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İşletmeniz için yangın veya ticari kayıp sigorta poliçesi  
yaptırdıysanız veya buna niyetliyseniz sigorta denetmeninin firmanızı 
ziyaret etmek istemesi yüksek olasılıktır.

İşte o gün önemli bir gün olacak; sigorta denetmeni tarafından 
toplanan bilgi muhtemel poliçenin şartlarını, koşullarını ve sorumluluk 
sınırlarını ve aynı zamanda prim miktarını – hatta, hepsinden önce 
sigorta için uygun olup olmadığınızı belirleyecektir. Diğer bir deyişle bu 
denetleme için etkin bir hazırlık yapmak kesinlikle sizin çıkarınızadır.

Denetmenin aradığı bilgi nedir? Bu safhada ‘puanınızı’ nasıl artıra- 
bilirsiniz? Yapmanız ve yapmamanız gerekenler nelerdir? Bu Riskonet 
tanıtım metni bir denetlemeye hazırlanırken size yardımcı olması 
amacıyla yazılmıştır.
 
Özlem Emgen
Riskonet Yönetici Ortak

ÖNEMLI 
BIR 
GÜN
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SAHADA DENETLEME ÇOĞUNLUKLA MADDI HASAR  

VE HERHANGI BIR SOMUT TICARI KAYBI KAPSAYAN POLIÇELER IÇIN GEREKLIDIR.  

BU DA AKLA YATKIN BIR DURUM. FIRMANIZ SABIT KIYMET ZARARI  

VE TICARI KAYIPLARA KARŞI SIGORTALANMAK ISTIYORSA,  

SIGORTACI VAR OLAN RISKLERIN NE OLDUĞU VE BUNLARI YÖNETMEK IÇIN  

NE YAPTIĞINIZ HAKKINDA FIKIR SAHIBI OLMAK ISTER. BÜYÜK OLASILIKLA  

IŞLETME FAALIYETLERININ TAMAMI, GÜVENLIK ÖNLEMLERI VE BINALARINIZDA  

BULUNAN YAPI ÇEŞITLERI GIBI KONULARI AÇIKLIĞA  

KAVUŞTURMAYA ÇALIŞACAKLARDIR.

SIGORTACILAR VE RISKLER HAKKINDA

Sonuçta sabit kıymet zararı ve ticari kayıplara karşı sigorta 
yaptırmak bankadan kredi almak gibidir: tehlikede olan söz 
konusu daha büyük yatırımlar vardır. Nasıl ki bir kredi için baş-
vurduğunuzda banka finansal olarak ne kadar sağlam olduğu-
nuzu bilmek isterse bir sigorta poliçesi için başvurduğunuzda 
da sigortacı, firmanızın risk yönetim pratiklerinin ne kadar 
sağlam olduğunu bilmek isteyecektir.

Bilgi, sigortacının sigorta süresini uzatıp uzatmayacağı konu-
sunda, başka bir deyişle sigortacının hasar veya kayıp duru-
munda potansiyel bir ödeme için finansal kaynakları ‘karşılık’ 
olarak kenara ayırmaya hazır olup olmayacağı hususunda 
anahtardır. Sigortacının, fiziksel konum ve yapı tipi, faaliyetleri 
ve üretim süreçleri ve çeşitli değerleme raporları gibi firma 
hakkındaki temel bilgilere erişmek isteyeceğini hayal etmek 
zor değil.

DIKKAT GEREKTIREN  
GÜNCEL TRENDLER
Bu denetlemelerin daha sık yapılmalarının ardında , sektörün 
son birkaç yılda hanesine yazdığı kayıpların etkisiyle sigorta 
piyasasında son zamanlarda yaşanılan ‘artış’ trendi vardır. 
Sigortacılar, sigortaladıkları risklere karşı yüksek hassasiyet 
göstermeye devam ederken, yeni bir poliçe yapmadan veya 
var olanları yenilemeden önce artılarını ve eksilerini dikkat-
lice inceliyorlar. İşyeri sahiplerine yalnızca, sigortacıya doğru 
bilgi sağlaması değil, aynı zamanda sigortacıyla (öncelikli)  
iletişim kurmaları her zamankinden çok önerilmektedir.

