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Bizim bir BİLGİ Merkezi olmamız, BİLGİ teknolojilerine 
dayalı bir kurum olmamız, BİLGİyi içeren verileri toplamamız 

ve depolamamız, BİLGİyi işleyerek raporlamamız, iletişimi 
güçlendirmek için BİLGİ paylaşımının önemine inanmamız 

ve sonuç olarak işimiz tamamen BİLGİye dayalı olmasından 
dolayı dergimizin adını BİLGİ (INFORMATION) olarak 

koymaya karar verdik

SBM'yi biz;
Sektörü daha iyi anlayan,
İletişimi artıran ve güçlendiren,
Daha kolay erişilebilir,
Daha şeffaf,
Sektör ile aynı dili konuşan,
Sektördeki büyüme ve kârlılığa destekçi,
Sigorta sektörünün veri merkezi,
Bilgi güvenliğinde çok hassas,
Kesintisiz servisler sunan,
İş sürekliliğini sağlayan,
Sigorta sistemine güveni artıran,
Suistimalleri engelleyen,
Sigortalının ve devletin haklarını koruyan,
Ve Türkiye insanına fayda üreten

bir konumda görmek için gerekli değişim ve dönüşüm hamlelerini 
başlattık. Umarım çok yakında bu gelişmelere hep birlikte şahit 
olacağız. Dergimiz de bu hedeflere ulaşmada bize büyük yardım 
sağlayacaktır.

Bizim bir BİLGİ Merkezi olmamız, BİLGİ teknolojilerine 
dayalı bir kurum olmamız, BİLGİyi içeren verileri toplamamız 
ve depolamamız, BİLGİyi işleyerek raporlamamız, iletişimi 
güçlendirmek için BİLGİ paylaşımının önemine inanmamız ve 
sonuç olarak işimiz tamamen BİLGİye dayalı olmasından dolayı 
dergimizin adını BİLGİ (INFORMATION) olarak koymaya karar 
verdik.
 
Dergimizi dört ayda bir yayınlamak ve her dört aylık dönemde 
SBM ile ilgili gerçekleşen gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
Özellikle projeler hakkında bilgi vermek, canlı sistemlerde 
kullanılan uygulamalarımız ile ilgili faydalı bilgileri sunmak, 
sektörde kullanılabilecek  teknik  ve  teknolojiler  hakkında  kısa  
bilgileri paylaşmak, sektördeki etkin ve etkili kişiler ile yapılacak 
röportajları yayınlamak, sizlerin öneri ve fikirlerinize yer vermek, 
SBM'deki değişiklikleri ve yenilikleri anlatmak için dergimizi en 
etkin şekilde kullanmayı düşünüyoruz.

Umarım bu yeni yayınımız ile teknoloji alanında sektöre yeni bir 
heyecan, yeni bir soluk, yeni bir anlayış ve yeni bir bakış açısı 
getirmeyi başarabiliriz.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve sigorta sektörüne hayırlı 
olmasını dilerim.

Saygılarımla





























İlk sayısını yayınladığımız Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
teknoloji dergimiz ile sigorta sektörüne "merhaba" demekten 
dolayı çok gururlu ve heyecanlıyım.

Bu derginin sigorta sektöründeki tüm şirket, kurum ve kuruluşlar ile 
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) arasında çok iyi bir iletişim 
köprüsü olacağına inanıyorum. Dünyadaki şirketlere baktığımızda 
şirketlerin büyümek, yeni müşteriler kazanmak, masrafları azaltıp 
üretkenliği artırarak yeni ürün ve servisler çıkarmak, dolayısıyla 
kârlılığı da artırmak için yeni yollar aradıklarını ve bu alanlara 
öncelik vererek çalıştıklarını görüyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için 
en önemli etken olarak IT yani Bilgi Teknolojileri öne çıkmaktadır. 
IT departmanları da bu hedeflere ulaşılması için iş zekası ve anali-
tik araçlar ile müşterilerini ve pazarı daha iyi yorumlayarak daha 
rekabetçi, bulut bilişim ve mobil uygulamalar ile daha esnek ve 
daha mobil, sanallaştırma, iş akışı, CRM ve ERP uygulamalarına 
yatırım yaparak iş süreçlerinin daha hızlı ve daha mükemmel 
olmasına çalışmaktadırlar. Bunları yaparken de olmazsa olmaz 
bilgi güvenliği için gerekli aksiyonları almaktadırlar.

İş dünyasındaki bu beklentilere ve Bilgi Teknolojileri alanındaki 
gelişmelere paralel olarak SBM’yi sigorta sektöründe olması 
gerektiği yere taşımak için gerekli hamleleri hızla gerçekleştirmeye 
başladık.

