
1994 YILI SİGORTA SEKTÖRÜ 

 

 

1994 yılında sigorta sektöründe 51 sigorta şirket faaliyetine devam etti. Şirketler 1994 yılında 

toplam 31.767.499 milyon TL prim üretimi gerçekleştirerek, geçen seneye oranla üretimde % 

88.53 artış gösterdiler. Toplam üretimin 5.847.291 milyonu yangın sigortalarından, 3.560.400 

milyonu nakliyat sigortalarından, 16.058.939 milyonu kaza sigortalarından, 1.323.247 

milyonu makine montaj sigortalarından, 91.396 milyonu dolu sigortalarından, 81.970 milyonu 

hayvan ölümü sigortalarından, 941.660 milyonu hastalık sigortalarından ve 3.862.596 

milyonu da hayat sigortalarından kaynaklandı. 

Branşlar bazında artış oranına bakıldığında ise; yangın dalında % 116,16, nakliyat dalında % 

136.06, kaza dalında % 76.24, makine montaj dalında % 138.71, dolu branşında % 37.40, 

hayvan ölümü dalında % 19,99, hayat dalında  % 55.86, hastalık dalında % 163,99 olarak 

gerçekleşti.  

Üretimin GSMH’ya oranı ise % 0.81 olarak gerçekleşti. Üretimden fert başına düşen prim 

miktarı 1993 yılında 283.234 TL iken, 1994 yılında bu tutar 524,424 liraya çıktı. Öte yandan 

toptan eşya fiyatları indeksi 1993 yılında 2.082,2 iken 1994 yılında 5.196,3’ye yükselerek, % 

149,6 artış kaydetti.  

 

Yangın Branşı 

 

Yangın branşında 1994 yılında toplam 5.847.291 milyon TL üretim gerçekleştirildi. 1994 

yılında yangın dalında üretimin 1.127.344 milyon TL’si sivil rizikolardan, 3.391.151 milyonu  

ticari ve sınai rizikolardan, 1.328.796 milyonu da hususi fiyatlı rizikolardan oluştu.  

Sigorta şirketleri yangın branşında 271.449 milyonu sivil rizikolara, 959.831 milyonu ticari ve 

sınai rizikolara, 245.586 milyonu hususi fiyatlı rizikolara olmak üzere toplam 1.476.866 

milyon TL tazminat ödemesi yaptılar. 

Yangın sigortalarında hasar/prim oranı ise sivil rizikolarda % 24.08, ticari ve sınai rizikolarda 

% 28.30, hususi fiyatları rizikolarda % 18.48 olmak üzere toplam % 25.26 oldu. Yangın 

sigortalarında ödenen tazminatın alınan prime oranı ise % 26.40 oldu. 

 

Nakliyat Branşı 

 

Nakliyat branşında toplam 3.560.400 milyon TL üretim gerçekleştirildi. 1994 yılında nakliyat 

dalında üretimin 2.058.265 milyon TL’si emtea, 1.502.105 milyon TL’si tekne-navlun dan 

oluştu.  

Sigorta şirketleri nakliyat branşında 588.526 milyon TL’si emtea, 719.166 milyon TL’si 

tekne-navlun olmak üzere 1.307.692 milyon TL tazminat ödemesi yaptılar. 

Nakliyat sigortalarında hasar/prim oranı ise emtea da % 28.59, tekne-navlun da % 47.88  

olmak üzere toplam % 36.73 oldu. 

 

Kaza Branşı 

 

Kaza branşında toplam 16.058.939 milyon TL üretim gerçekleştirildi. Üretimin 10.920.948 

milyon TL’si oto kasko, 2.260.199 milyonu oto-trafik, 271.119 milyonu ihtiyari mali 

mesuliyet, 214.369 milyonu yeşil kart, 216.937 milyonu işveren mali mesuliyet, 138.417 

milyonu diğer mali mesuliyet, 680.455 milyonu ferdi kaza, 716.640 milyonu hırsızlık, 70.762 

milyonu cam kırılması, 492.135 milyonu uçak-tekne den oluştu.  

Sigorta şirketleri kaza branşında 6.302.354 milyon TL’si oto-kasko, 1.470.278 milyonu oto-

trafik olmak üzere toplam 8.402.542 milyon TL tazminat ödemesi yaptılar. 