Daha sık yapılan denetlemeler, sigorta şirketleri arasında  
yeni bir ticari yaklaşımın belirtilerindendir. Denetmen gelir, 
gözlem yapar, risk oluşturan veya riski artıran konuları tanım-
lar. Riskonet’in verebileceği en iyi tavsiye denetlemeleri cid-
diye almanız, kendinizi buna hazırlamanız ve denetlemenin 
ardından bulguları tartışmaya hazır olmanızdır. Onlara kurulu-
şunuz içinde neler olup bittiğini gösterin ama kontrolünüzü 
de kaybetmeyin: en iyisi sorumluluğu üstlenmek, kendi çıkar-
larınızı ve bu çıkarların sigortacının çıkarlarıyla nasıl uyumlu 
hale gelebileceğini açıkça belirtmektir. Bu anlamda denet-
leme, bu kabul prosedürünün bir parçasıdır – ve aslında, hem 

firma hem de sigortacı için kabul edilebilir bir sigorta poliçe-
sinde anlaşmaya varmak için yapılacak pazarlıkların ve/veya 
diyalogun ve etkileşimin bir parçasıdır. Her şeyin iyi organize 
edilmiş olması yani hazırlıklı olmanız, denetleme sırasında 
son derece lehinize çalışacaktır.

Belki de bu prosedür ve denetleme, risk yönetimine daha 
bütüncül bir bakış açısı için bir başlangıç noktası olabilir 
(hatta olmalıdır da). Yasal otoriteler ve sigortacılar gibi kendi 
gereklilik ve istekleri olan paydaşların beklentileri ile firma-
nın ticari çıkarları ve risklerinin firma çapında değerlendir-
mesi için bir başlangıç noktası olur.

SIGORTACILAR:  
BILGI VE KILAVUZLAR
Sigortacılar sizinle iş yapma veya yapmama kararını, kapsama 
almak istediğiniz riskler hakkında toplayabildikleri bilgi ölçü-
sünde alacaklardır. Herhangi bir sigortacı için kabul politikası, 
sigortacının iç kılavuzlarında resmi olarak belirlenmiştir. Bun-
lar, sigorta şirketinin yöneticileri ve sahipleri ve/veya hisse-
darları arasındaki stratejik anlaşmaların bir sonucudur; aynı 
zamanda firmanın kendi reasürörleriyle yaptığı anlaşmalar-
dan yola çıkarak belirlenir.

Başka bir deyişle, kabul politikası bir sigortacıdan diğerine 
ciddi derecede değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla bu, denet-
menin firmanızı değerlendirme sürecini ve bu süreç sonu-
cunda vereceği tavsiyeleri de etkileyecektir.
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BIR GÖRÜŞME AYARLADINIZ. ARTIK,  

DENETMEN, MUHTEMELEN YANINDA YARDIMCILARIYLA BIRLIKTE  

HER AN FIRMANIZA ZIYARETTE BULUNABILIR. ARADIKLARI ŞEY YALNIZCA,  

FIRMANIZ VE FAALIYETLERINIZ HAKKINDA OLUMLU GENEL BIR GÖRÜŞ DEĞIL,  

AYNI ZAMANDA INKAR EDILEMEZ YALIN GERÇEKLERDIR.

DENETLEMEYE HAZIRLANMAK

Denetmenin çoğu soruları şu üç alandan gelecektir: finansal, 
operasyonel ve teknik. Bu yüzden denetleme sürecine bu üç 
alandan yetkilileri dahil etmek akıllıca olur. Bunu başarmak 
için iki yol vardır: denetlemeden önce yetkilinin ilgili bilgiyi 
toplaması (veya başka birinin görevlendirilmesi), ve soruları 
cevaplayabilmesi ve gerekli olan açıklamaları yapabilmesi 
için yetkilinin denetlemede bizzat görev alması.

DENETIM NELERI KAPSAR?
• �Birkaç�soru�ve�görüşme – burada sorularla ilgili  

bilgi paylaşıyor olacaksınız, gerekliyse çalışandan ek  
bilgi alınabilir.