Transformasyonumuzu ilk olarak süreç ve IT bazlı bir organiza-
syona geçiş ile başlattık. İş yapış şeklimizi ve süreçlerimizi 
dünya standartlarına yaklaştırıyoruz. Aslında Amerika’yı yeniden 
keşfetmeye gerek yok. Sadece COBIT, CMMI, ITIL, ISO27001 
gibi standartları uygulayarak ve bu standartlara göre gerekli 
aksiyonları alarak olgunluk seviyemizi artırmayı hedefliyoruz. 
Olgunluk seviyemizi bir çok alanda 1-2 seviyelerinden 4-5 
seviyelerine çıkarabilirsek, sektöre engel olan bir SBM değil, sek-
törün önünü açan ve sektöre yön veren bir SBM'yi göreceğimize 
inanıyoruz. Bu noktada, sigorta sektöründeki tüm oyuncuların 
bize verecekleri destek bizim için çok değerli ve çok önemli. Bu 
destek için şimdiden herkese teşekkür ederim.

Merhaba! SBM Müdürü

Aydın SATICI



mallerin önlenmesi, güvenilir istatistiklerin oluşturulması, 
sigorta sistemine olan güvenin arttırılması ve kamu 
gözetim-denetiminin etkinleştirilmesi hedefiyle çalışan 
SBM; bünyesindeki TRAMER, HAYMER, SAGMER, 
HATMER isimli alt bilgi merkezleriyle, 61 sigorta şirketi, 
31.500 acente, banka şubeleri, eksperler, aktüerler ve  
kurumlar ile toplamda 44.000 kullanıcı ve vatandaşa hizmet 
vermekte ve sektörümüzün ihtiyacı olan veriye dayalı şeffaf 
çalışma koşullarını sağlamaktadır.

2012 yılının Ağustos ayında SBM için yeni bir dönem 
başlamıştır. Verimliliği artırmak için yapılan organizasyo-
nel değişiklikler sonrası, Ekim 2012’de TRAMER, 
HATMER, HAYMER ve SAGMER, SBM altında ayrı 
birer müdürlükten SBM birimlerine dönüştürülerek birim 
sorumluları atanmıştır. Ayrıca ilk defa sektörden orta ve 
üst düzey IT yöneticilerinin yer aldığı IT Yönetim Komitesi 
oluşturulmuştur. IT Yönetim Komitesi de 2013 yılı Ocak 
sonu itibariyle çalışmalarına başlayacaktır. 
 
Yeni Birlik Yönetiminin seçilmesini takiben yeni Yönetim 
Komitesinin atanmasıyla da 2013 plan ve bütçesi üzerinde 

Değerli Okuyucularımız,

Sigortacılık sektörü, ülkemizde dinamik ve güçlü mali yapısı 
ile her geçen yıl büyüyor. Özellikle son 5 yılda sigortacılık 
sektöründe hukuki, teknik ve kurumsal altyapıyı geliştirme 
ile güveni tesis etme yönünde önemli ilerleme sağlandı. 
Getirilen yönetmeliklerle rezervler ve sermaye yeterliliği 
konusunda dünyada örnek gösterilecek finansal tablo 
standartlarına ve şirket rakamlarının Türkiye Sigorta Birliği 
üzerinden yayınlanması gibi ilave adımlarla şeffaflığa 
ulaştık.  Son olarak AB Uyum sürecine uygun olarak 
hayata geçirilen 2012 yılındaki mevzuat değişiklikleri ile 
sektörümüz daha şeffaf, daha müşteri odaklı hale gelme 
yönünde önemli adımlar attı. Hızla gelişen ekonomi, genç 
ve artan nüfus, yeni teknolojilere hızla uyum sağlama ve 
büyümeyi hızlandıran düzenleyici çalışmalar sektörümüzün 
gelişimi adına önemli fırsatlardır ve orta vadede Türk 
sigorta sektörü hak ettiği seviyeye gelecektir.

Türk sigorta sektörünün gelişim yolculuğunda, Sigorta Bilgi 
ve Gözetim Merkezi (SBM), hayati bir role sahiptir. 
Sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin şekilde 
yürütülmesi, sektör genelinde uygulama birliğinin 
sağlanması, sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi, suiistimal-

SBM Yönetim Komitesi Başkanı Ragıp 
YERGİN

Türk sigorta 
sektörünün 
gelişim 
yolculuğunda, 
SBM, hayati bir 
role sahiptir

Ragıp YERGİN, SBM YK Başkanı
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Hızla gelişen ekonomi, 
genç ve artan nüfus, 

yeni teknolojilere hızla 
uyum sağlama ve 

büyümeyi hızlandıran 
düzenleyici çalışmalar 

sektörümüzün 
gelişimi adına önemli 

fırsatlardır ve orta 
vadede Türk sigorta 

sektörü hak ettiği 
seviyeye gelecektir

















olarak yeniden düzenlemesi konusuydu. 2012 sonuna 
doğru veri merkezinde kablolama dahil ilk düzenlemeler 
yapılarak veri merkezindeki riskler azaltılmış, daha planlı ve 
sağlıklı bir yapıya kavuşulmuştur.