Kaza sigortalarında hasar/prim oranı ise oto-kasko % 57.71, oto-trafik % 65.05, ihtiyari mali 

mesuliyet % 21.90, işveren mali mesuliyet % 11.52, diğer mali mesuliyet % 16.83, ferdi kaza 

% 13.22, hırsızlık % 42.81, cam kırılması % 26.18, uçak-tekne % 20.61 olmak üzere toplam 

% 52.32 olarak gerçekleşti. 

 

Makine-Montaj Branşı 

 

Makine-montaj branşında toplam 1.323.247 milyon TL üretim gerçekleştirildi. Toplam 

üretimin 529.325 milyonu makine kırılması, 207.843 milyonu montaj, 586.079 milyonu 

C.A.R. dan oluştu.  

Sigorta şirketleri makine-montaj branşında 124.341 milyonu makine kırılması, 31.453 

milyonu montaj, 146.218 milyonu C.A.R. olmak üzere 302.012 milyon TL tazminat ödemesi 

yaptılar. 

Makine-montaj sigortalarında hasar/prim oranı ise makine kırılmasında % 23.49, montaj da % 

15.13 ve C.A.R de % 24.95 olmak üzere toplam % 22.82 oldu. 

 

Dolu-Hayvan Ölümü Branşı 

 

Dolu sigortalarında 91.396 milyon TL, hayvan ölümü sigortalarında 81.970 milyon TL üretim 

gerçekleştirildi. Sigorta şirketleri dolu sigortalarında 30.687 milyon TL, hayvan ölümü 

sigortasında ise 79.920 milyon tazminat ödemesi yaptılar. Hasar/prim oranı ise doluda % 

33.58, hayvan ölümünde 97.50 olarak gerçekleşti. 

 

Hastalık Branşı 

 

Hastalık branşında toplam 941.660 milyon TL üretim gerçekleştirildi. Şirketler hastalık 

branşında 556.280 milyon TL de tazminat ödemesi gerçekleştirdiler. Ödenen tazminatı prim 

oranı ise % 59.07 olarak gerçekleşti. 

 

Hayat Sigortaları 

 

Hayat branşında faaliyet gösteren 31 şirket, toplam 3.862.596 milyon TL prim üretimi 

gerçekleştirdiler.  

Hayat sigortalarında; ferdi sigortalarda 3.213.358 poliçe adedi ile grup sigortalarında ise 

1.041.391 sigortalı olmak üzere 4.254.749 sigortalı bulunuyordu. Bu sigortalıların yıl sonu 

kapital toplamı ise; ferdi sigortalarda 213.151.711 milyon TL, grup sigortalarında 70.666.582 

milyon TL olmak üzere toplam 283.818.293 milyon TL oldu. 

Hayat sigortalarında portföy azalışlarında bakıldığında ise ferdi sigortalarda; 5.930 ölüm, 

243.107 vade gelimi, 126.923 iştira, 491.719 fesih-iptal olmak üzere 867.679 adet poliçe 

azalışı yaşandı. Bunun karşılığında da ölüm için 271.591 milyon TL, vade gelimi için 

6.088.591 milyon TL, iştira için 5.780.846 milyon TL, tenziller için 16.873.037 milyon, fesih 

ve iptaller için 70.948.323 milyon TL, diğer sebepler için de 122.116 milyon TL olmak üzere 

toplam 99.962.651 milyon TL sigortalı kapitali ödendi. 

Grup sigortalarında; ölüm için 2.688, vade gelimi için 220.623, iştira için 8.571, fesih ve 

iptaller için 492.278 olmak üzere toplam 724.160 sigortalı adedi portföy azalışı görüldü. Bu 

çerçevede grup sigortalarında; ölüm için 119.684 milyon TL, vade gelimi için 5.438.423 

milyon TL, iştira için 594.870 milyon TL, tenziller için 48.345 milyon TL, fesih ve iptaller 

için 10.955.971 milyon TL, diğer sebepler için de 527.226 milyon TL olmak üzere toplam 

17.684.519 milyon TL sigortalı kapitalinde azalma gözlendi.  