• �Binalar�ve�yerleşke�gezisi – denetmen üretim ve depolama 
tesislerinizi gezerken ona eşlik ediyor olacaksınız. Üçüncü 
taraflara kapalı olmayan (örneğin trafo odası) teknik  
alanlar ve yardımcı birim ve hizmetlere de bakılacaktır. Bir 
ziyaret sırasında çatılar da denetlenebilir (su hasarı riski, 
yangın bariyerleri ve diğerlerine bakmak için).

• �Değerlendirme – bu noktada sigorta şirketinden gelen 
denetmen, bulgularını, kararlarını ve varsa tavsiyelerini 
sizinle paylaşacak ve görüşecektir. Bu görüşmeler esna-
sında genelde finansal faktörler de rol oynadığı için firma-
nın finans görevlilerinden birinin orada bulunması arzu 
edilen bir durumdur.

BIR DENETLEME  
NE KADAR ZAMANIMI ALIR?
Bu, yerleşkenizin, binaların ve arazinizin büyüklüğüyle ve  
üretim süreçlerinizin karmaşıklığıyla alakalıdır. Planlarınızı 
denetimin yarım ila bir gün arasında vakit alacağını  
düşünerek yapmalısınız. Denetim bazen daha uzun da süre- 
bilir. Örneğin, faaliyetleriniz doğası gereği uzmanlık gerek- 
tiriyor olabilir veya binalarınız (veya binaların durumu) buna 
sebep olabilir. 

Denetmen kuruluşunuza ilk kez geliyorsa ziyaret daha uzun 
sürebilir. Çünkü bu tür durumlarda denetmenin ihtiyaç duy-
duğu bilgileri toplamaya ‘sıfırdan başlaması’ gerekir, ve bilgiyi 
diğer kaynaklardan veya önceki kaynaklardan bizzat doğrula-
ması gerekebilir. 

Diğer taraftan, ziyaret periyodik yeniden denetim niteliğin-
deyse daha az zaman alacaktır. Bunun sebebi bilginin büyük 
bölümünün halihazırda erişilebilir olması ve (bazı durum-
larda) binaların ve/veya yerleşkenin bir kısmının denetim 
turundan çıkarılabilir olmasıdır. 

DENETIM HANGI  
KONULARI KAPSAYACAK?
Denetim sırasında değinilebilecek her konu türü (bu tanıtım 
metninin sonundaki listeye bakınız): 
•  yapı tipi
•  süreç
•  depolama
•  teknik binalar ve yardımcı tesisler
•  güvenlik sistemleri
•  firma güvenlik önlemleri

Sigortacı, meslekte ‘COPE’ diye bilinen bir dizi risklere bakarak 
kabul konusunda karar verir:
•  Yapı (Construction)
•  Kullanım Sınıfı (Occupancy)
•  Korunma (Protection)
•  Riske Maruziyet (Exposure)

PAYLAŞMANIZ GEREKECEK  
DIĞER BELGELER
Sigortacının denetleme esnasında görmek isteyeceği belli 
başlı birkaç belge vardır. Bu belgelerin elinizde hazır bulundu-
ğundan emin olun. Bahsi geçen belgeler çoğunlukla şunlardır:
•  güvenlik sistemlerinin halihazırdaki durumu ve işlev- 

selliğini gösteren belgeler;
•  firmanın içinde olduğu faaliyetler hakkında bilgi  

veren belgeler;
•  firma arazisinde bulunan binaların ve hayati sistemlerin 

fiziki konumlarını ve bunların birbirleriyle ilişkilerini  
gösteren belgeler. 

Özellikle, yangın alarmları, sprinkler ve diğer yangın güvenliği 
sistemlerinin doğru bir şekilde değerlendirildiklerinden emin 
olmak için bu öğelerin orijinal tasarım kriterlerine, denetleme 
raporlarına ve sertifikaları erişim sağlamalıdır. 
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DENETLEMEDEN SONRA:  
SONUÇLAR VE TAVSIYELER

Sonuç olarak ortaya çıkan yargı ve tavsiyeler her bir denet-
leme için çok farklı olabilir; ancak, firmanızın, poliçe veya kap-
sam kabul şartlarından  saptığı  konular başta olmak üzere 
genel olarak şu hususları kapsar:  : 
•  Organizasyonel önlemler: düzen ve temizlik, sigara politi-

kası, yangın tehlikesi arz eden işlerin nasıl yapıldığı. Bunlar 
genellikle, çok büyük finansal yatırım gerektirmeyen, uygu-
laması oldukça kolay tavsiyeler olurlar.

