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Doğal Afet Risklerinin Azaltılmasında 
Sigortacılığın Rolü: Zorunlu Deprem 
Sigortası Örneği ve DASK

Özet

Afetlerden doğan zararlar, afete duyarlı bölgelerdeki nüfus artışı nedeniyle son yıl-
larda artmaktadır. Bu nedenle afet yönetimi ve risk yönetimi konuları önem kazan-
maktadır. Doğal afetler karşısında afet zararlarını azaltma araçlarından biri, sigor-
talamadır. Bir risk azaltım aracı olarak sigorta sistemi afet zararlarını tüm dünyaya 
yayar. Sigorta sistemini kullanarak doğal afetlerden kaynaklanan finansal kayıplar 
ulusal ve uluslararası toplumla paylaşılabilir.

Bu makalede, 17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında uygulamaya konulan Zorun-
lu Deprem Sigortası sistemi incelenmektedir. Öncelikle, çalışmada doğal afetler, 
Türkiye’de doğal afetlerin ekonomik sonuçları ve 17 Ağustos 1999 Depreminin fi-
nansal rehabilitasyon süreci üzerinde durulmakta; ikinci olarak Zorunlu Deprem Si-
gortası sistemi yasal, örgütsel ve uygulama boyutları ile incelenmektedir. Son olarak 
Zorunlu Deprem Sigortası sistemine ilişkin bazı çözüm alternatifleri sunmaktadır.
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Role of Insurance in Minimization of Natural 

Disaster Risks: Case of Compulsory Earthquake 

Insurance System and DASK

Abstract

Losses from natural disasters have increased in recent years due to growth of po-
pulation in hazard prone areas. Hence disaster management and risk minimization 
techniques have gained in importance. Against natural disaster, one of the risk mini-
mization tools is insurance system. As a risk minimization tool, compensation disas-
ter hazards are spread all over the world. Using insurance system, financial risks of 
natural disasters are shared between national and international society.

This article examines Compulsory Earthquake Insurance that implemented after 
the 17 August 1999 Earthquake. Firstly the study is examining natural disasters 
and economic loses of natural disaster in Turkey briefly and then economic con-
sequences and financial rehabilitation process of 17 August Marmara Earthquake, 
secondly Compulsory Earthquake Insurance system by its legal, organizational and 
operational dimensions. Finally relying on the analysis of Compulsory Earthquake 
Insurance System study proposes some alternatives.
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