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek diğer gelişmeleri 
ise şöyle sıralayabilirim:

Yeni çıkartılan yasa ile SBM, her türlü kurum ve 
kuruluştan her türlü datayı alma konusunda yetkili 
kılınmıştır. Bu kapsamda; ilerleyen dönemde İçişleri 
Bakanlığından sürücü ceza puanları, Kredi Kayıt Bürosu 
verileri gibi önemli verilerin sektör ile paylaşılması 
planlanmaktadır.
SBM tarafında yapılan geliştirmeler bundan böyle ayda 
1 kez canlı ortama yüklenecek ve tüm süreç yazılım 
geliştirme standartlarına uygun şekilde yürütülecektir.
SBM bünyesinde Veri Kalitesi Ekibi istihdam edilecek ve 
bu ekip veri kalitesini denetleyecektir.
SBM tarafında her sigorta şirketinin bir müşteri temsilcisi 
olacak ve şirketle ilgili çalışmaları ilgili müşteri temsilcisi 
takip edecektir.
Aylık trafik mutabakatı için SBM ara yüzünden sunulacak 
uygulama üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
SBM bünyesine yangın poliçelerinin de alınabilmesi için 
Türkiye Sigorta Birliğinden onay alınmış olup Temmuz 
2014’de hayata geçecek şekilde proje başlatılacaktır.
Seyahat Sağlık Online poliçe transferinin 2013’ün 
ilk yarısında hayata geçirilecek şekilde planlanması 
düşünülmektedir.
Kasko için online hasar ve poliçe transferi yapabilmeyi 
sağlayacak geliştirmelerin 2013 içinde tamamlanarak 
şirketlerle yıl sonunda hayat geçirilmesi planlanmaktadır.

Fiyatlandırma, suiistimaller, güvenilir istatistik, gözetim ve 
denetime destek fonksiyonları ile sektörümüzün önemli 
aktörlerinden biri olan  SBM; altyapı, süreçler,  mevcut  
entegrasyonlar ve mevcut veri tarafında platoya ulaştıktan 
sonra çok farklı veri projeleri ile sektörde yönlendirici rolünü 
fazlasıyla hissettirecektir.

Yayın hayatına yeni başlayan bu e-derginin sektörümüzde 
paylaşımları daha da artıracağına olan inancım ile SBM 
bünyesindeki gelişmeleri sizlere bu yeni iletişim mecramız 
ile aktarmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla

çalışmalar yapılmıştır. Uzun vadede sağlam, güvenli 
ve güvenilir bir altyapı üzerinde hizmeti sürdürebilmek 
en önemli konu olarak tespit edildiği için; yılda toplam 
2 milyar, saniyede 580 işlemin yapıldığı, 1 TB veri 
büyüklüğüne sahip, günde 2 GB hacimle büyüyen, 200 
milyon üstünde poliçe tutan ve 2 milyardan fazla kayıt 
saklayan merkezin elindeki son teknoloji donanımlar ile veri 
merkezleri yönetimi, felaket kurtarma planı ve bilgi güvenliği 
konularında daima en üst seviyede  hassasiyet gösterme 
prensibiyle çalışacağı konusunda mutabık kalınmıştır.
 
Bu kapsamda, mevcut uygulamalar, Portal ve SMS 
hizmetinin daha da geliştirilmesine öncelik verilmesine; 
önümüzdeki yıl itibariyle de veri ambarı, fraud (suiistimal), iş 
zekası konularında sektöre ciddi değer katacak yeni 
geliştirmelere başlanmasına karar verildi. Ayrıca KPS web 
servisi, trafik online web servisi gibi mevcut servislerle daha 
fazla değer katabilmek için servisler üzerinde değişiklikler 
ve iyileştirmeler yapılarak hızlı kazanımların hayata 
geçirilmesi öncelikli bulundu.

İlk ve en acil yapılması gereken veri merkezinin fiziksel 

MAKALE 5



Sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması, 
Sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi, 
Suistimallerin önlenmesi, 
Güvenilir istatistiklerin oluşturulması, 
Sigorta sistemine olan güvenin arttırılması 
Kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesi 

hedeflenmektedir. Sözkonusu hedeflerin her biri sigorta 
sektörü için büyük önem arzetmektedir.