•  Yatırım tedbirleri: yangın veya diğer güvenlik hususları için 
sistemlerin kurulması veya genişletilmesi, binaların veya 
yangın bariyerlerinin iyileştirilmesi, izinsiz giriş alarm sis-
temleri kurulması veya bunların genişletilmesi, vb.

GEREKLILIK MI TAVSIYE MI?  
UYMAK VEYA UYMAMAK  
KONUSUNDA KARAR ALMAK
Denetmenin tavsiyeleri, firmanızla ve sigorta riskleriyle ilgili 
nasıl bir yargıya varırsa varsın otoritelerin belirlediği şartlar 
gibi (Bina Yönetmeliği gibi yasalar ve düzenlemeler) birer 
zorunluluk değildir.

Bir denetmenin, tavsiyesiyle uyumlu hale gelmeniz konu-
sunda herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Ancak, bunlarla uyum 
içerisinde olmak; kabul için bir şart olabilir: örneğin tavsiye-
leri uygulamamak sigorta kapsam reddi almanıza sebep ola-
bilir. Hatta, eğer sigortacı için gözlenen durumun ölçütlerden 
uzaklaşması çok büyük ise sigorta kapsamı sınırsız olarak iptal 
edilebilir. Bu nedenle denetmen ve/veya sigorta sağlayıcınıza 
danışarak ‘arz ve talebi’ nasıl bir araya getirebileceğinizi keş-
fetmek hayati öneme sahiptir.

TAMAMEN YÜKÜMLÜLÜK  
DIŞI DEĞIL!
Gerçekten, ne kadar kötü? Bir denetmen bir sigorta talebini 
takiben yerleşkenizi ziyarete geldiğinde en iyisi onların istek-
lerine  mümkün olan hususlarda uyumlu olmak – veya etkin 
ve uygulanabilir önlemleri belirlemek amacıyla onların danış-
manlığı çerçevesinde birlikte çalışmaktır. 

Denetim halihazırda var olan bir sigorta poliçesiyle bağlantılı 
olarak yapıldıysa, sonuç çoğu zaman poliçe şartları için doğru-
dan etki göstermeyecektir; bazı durumlar hariç:
•  Eğer tavsiyeler güvenlik sistemleriyle alakalıysa ve poli-

çede kabul şartları arasında belirtilmişse.
•  Eğer, denetleme sırasında durum, ciddi bir risk artışına işa-

ret ediyorsa (sigorta terimi olarak genellikle ‘kötü risk’ adı 
verilen durum). Diğer yandan: tavsiyelerle uyum, sigorta 
poliçesinin bir sonraki yenileme (uzatılmasında) tarihinde 
rol oynayabilir.

Bu durumda uyumun şekli ve derecesi sigortacının kabulünü 
(sigorta kapsamını yenilemek veya yenilememek, veya yal-
nızca belirli tavsiyelerin uygulanması şartıyla yenilemek) veya 
sigorta kapsamının primini ve şartlarını (prim miktarı, muafi-
yetler, istisnalar, ve diğerleri) etkileyebilir. Bu yüzden, tavsiye-
lerle uyum hakkında alınması gereken kararlarda 
kuruluşunuzun yönetimine danışmanız tavsiye edilir.

HASAR SENARYOLARI  
VE DEĞER DAĞITIMI: SIGORTACI  
NELERI BILMEK ISTER
Sigortacı, denetmenin ziyaret esnasındaki gözlemlerine daya-
narak çeşitli koşullar altında beklenen hasarları içeren hasar 
senaryoları hazırlar. Bu senaryolar potansiyel sigorta ödeme-
leri hakkında bir temel oluşturur, sigortacılar kapsam uzatma-
ları hakkında karar alırken bunları dikkate almak zorundadır. 
Bu senaryoları yaratmak veri ister:
•  Sigorta bedeli ve bu bedelin çeşitli binalara dağılımı.
•  Tekil binalar ve (potansiyel olarak) ilgili envanterin ve mal-

ların bulunduğu bina bölümlerinin değeri. 
•  Üretimin sonlanmasına sebep olacak bir afetin olması 

durumunda alternatifler.

