması
gerekmektedir.



«Gelişigüzel yapılan depolama, istif yüksekliklerinin fazlalığı, aşırı yoğunluk gibi
durumlar olası bir yangın sırasında alevlere müdahaleyi güç kılmakta, alevlerin
kolay yayılmasına zemin hazırlamakta ve kaçış yolları kapatıldığı için can kayıplarına
da neden olmaktadır. Tertip düzene her zaman için önem verilmesi
gerekmektedir.»



«Bahsi geçen bu durum işletme tertip-düzeninin kötü olmasıyla paraleldir. Bu tarz
işletmelerde yangın dolabı gibi hayati önem taşıyan ekipmanların çevreleri
kapatılmakta ve olası bir yangın sırasında ekipmanlara erişim güçleşmekte ya da hiç
erişilememektedir.»



«Büyük işletmelerde de olduğu gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerde de
dikkat edilmesi gereken hususların başında gelmektedir. Elektrik panoları ve
tesisatlarının her zaman için çevrelerine kıvılcım atma ihtimali mevcuttur. Bu
sebeple etraflarında yanmaya müsait bir malzeme bulundurulmaması
gerekmektedir. Ayrıca olası bir yangın sırasında elektriklerin kesilmesi
gerekeceği için panoya erişimde her daim kolay olmalıdır.»



«Başta floresan aydınlatmaların tıpkı elektrik panoları gibi kıvılcım atma riski her
daim bulunmaktadır. Bu sebeple işletmelerdeki aydınlatmaların etanjlı (kapaklı)
tip olması bu riski minimize etmektedir. Kullanılan aydınlatmanın elektronik
balastlı ya da LED tipte olması da kıvılcım ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.»



«Ziyaret edilen işletmelerdeki yangın alarm sistemlerinin yaklaşık %70’i çalışmamakta
ya da hata verdiği gözlemlenmektedir. Bir çok pano yanlış alarm nedeniyle
kapatılmakta ve bakımı yaptırılmamaktadır. Bir diğer sorun ise arızalı dedektörler
nedeniyle sistem randımanlı çalışamamaktadır. Pano üzerindeki «yangın» «alarm»
«powersupply» «devre dışı» vb. ikazlarının yanmaması gerekmektedir.»



«Yangın dolapları ve içlerindeki hortumların bakımlı olmaları, ayrıca hortumların yarı
sert-kauçuk tipte olması gerekmektedir. Sıradan bir işletme personeli bez hortumları
kullanmakta oldukça güçlük çekmektedir. Yarı sert-kauçuk tipteki hortumlar ise itfaiye
haricinde ki kişilerin kullanımına daha uygundur.»



19

«Yapılan ekspertizlerde işletmelerdeki sigara yasağına uyulmaması
durumu ile sıkça karşılaşılmaktadır. Sigara yasağı ile ilgili kontrollerin
arttırılması ve işletme dışında sigara içme alanlarının oluşturulması
yerinde olacaktır.»
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