SBM, TSB ile çok yakın ve iç içe çalışan 
bir merkez; TSB olarak sektöre sunmayı 
düşündüğünüz yeni projelerde SBM’ye ne tür 
görevler düşeceğini düşünüyorsunuz?

Biraz  önce  ifade  ettiğim  hedefleri  dikkate  aldığınızda, Si-
gorta Bilgi ve Gözetim Merkezine ciddi görevler düştüğünü 
göreceksiniz. Son günlerde gündemimizde sıkça yer 
alan, sigorta suiistimalleri ile ilgili olarak Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi’nden daha çok faydalanılması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu konuda sektörü faydalı olacak, sistemin 
daha etkin kullanılmasını temin edecek çalışmalar 
yapılacaktır. 

Diğer taraftan, sektörün en çok zarar ettiği trafik branşında, 













TSB Başkanı olarak, sizin gözünüzden SBM’nin 
sektördeki rolünü bizimle paylaşır mısınız?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Sigorta Birliği 
nezdinde kurulmuştur. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi,  
sigortalılar ve sigorta sözleşmesinden dolaylı da olsa men-
faat sağlayanlara ilişkin olarak, yanlış sigorta uygulamaları 
dahil, risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve 
bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde 
bulunan emeklilik şirketleri ile Müsteşarlıkça belirlenecek 
kişilerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerine 
devam etmektedir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde 4 alt bilgi 
merkezi bulunmaktadır. Bunlar, bünyesinde bulunan Trafik 
Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER), Sağlık 
Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAGMER), Hayat 
Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) ve Sigorta 
Hasar Takip ve Gözetim Sistemi (HATMER).

Bu 4 alt birimle, 
Verilerin  tek  merkezde toplanarak,  sigortacılık faaliy-
etle-



TSB Başkanı Recep KOÇAK ile konuştuk.

Sigorta sektörü
SBM ile
ortak bir
veri tabanına 
kavuştu

Recep KOÇAK, TSB Başkanı
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Sigorta sahtekârlıkları 
nedeniyle, dürüst 

sigortalıların ve sigorta 
sektörünün katlandığı 
maliyetin büyüklüğü, 

sigorta sektörünün bu 
konudaki mücadelesini 
her zaman öncelikli ve 

önemli konulardan biri 
haline getirmiştir

almak ya da düşük prim ödemek maksadıyla kişi ya da 
kurumların  başvurduğu  yanlış  sigorta uygulamaları ve 
sigorta sahtekârlığına konu olabilecek verilerin merkezi bir 
veri tabanında toplanmasını ve bu bilgilerin sigorta şirketleri 
tarafından risk kabul etme, fiyatlama ya da hasar işlemleri 
aşamasında kullanıma sunulmasını sağlayacaktır.

Sigorta şirketleri, bu ortak veri tabanından poliçe 
düzenleme ve hasar değerlendirme aşamalarında 
yararlanabileceklerdir. Sigorta sektöründeki önemli bir 
eksikliği  gidereceği  kabul edilen SİSBİS projesinin, üçüncü 
şahıslardan bildirimlerin alınmasını, ilgili sigorta şirketlerine 
iletilmesini ve şirketler arasında paylaşılmasını sağlayan 
birinci aşaması tamamlanmış olup diğer işlevlerinin kısa 
sürede devreye alınması planlanmıştır.

Sigorta sektörü SBM ile ortak bir veri tabanına 
kavuştu; sizce bunun sektör için faydaları neler 
oldu?

Biraz önce de belirttiğim üzere, sigorta sektörünün ortak bir 
veri tabanının bulunması ve bu bilgilerin sigorta şirketleri 
tarafından risk kabul etme, fiyatlama ya da hasar işlemleri 
aşamasında kullanıma sunulmasının sektörümüze katkısı 
çok büyük olacağı aşikardır.

önümüzdeki dönemde geçmeyi düşündüğümüz Doğrudan 
Tanzim Sistemi için gerek ortalama hasar tutarının 
hesaplanması gerekse takas odasının işletilmesi gibi 
altyapıya yönelik bilgilerin elde edilmesi aşamasında Sigorta 
Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne büyük görev düşmektedir. 

Ayrıca, seyahat sağlık sigortası alt branşında sahte poliçe 
düzenlenmesinin önlenmesi amacıyla on-line poliçe 
düzenlenmesi projesinde de Sigorta Bilgi ve Gözetim 
Merkezi  önemli  çalışmalar yapacaktır.

SBM’nin sektörün büyüme ve kârlılığında etkisi 
sizce neler olabilir?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde yer alan verilerin 
sigorta şirketlerince, risk kabul etme, fiyatlama ya da 
hasar işlemleri aşamasında kullanılması halinde, daha 
rasyonel teknik fiyatlamanın yapılması sağlanacak, hasar 
suiistimalleri önlenecek, ve bu sayede hasar prim oranının 
da aşağıya çekilmesi sağlanacaktır. Tüm bu aksiyonlar 
sonucunda şirketlerin teknik kârlılığı da pozitif anlamda 
etkilenecektir. 

