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Özet 
Kasko, bireylerin ya da kurumların sahibi bulundukları taşınır araçları kendi 

kusurları ya da başkaları tarafından verilecek zararları teminat altına almak üzere sigorta 
şirketlerine ödedikleri primler karşılığında aldıkları güvencedir. Kasko sigortaları 
genellikle otomotiv sektöründe yerleşmiş ve kullanımı genellikle bu doğrultuda 
olmuştur. Bir araca kasko sigortası yaptırarak, elde edilen tasarruflar sonucu beğenilerek 
satın alınan araca ilgili oluşabilecek risklerin maliyetini sigorta şirketine devredilir. 
Böylece herhangi bir hasar anında maliyet dikkate alınmaz.  

Bu çalışma, araç sahiplerinin araç kasko sigorta poliçesi sahiplik oranını, poliçe 
sahipliğinde etkili olabilecek faktörleri, kasko sigorta poliçesine sahip olanların poliçeyi 
satın aldıkları şirket hakkındaki düşüncelerini, kasko sigorta poliçesine sahip 
olmayanların kasko yaptırmamalarında etkili olan faktörler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sigorta, sigorta sektörü, motorlu araçlara ilişkin sigortalar. 

Abstract 
Comprehensive insurance  is the coverage purchased by the individuals in 

exchange for the premiums paid for insuring their movable properties against the 
damages caused by either their or others’ faults. Comprehensive insurance is generally 
rooted in the automotive sector and its applications are generally designed for this 
sector. Vehicle owners buy their vehicles according to their tastes using a considerable 
part of their savings. Purchasing of a comprehensive car insurance policy means that 
the purchaser is transferring the costs borne by the risks to be occurred related to his or 
her vehicle to the insurance company. Thus, the vehicle is insured against any costs 
arise in case of any damage. This study were examined to investigate the comprehensive 
car insurance policy ownership ratio of vehicle owners, factors that may be affecting 
the ownership of such policies, opinions of policy owners on the insurance company 
providing the coverage and the factors affecting the decision of not purchasing 
comprehensive car insurance policies. 
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