Yeni bir sigortacı aynı zamanda geçmiş beş veya on yılda 
uğranılan hasarı öğrenmek isteyecektir. Buna bu denetimden 
önceki süreçte hem talep edilen ödemeler hem de ödenenler 
dahildir. Ayrıca, hasara neyin neden olduğunu, sonuçlarını ve 
talep edilen miktarı belirtmeniz gerekir. Sigorta şirketi, sigorta 
miktarı ve geçmiş taleplerin halihazırda bir kaydına sahip 
değil midir? Çoğu zaman evet, bu kayıt ellerindedir, ama 
denetmen hemen hemen her zaman yine de bu bilgiyi doğru-
lamaya çalışır.

DENETMEN DURUMU GÖZDEN GEÇIRIR VE RISKLERI ORTADAN KALDIRMAK IÇIN  

ALDIĞINIZ MEVCUT ÖNLEMLER IŞIĞINDA RISKLERI DEĞERLENDIRIR. 
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TERIMLER VE KAVRAMLAR

–� Sabit�kıymet�hasarı�ve�iş�kesintisi/durması
  Uluslararası sigorta endüstrisi sabit kıymet hasarı ve buna 

bağlı olarak faaliyetlerin kesintiye uğraması (iş kesintisi/
durması) terimlerine İngilizce karşılıklarını kısaltılmış ola-
rak şöyle kullanır: PD - property damage- sabit kıymet 
hasarı ve BI - business interruption – iş durması. Bir üretim 
tesisini yangına kurban vermek ve bunun sonucu olarak 
ticari kayıp PD/BI hasarına tipik bir örnektir.

–� PD:�Sabit�kıymet�hasarı
  Bu, yangın, patlama, sel, deprem ve benzeri dış afetlerden 

kaynaklanan binalar, ekipman ve sabit kıymetlerde mey-
dana gelen maddi kayıplar veya zararlar için genel, ulusla-
rarası sigortacılık terimidir.

–� BI:�İş�Kesintisi/Durması
  Firma faaliyetlerinin kesintiye uğraması durumunda kulla-

nılan genel, uluslararası kullanıma sahip sigortacılık 
terimidir.

– Hasar Senaryosu
  Burada sıkça kullanılan iki tanım vardır. Tüm yangın önle-

yici tedbirleri düzgünce çalıştığı ‘normal’ senaryo ve hiçbir  
tedbirin gerektiği gibi çalışmadığı ‘en kötü’ senaryo.  
EML, NLE, MPL, MFL ve PML talep beklentilerinde sıkça  
kullanılan kısaltmalardır.

–� Normal�kayıp/hasar�senaryosu�(EML,�NLE,�vb.�olarak�kısaltılır)
  Yangına müdahale ekiplerinin hızlı ve yeterli derecede 

müdahale ettiği, yangın bariyerleri ve alarm sistemlerinin 
düzgünce çalıştığı normal şartlar altında gerçekleşebilecek 
beklenen kayıp veya hasar.

–� En�kötü�senaryo�(MPL,�MFL,�PML,�vb.�olarak�kısaltılır)�
  Yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin çalışmaması ve 

yangına müdahale ekibinin olmaması veya müdahale ede-
memesi durumunda mümkün olan en kötü şartlar altında 
beklenen kayıp veya hasar.

Yukarıdaki örnekler sigortacıların hasar/kayıp senaryoları için 
kullandığı kısaltmalardan yalnızca birkaçıdır.

YANGIN BARIYERLERI,  
MINIMUM MESAFELER VE YANGIN  
DUVARLARI HAKKINDA  
BILMENIZ GEREKENLER
–� Minimum�mesafeler
  Bu terim bir bina veya kompleks ve komşu bina veya komp-

leks arasında olan güvenli sayılan minimum mesafedir 
(genelde en az 10 metredir ve arada yanıcı herhangi bir 
cisim olmamalıdır). Bazı sigortacılar kendi kabul yönergele- 
rinde minimum güvenli mesafeyi 30 ila 50 metre arasında 
alır. Bu güvenli mesafeler pratikte kısmen, ilgili binaların 
öngörülen maksimum yangın yükü ile belirlenir.