SBM’nin sigorta suistimallerini önlemek adına 
kurduğu SİSBİS projesinin sigorta şirketlerine 
katkısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Sigorta sahtekârlıkları nedeniyle dürüst sigortalıların ve 
sigorta sektörünün katlandığı maliyetin büyüklüğü, sigorta 
sektörünün bu konudaki mücadelesini her zaman öncelikli 
ve önemli konulardan biri haline getirmiştir. Bu mücadele 
kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi alt birimi 
Hasar Takip Merkezi (HATMER) tarafından  uygulamaya 
konan “Sigorta Sahtekârlıkları Bilgi Sistemi”, kısa adıyla 
SİSBİS, kötü niyetli kişilerin haksız kazanç elde etmek 
amacıyla sigorta şirketini bilerek, kasıtlı olarak aldatması 
yoluyla işlenen ve yasalarca da suç kabul edilmiş sigorta 
sahtekârlıklarının sigorta şirketleri tarafından ortak bir veri 
tabanında izlenebilmesini, gerekli önlemlerin alınabilmesini 
amaçlamaktadır. 

Sigorta sahtekârlığının sigorta sektörüne ve dürüst 
sigortalılara getirdiği ağır bedellerin en aza indirilmesi 
amacıyla verilen aktif mücadelede önemli araçlarından 
biri olacak SİSBİS, risklerin kabul ve fiyatlandırılmasında 
sigorta şirketlerine yardımcı olmayı ve sahtekârlık nedeni 
ile şirketlerin uğradığı ilave maliyetinin azaltılmasını 
amaçlamaktadır. Dürüst sigortalının haklı menfaatlerinin 
korunması ve prim maliyetlerinin düşürülmesi de SİSBİS’in 
amaçları arasındadır. Başta oto dalı olmak üzere tüm 
sigorta dallarını kapsayacak SİSBİS, haksız hasar ödemesi 
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Toplantı sonunda sonraki toplantıların Birlik binasında, 
20 ve 27 Şubat tarihlerinde yapılması, ilk iki gündem 
maddesi olarak  komite başkanı ve  raportör seçimleri 
olarak belirlenmiştir. Toplantıda gündeme gelen bazı 
görüş ve öneriler toplantı raporu olarak IT Komitesi ile 
paylaşılmış;  2013 proje planlarının olgunlaştırılarak sektör 
ile paylaşılması sonraki IT Komite toplantısının gündemine 
alınmıştır.

Toplantıda gündeme gelen bazı öneriler ile ilgili örnekler:
Terminoloji problemi yaşanıyor, ortak sigortacılık 
sözlüğü oluşturulmalıdır. 
2010 yılında oto kavramları sözlüğü oluşturulmuş ve 
İş Zekâsı platformundan ulaşılabilmektedir. Benzer 
çalışma diğer branşlar için de yapılacaktır. 
Kasko ile ilgili rapor eksikliği giderilmelidir.
2013 proje planımızda ele alınmıştır.
Web sitesi üzerinden forumlar oluşturulması, 
öncelikle IT forumunun oluşturulmalıdır.
SBM yeni web sitesi üzerinde değerlendirilecektir. 







SBM Müdürü Aydın SATICI, komiteye sunum yaparken

2012 yılı içerisinde, Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi 
bünyesinde yapılan ve yapılacak tüm projelerde, sektöre 
birlikte yön vermek ve ortak çözümler üretmek amacıyla 
“Hayat” ve “Hayat Dışı” olmak üzere 2 adet IT komitesi 
kurulması kararlaştırılmış ve  19.10.2012 tarihinde 
adayların belirlenmesi amacıyla sektör ile paylaşılmıştır. 
Hayat ve Hayat dışı IT komiteleri için tüm sektörden aday 
isimleri toplanmıştır. Sektörün yoğun ilgisi üzerine 
gönderilen adaylar arasından seçimler yapılarak ilk 
komiteler oluşturulmuştur. Tüm sektör şirketlerine 
ilgilerinden ve komiteye girme isteklerinden dolayı teşekkür 
ederiz.

Komite üyeleri seçiminde sigorta şirketlerinin sektördeki 
pazar payına göre segmentasyon ve farklı platformu 
kullanan şirketlerin temsilciliğini sağlayan ekiplerden 
oluşturulması kriterleri göz önüne alınmıştır.