Ferdi sigortalarda fert başına düşen sigortalı kapital 1993’de 2,480,696 lira iken 1994’te 

3,552,529 liraya yükselmiş ve grup sigortalarında ise 774,570 liradan 1,177,776 liraya 

yükselmiştir. Nüfus başına düşen toplam kapital ise 3,255,266 liradan 4,730,305 liraya 

yükselmiştir. Öte yandan, ferdi sigortalarda sigortalı kapitalinin GSMH’ya oranı % 5,46, grup 

sigortalarında % 1,81 olmuş, toplam sigortalı kapitalinin GSMH’ya oranı 7.27’ye gerilemiştir. 

 

 

Reasürans Şirketleri 

 

Türkiye’de 1994 yılında Destek Reasürans, Halk Reasürans, İstanbul Reasürans, Milli 

Reasürans olmak üzere dört adet reasürans şirketi faaliyet gösteriyordu. Bu şirketlerin  

yangın, nakliyat, kaza, makine-montaj, dolu, hayvan ölümü, hayat, hastalık branşlarında kabul 

ettikleri toplam reasürans ise şöyle oldu: Destek Reasürans 860.111 milyon TL, Halk 

Reasürans 230.852 milyon TL, İstanbul Reasürans 93.429 milyon TL, Milli Reasürans 

5.260.366 milyon TL. 

Reasürans şirketlerinin ödedikleri hasar tutarları ise şöyle oldu: Destek Reasürans 436.432 

milyon TL, Halk Reasürans 91.677 milyon TL, İstanbul Reasürans 32.492 milyon TL, Milli 

Reasürans 2.537.400 milyon TL. 

 

 

Genel Durum 

 

Sigorta şirketlerinin mali sonuçlarına bakıldığında ise şirketler 7.124.961 milyon TL mali 

gelir elde ederken, bunun karşılığında da 5.253.818 milyon TL mali giderleri oldu. 

Sigorta şirketlerinin elementer branşlarda konsolide kar ve zarar hesabı teknik sonuçlarına 

bakıldığında ise 45.266.461 milyon TL gelirlerine karşılık, 41.491.192 milyon TL giderleri 

oldu.  

1994 yılında sigorta şirketlerinin prim üretimleri ise şöyle oldu (Milyon TL):  

 

AGF Garanti: 662,345 

AGF Garanti Hayat: 23,272 

Ak: 2,272,191 

American Home: 338,881 

American Life: 210,123 

Anadolu: 2,719,844 

Anadolu Hayat: 1,615,551 

Ankara: 459,659 

Assicurazioni Generali: 194,792 

Assitalia: 57,640 

Batı: 430,430 

Bayındır: 130,532 

Bayındır Hayat: 31,224 

Başak: 2,464,242 

Birlik: 131,717 

Cigna Sa: 1,147 

Commercial Union: 802,789 

Commercial Union Hayat: 17,211 

Demir: 149,929 

Doğan: 539 

Ege: 188,035 



Emek: 609,146 

Emek Hayat: 144,545 

Emin: 82,026 

Genel: 732,659 

Güneş: 2,355,351 

Güneş Hayat: 192,767 

Güven: 721,870 

Halk: 2,413,729 

Halk Yaşam: 832,303 

Hür: 314,340 

İmtaş: 487,990 

İmtaş Hayat: 43,289 

İnan: 249,680 

İsviçre: 1,376,306 

Magdeburger: 476,684 

Merkez: 696,386 

Merkez Hayat: 33,808 

Nordstern: 165,577 

Oyak: 1,459,968 

Pre. Fonciere: 2,554 

Ray: 1,446,579 

Rumeli: 36,742 

Rumeli Hayat: 6,135 

Şark: 2,360,590 

Şark Hayat: 310,802 

Şeker: 616,155 

Türk Nippon: 214,105 

Ticaret: 295,281 

Universal: 188,069  

 

Sigorta şirketleri 1994 yılında elementer branşlarda toplam 8,325,922 adet poliçe 

düzenlediler. Poliçe toplamının 1,505,647’si yangın sigortalarından, 669,957’si nakliyat 

sigortalarından, 34,682’si makine montaj sigortalarından, 6,115,636’sı kaza sigortalarından 

oluştu. Hayat sigortalarının adedi ise 3,518,160 oldu. 

1994 yılında sigorta sektörü 5,598 kişi istihdam etti.  

 

 

 

 

 


