
Ülkemizde Yangın Hasarları ve  
Yangın Risk Danışmanlığının Önemi
Türkiye’de konutların ve endüstriyel tesislerin yangın güvenliği 
konusunda yetersiz olması, özellikle son dönemde yaşanan 
ciddi yangın hasarları sebebiyle, üzerinde uzun uzun durulması 
gereken bir  başlık olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yapılan 
araştırmalara göre, Türkiye’de yıllık ortalama 100 bin’in üzerinde 
yangın hasarı yaşanmaktadır. Bu yaşanan yangınların ortalama 
%25’i ise sanayinin ve yapılaşmanın en yüksek olduğu il olan 
İstanbul’da gerçekleşmektedir.

Ülkemizde yangın kaynaklı hasarlar incelendiğinde, yapıların 
birçoğunda yangın güvenliğinin yeterli düzeyde olmadığı 
görülmektedir.  Bunun başlıca sebepleri arasında uygun yapı 
malzemelerinin kullanılmaması, yetersiz yapısal önlemler, yangın 
algılama ve uyarı sistemleri ile aktif söndürme sistemlerinin 
bulunmaması veya bu sistemlerin uluslararası standartlara 
uygun olarak tasarlanmamış olması bulunmaktadır. Özellikle 
endüstriyel tesislerde yaşanan bu yangınlar, firmalar için ciddi 
ekonomik kayıplara sebep olmakta, firmaların üretimlerinde 
uzun süreli aksamalar meydana gelmekte ve bunlara bağlı olarak 
firmaların marka imajı büyük ölçüde zarar görmektedir. Bu 
olaylar maalesef sadece hasarın gerçekleştiği tesisleri değil, bu 
tesislere bağlı çalışan tedarikçileri ve müşterilerini de etkileyen 
zincirleme bir etki oluşturmaktadır. Hassas bir dönemden geçen 
ülkemiz ekonomisi için bu kelebek etkisi, alınabilecek önlemler ve 
oluşturabilecek bilinç sayesinde minimize edilebilir durumdadır. 
Ülkemizde yaşanan çok sayıdaki yangın vakası incelendiğinde, 
yangın risklerinin azaltılması konusunda kaderci yaklaşımları bir 
kenara koyarak, yerel ve uluslararası standartlar ışığında bilimsel 
yaklaşımlar sergilenmesi gerekliliği net bir şekilde görülmektedir. 
 

Binaların tasarımı esnasında yangın risklerinin belirlenerek 
gerekli önlemlerin düşünülmesi, bu önlemlerin inşaat döneminde 
uygulanması ve faaliyet döneminde de bu önlemlerin düzenli 
kontrolü ve bakımı, yangın riskinin minimize edilmesi konusunda 
temel yaklaşım olmalıdır. 

Yangın risk analizi çalışması tesislerdeki proses kaynaklı veya 
farklı sebeplerle yaşanabilecek yangın risklerini analiz ederek, 
bu riskleri sistematik bir örgüde azaltmak için önemli bir rehber 
niteliğindedir. Uzun yıllardır birçok farklı sektöre danışmanlık 
hizmeti vermekte olan Marsh Risk Danışmanlığı, konusunda 
uzman ve tecrübeli ekibiyle özellikle endüstriyel tesislerin 
yangın risk analizlerinin yapılması, bu risklerin müşteri yatırım 
planı ile uyumlu şekilde azaltılmasına ilişkin çalışmaların 
gerçekleştirilmesi, yeni yatırımların mevcut risklere etkisi ve 
öngördüğü olası hasar senaryoları ile Türkiye pazarında bu 
bilincin arttırılmasına öncülük etmektedir.

Unutmayalım ki, sigorta bilincinden bağımsız olarak, başta yangın 
ve deprem olmak üzere doğal afet risklerinin bilincinde olmak ve 
bu riskleri minimize etmek, hem toplumun can güvenliği hem 
de milli servetimizin korunması açısından önemli bir vatandaşlık 
görevidir. Bu açıdan Marsh Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da farklı sektörlerdeki tüm müşterileri için bu 

bilincin arttırılması konusundaki çalışmalarına devam edecektir.
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