Oluşturulan komiteler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
yönetim komitesi ve Türkiye Sigorta Birliği yönetimi 
tarafından da onaylanmış ve 10.12.2012 tarihinde sektöre 
duyurulmuştur. 23 Ocak 2012 tarihinde Marriott Hotel’de 
sigorta şirketlerinin katılımıyla  bir toplantı düzenlenmiştir.
Toplantı sigorta şirketlerinin IT Komitesi üyeleri ile IT’den 
sorumlu genel müdür yardımcısı  konumunda  32 davetli  ve 
Merkezimiz yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Öğlene kadar olan bölümde Merkez Müdürümüz Sn.Aydın 
Satıcı, ITSM Direktörü Sn. Bülent Geçkin’in sunumları 
ardından birim/bölüm yöneticileri sunumlarını yapmıştır.
Sunumlarda Sistem izleme, Acil Durum Merkezi, Bilgi 
Güvenliği, Risk  Framework, Bilgi Güvenliği Governance, 
Master Bilgi Güvenliği Planı, Dünyada Bilgi Güvenlik 
İstatistikleri ve yol haritamız, BT Haymer Yetkinlik 
Değerlendirme Formu, 2012 yılında gerçekleştirilen 
çalışmalar, SBM 2013 yılı iş genel iş planı ve birimler 
bazında detaylı iş planları, destek hizmetlerimiz ve Talep 
Yönetim Sistemi istatistikleri ve Müşteri İlişki Yöneticilerimiz 
ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Öğleden sonraki bölümde ise katılımcılar ile karşılıklı 
görüş ve öneriler paylaşılmış, gün sonunda Merkezimizde 
geliştirilen mobil uygulama ile cep telefonları üzerinden 3 
sorudan oluşan anket yapılmıştır. IT Komitesi hakkındaki 
öneri ve görüşler, SBM Uygulamaları ile ilgili öneri ve 

IT Komiteleri Kuruldu
SBM ve Sigorta Sektörünün Ortak Bir Çalışması:
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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin özellikle yeni dönemde ortaya koydugu 
açık iletişim ve şeffaf yönetim anlayışını tebrik ediyor, birlikte ciddi mesafe 
katedeceğimize olan inancımı belirtmek istiyorum.

AHMET YAŞAR (HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı)
“

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi uygulamalarından memnunum. Böyle 
bir komite kurulması son derece memnun edici. Sigorta Bilgi ve Gözetim 
Merkezi’nin erişilebilir ve şeffaf olması önemli. 

ARZU GÜLER (ALLIANZ Sigorta Genel Müdür Yardımcısı) 
“

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin yeni yapılanması ve projeleri gelecek için 
umut verici.  Sadece şirketlerin bu projelere kaynak planlaması yapabilmesi için 
önceden bilgilendiriliyor olmasında yarar var. 

BÜLENT DAĞ (ERGO Sigorta IT Direktörü) 
“

2012 yılı içerisinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde yapılan ve yapılacak tüm projelerde, 
sektöre birlikte yön vermek ve ortak çözümler üretmek amacıyla “Hayat” ve “Hayat Dışı” olmak üzere 
2 adet IT komitesi kurulması kararlaştırılmış ve  19.10.2012 tarihinde adayların belirlenmesi amacıyla 
sektör ile paylaşılmıştır.
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Tuncay BAĞBAŞI