EĞER BIR DENETMENLE ONUN DILINDEN ILETIŞIM KURMAK ISTERSENIZ  

YAYGIN OLARAK KULLANILAN BIRKAÇ TERIM VE KAVRAMLA TANIŞIKLIĞINIZ OLMASI IYI  

BIR FIKIR OLABILIR. BU TERIMLERIN BIR KISMI BURADA SIRALANMIŞTIR.

–� İç�mekan�yangın�bariyerleri�(yangın�duvarları)
  Bunlar, yeterli yangına dayanıklılık (240 dakika veya daha 

fazla), herhangi bir açıklık olmaması (yangın duvarları, vb. 
ile donatılmış olsa bile), çatılardan ve bina cephelerinden 
uzanan herhangi çıkmalı unsurlar gibi belli başlı yönerge 
maddeleri ile uyumlu olmalıdır.

–� Yangın�güvenliği�sistemleri�ile�birlikte�yangın�bariyerleri
  Normal senaryolarda daha hafif yangın bariyerleri yangın 

alarm sistemleri gibi uygun yangın güvenliği sistemleri ile 
birlikte kullanılması önemli bir rol oynar. Bina yapılarının 
yangına dayanım kapasitesine ve yangın güvenliği sistem-
lerinin güvenilirliğine bağlı olarak, bu tedbirlere yapılan 
yatırımlar daha düşük riskli normal senaryolara izin 
verebilir. 

– İnşaat yönetmeliği söz konusu olduğu zamanlarda, 
  Hollanda hükümeti yangına dayanıklı bariyerler hakkında 

özel bir kavrama yer verir: Yangın geçirgenliği ve yangın 
atlama direnci (Felemenkçe WDBDO olarak kısaltılır). 
Sigortacılar bariyerlerin yangına dayanıklılığı derken, 
hükümet WBDBO terimini kullanır. Sigortacılar sabit kıy-
met zararı ve iş kesintisini/durmasını kısıtlamak ve önle-
mek ile ilgilendikleri için yangına dayanıklılıkta genelde 
hükümetten daha yüksek şartlar uygularlar: standartları  
bir hükümetten diğerine ortalama olarak 30 ila 90 dakika 
arasında değişirken, sigortacılar çoğu zaman bu süreyi  
60 ila 240 dakika arasında tavsiye ederler.

–� Yangına�dayanıklı�bariyerler
  Bunlar, yangın duvarı ve yangın bariyeri gibi çok sayıda 

isimle anılır. Amaçları yangının atlama veya nüfuz ederek 
yayılmasını engellemek ve/veya geciktirmektir. ‘Yangın  
duvarının resmi terim olduğu söylenebilir. Seçilen isim 
çoğunlukla bahsi geçen yapının, genelde 30 ila 240 dakika 
arasındaki yangına dayanıklılığına bağlıdır.

– Duman korunma bariyeri
  Bu tür bariyerler dumanın yayılmasına karşı yerel yalıtım 

sağlar. Yangın ve dumana dayanıklı bariyerleri doğal olarak 
bir duvarda birleştirmek mümkündür. Duman korunma 
bariyerleri özellikle ilaç ve gıda endüstrilerinde giderek 
artan bir öneme kavuşmaktadır.

–� Yangın�bölmesi
  Yangına dayanıklı bariyerler (duvarlar, taban ve tavan/çatı) 

ile kapatılmış bölme.
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KONTROL LISTESI

1
DENETMEN NELER SORAR?  
HAZIRLANMAK IÇIN  
BU LISTEYI KULLANIN
– Genel
  Konu/firma aktivitelerinin kısa bir özeti, tarihi
–� Kuruluş
  Çalışan sayısı, çalışma saatleri, tatil günleri
–� Yerleşkedeki�operasyonel�faaliyetler
  Üretim, süreçler, depolama, iç ulaşım
–� Yerleşke
  Fiziksel konum (nehir kenarında, uçak pist yaklaşım rotası, 

yollar, demiryolları), komşular
–� Yapılar
  Binalar, üretim/süreç sistemleri; yangın bariyerleri
–� İşletme
  İşletme riskleri (basınç ve sıcaklık), işletme otomasyonu 