• BNP Paribas Cardif Emeklilik

• Türk Nippon Sigorta

• Ziraat Sigorta

Sinem SAY

• Civ Hayat Sigorta

• Dubai Starr

• Liberty Sigorta

• Metlife Emeklilik ve Hayat

Selim AKARSU

• Groupama Sigorta

• Groupama Emeklilik

• New Life Yaşam

Özkan DEĞİRMENCİ

• Axa Sigorta

• Axa Hayat ve Emeklilik

• Işık Sigorta

Ozan ÖZDEMİR

• Asya Emeklilik ve Hayat

• Hür Sigorta

• SBN Sigorta

Melike Ceren AÇIK

• Ray Sigorta

• Generali Sigorta

• Mapfre Genel Sigorta

• Vakıf Emeklilik

Hakan ÜNGÖREN

• Euro Sigorta

• ING Emeklilik

• Zurich Sigorta

Gencer DURU

• HDI Sigorta

• Mapfre Genel Yaşam

• Ace European Group

Funda Baykal SÖZÜER

• Allianz Sigorta

• Allianz Hayat ve Emeklilik

• Ergo Emeklilik ve Hayat

• Ergo Sigorta

Esra Arkın TIRNAK

• Demir Sigorta

• Acıbadem Sağlık ve Hayat

• Demir Hayat Sigorta

• Güneş Sigorta

Erkan ÇİNKO

• Ak Sigorta

• Aviva Sigorta

• AvivaSa Emeklilik ve Hayat

Dilek ÖZDEMİR

• Anadolu Hayat Sigorta

• BNP Paribas Cardif Hayat

• Cigna Hayat Sigorta

Canan PARLAK

• Ankara Sigorta

• Neova Sigorta

• Yapı Kredi Emeklilik

• Yapı Kredi Sigorta

Begüm UYSAL

• Anadolu Sigorta

• Eureko Sigorta

• Finans Emeklilik ve Hayat

• Sompo Japan Sigorta

Aytuğ SEVİM

• Aegon Emeklilik ve Hayat

• Halk Hayat ve Emeklilik AŞ

• Halk Sigorta

• Ziraat Emeklilik

Aysun METE

• AIG Sigorta

• Garanti Emeklilik ve Hayat

• S. S. Koru Sigorta

SBM olarak hizmet kalitemizi artırmayı ve kesintisiz hizmet vermeyi ilke edindik. Şirketlerden gelen talepler Talep Yönetim 
Sistemi (TYS) aracılığıyla merkezimize ulaşmaktadır. TYS’de girilen kayıtlar, gerekli ekipler tarafından titizlikle incelenerek 
çözülmektedir. Şirketlerin gereksinimlerini, isteklerini ve beklentilerini doğru anlayıp, gerçekleştirilmesi yönünde sürekli ve 
etkin iletişim kurmak, süreçleri hızlandırmak amacıyla şirket ilişkileri yöneticileri (RM) atanmıştır.

Şirketler İçin İlişki Yöneticileri Belirlendi
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4. HAFTA3. HAFTA2. HAFTA1. HAFTA4. HAFTA3. HAFTA2. HAFTA1. HAFTA

Mesai saatleri içinde planlı kesintilere gidilmemektedirAYDA     1    GÜNCELLEME       0    KESINTI

yapıyla birlikte deployment işlemlerinin de olabilecek en kısa 
zamanda otomatize edilerek tamamlanmasını hedefliyoruz.

Bu sayede servislerimizi kullanan kişi, kurum ya da 
kuruluşların taleplerini daha iyi yönetebilmeyi ve daha hızlı, 
güvenilir ve hatasız bir şekilde karşılayabilmeyi hedefliyoruz.

Tüm bu çalışmalar ile birlikte daha iyi test edilmiş, daha 
olgun sürümlere sahip uygulamaları daha az kesintiyle 
devreye alabiliyoruz. SBM servis süreklilik raporlarını 
incelediğimizde sistemlerimizin ortalama %99’un üzerinde 
bir oranla hazır ve çalışır olduğunu görüyoruz. Bu 
sonuçlar bize çalışmalarımızın karşılığı görmekten ötürü 
mutluluk veriyor ve daha iyisini yapmak adına ekibimizi 
heyecanlandırıyor.

2013 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız uygulama 
yaşam döngüsü projesi ile birlikte tüm yazılım süreçlerimizi 
uçtan uca takip edebilmeyi hedefliyoruz. Gereksinimlerin 
çıkarılmasından, proje planlamaya, kod yönetimine, 
kodlama sırasında hedeflerin yönetilmesinden sürüm 
çıktıktan sonra desteklenmesine kadarki tüm süreci 
kapsayan ve entegre eden bir yapı için çalışıyoruz. Yeni 

Çarşamba ve saat 22:00’dan sonra yapıyoruz. Planlı 
deployment işlemlerimizi minimum üç gün önceden 
servislerimizi kullanan kurum ve kuruluşlara duyurarak, 
etkilenebilecek çalışmaları var ise ona göre plan 
yapabilmelerine imkan sağlıyoruz. İç bünyemizde 
geliştirdiğimiz süreç yönetimi uygulamamız ile deployment 
süreçlerinin takibini yapabiliyor, deployment sayıları, 
yeni talepler, hata sayıları ile ilgili istatistiksel raporlar 
hazırlıyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda süreçlerde 
yapılabilecek iyileştirmeleri var ise bunları tekrar sürece 
dahil ediyoruz.

Kesintisiz hizmet vermeyi birinci hedef olarak belirledik. 
Bu amaçla yazılım geliştirme sürecinin bir parçası olan 
deployment süreçlerimizi yeniden düzenledik. Planlı 
deployment (yaygınlaştırma) işlemlerimizi test ve üretim 
ortamlarına birer kez olmak üzere artık ayda sadece iki 
kez yapıyoruz.

Önceki sürecimizde haftada iki kere deployment yapılıyordu 
ve bu sistemlerin planlı da olsa daha fazla kesilmesine 
neden oluyordu. Sık çıkılan bu sürümlerde hata çıkma 
olasılığı daha fazla oluyor ve hatanın kritik olması 
durumunda maliyeti de artıyordu.