(donanım, yazılım, yedekler)
–� İşletme�tesisleri
  Isıtma, soğutma
–� Yardımcı�Faaliyetler
  Temizleme, enjeksiyon, emilim
–� Depolama
  Depolama yöntemi, yangın bölmesi, yangın yükleri
–� Yardımcı�Tesisler
  Elektrik, petrol/gaz, su
– Bina sistemleri
  İklimlendirme (ısıtma, soğutma), elektrik sistemi
–� Temizlik�ve�düzen
  Düzen ve temizlik, atık toplama, sigara politikası, teknik 

alanlar, yangın tehlikesi arz eden işin icrası
–� Doğal�olaylar
  Deprem, fırtına, yağmur/kar, sel, yıldırımdan kaynaklanan 

hasar ihtimali
–� Haneye�tecavüz/hırsızlık/vandalizm
  Ürünler ve sistemler, güvenlik (bina, elektronik ve  

kurumsal), iç güvenlik ve erişim kısıtlamaları (resepsiyon, 
kapı görevlileri), özel güvenlik firması

–� Yangın�güvenliği
  Alarm sistemi, söndürme sistemi (sprinkler, gazlı sön-

dürme), yangına müdahale ekibi, su kaynağı, kurumsal  
tedbirler (iç acil müdahale ekibi, acil durum planı)

-� Operasyonel�kar�kaybı
  Yeniden inşa, ekipmanın ulaştırma süresi, otomasyon,  

tedarikçiler, müşteriler, darboğazlar, karşılıklı bağım- 
lılıklar (bahsi geçen konuda), muhtemel alternatifler (bahsi 
geçen konuda firmanın kendine ait veya üçüncü taraf)

–� Sigorta�bedeli
 •  Binalar için (genellikle ikame değerine eşittir)
 •  Yerleşkedeki ve binadaki sistemler ve ekipman (genel-

likle ikame değerine eşittir)
 •  Ham maddeler, yarı işlenmiş ve son ürünler gibi mallar 

(genellikle ikame değerine eşittir)
 •  Ticari kayıplar (genellikle kayıp karlar ve devam eden 

sabit giderler için)

–� Bedelin�dağıtımı
  Sigortalanan meblağın çeşitli yangın bölmelerine dağıtımı

2
DENETLEME BELGELERI:  
ELDE HAZIR BULUNDURMAK  
YARARLI OLUR
•  yerleşkenin planı (kopya)
•  hava fotoğrafı (kopya)
•  proses açıklaması (kopya)
•  proses şeması (kopya)
•  temel yangın güvenlik dokümanları (gereklilikler takvimi) 

(orijinal veya kopya)
•  yangın alarm sistemi, söndürme sistemi (sprinkler, gazlı 

söndürme)
•  yangın güvenliği denetleme raporu (orijinal)
•  yangın güvenliği sertifikası (orijinal)
•  garantili izinsiz giriş koruma sertifikası; elektronik izinsiz 

giriş alarm sistemi sertifikası (orijinal)
•  acil durum planı
•  iş sürekliliği planı
•  bakım planları
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YASAL UYARI 
Bu bir Riskonet yayınıdır.  

Bu yayındaki hiçbir şey Riskonet’in yazılı izni 
olmadan çoğaltılamaz, otomatik veri tabanında 

saklanamaz veya elektronik, mekanik, baskı, 
fotoğraf veya diğer herhangi bir şekilde halka 

açık olarak paylaşılamaz.

Amsterdam, Haziran 2019

ÇOK MU KARMAŞIK VE PROFESYONEL  
YARDIM ALABILIR MISINIZ?

Firmanıza özgü risklerin belirlemesi için yardıma ihtiyaç 
duyuyor musunuz? veya gözden kaçırdığınız potansiyel 
güvenlik meseleleri hakkında tavsiye almak ister misiniz? 
Veya belki de sigorta denetlemesine başarılı bir şekilde  
hazırlamak ve bunu tamamlamak isteyen bir yönetici, müdür 
veya işyeri sahibi misiniz? Herhangi bir yükümlülük altına  
girmeden Özlem Emgen ile iletişime geçmekten çekinmeyin. 
Çözüm bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

RISKONET.COM

Ö Z L E M  E M G E N
Yönetici Ortak

ozlem.emgen@riskonet.com
+90 533 211 20 51