Yeni süreçle birlikte planlı stage deploy işlemini her ayın 
3–10’u arasındaki ilk Çarşamba saat 19:00’dan sonra, 
planlı production deploy işlemi her ayın 17–24’ü arasındaki 

Yazılım Geliştirme Süreçlerimizi İyileştirdik 

PMP,
Yazılım Geliştirme 

Müdürü

Cüneyt
GÜL
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Şu an için tespit edilen sigorta suistimallerinin niteliklerine 
bakıldığında , yoğun olarak Kaza Tespit Tutanağı 
suistimallerinin yüksek olduğu görülmektedir.

Kendi Malına Zarar Verme Sustimalleri

Sahte Belge Suistimalleri

Hasar Sonrası Sigorta Suistimalleri

Diğer

Planlanmış (Organize) Hasar

Sahte KTT (Kaza Tespit Tutanagi) Suistimalleri

3

7

10

13
16

51

%

olduğunu açıklamıştır. İngiltere 'de sigorta suistimalleri ile 
mücadele amacıyla kurulan "Sigorta Susitimalleri Bürosu" 
verilerine göre sigorta sahtekarlığının sektöre yıllık maliyeti 
1.9 milyar sterlindir   ve bu poliçe başına 44 sterlin ek 
maliyete neden olmaktadır.

Avrupa ülkelerinde, Sigorta Suistimalleri ile mücadele 
konusunda neler yapıldığına bakıldığında farklı yasal ve 
kurumsal alt yapılarla mücadele yürütüldüğünü görüyoruz.

2

Sigorta suistimalleri ve bunlarla mücadele dünyada da 
ülkemizde de her zaman sigorta sektörünün en önemli 
gündemlerinden biri olmuştur. Zaman içinde çeşitlenerek 
artan sigorta suistimalleri gelişmiş ülkelerde vergi 
kaçakçılığından sonra en yaygın ekonomik suç olarak 
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte suistimal konusu, 
eylemlerin niteliği, alınan önlemlere göre sürekli şekil 
değiştirmekte, bu da bizleri, sistematik kendini sürekli 
yenileyen bir mücadele sisteminin kurulması yönünde 
çalışmaya yönlendirmektedir.

Sigorta suistimali kısaca; haksız kazanç elde etmek 
amacıyla, sigorta şirketinin kararını değiştirecek önemli bir 
gerçeğin gizlenmesi ya da gerçek dışı bir beyan yoluyla 
sigortacının, sigortalı tarafından bilerek, kasıtlı olarak 
aldatılmasıdır.

Literatürde sigorta suistimali vakaları ile iki farklı süreçte 
karşılaşılmaktadır.

1. Poliçe Düzenlendiği Aşamada
Sigorta şirketinin normal koşullarda yapmayacağı 
sözleşmeyi yapmasını sağlamak amacıyla, sigorta 
şirketine bilerek yanlış bilgi vermek veya önemli bir 
hususu gizlemek

2. Hasar Aşamasında
Kasıtlı olarak bir hasar meydana getirmek ya da 
meydana gelen bir hasarın miktarını olduğundan 
fazla göstermek. Avrupa Sigorta ve Reasürans 
Federasyonu (CEA) verilerine göre sigorta şirketleri 
yaşanan suistimallerin sadece %5 - %10'luk kısmını 
saptayabilmektedir.

ABD'de sigorta suistimalleri ile mücadele amacıyla kurulan 
"Sigorta Suistimalleri İle Mücadele Koalisyonu", sigorta 
suistimallerinin sektöre yıllık maliyetinin 80 milyar dolar  1

Sigorta Suistimalleri

Çözüm Geliştirme Uzmanı

Ozan
ÖZDEMİR
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Sigorta Suistimalleri ile mücadele etmek adına ilk adım 2010 yılı Mayıs ayında atılmış ve SBM SİSBİS (Sigorta Suistimalleri Bilgi 
Sistemi) projesi devreye alınmıştır. Bu proje ile birlikte hem 3. Şahıslardan hem de sigorta şirketlerinden gelen bildirimler web uygulaması 
ve web servisler ile sisteme aktarılmaya başlamıştır. Gelinen noktada sektöre 139 Milyon TL ‘lik bir kazanç sağlanmış bulunmaktadır.

Suistimale Konu Toplam Tutar139.000.000

Ortalama Suistimal Tutarı16.500

Toplam Kişi Adedi15.354

3. Şahıslar Bildirim Adedi962

Toplam Bildirim Adedi9.349

SİSBİS Başlangıç TarihiMAYIS 2010

Sigorta suistimali şüphesi bulunan kişi ve kuruluşların 
teminat kapsamına alınmaması veya başka önlemler 
alınabilmesi amacıyla, SBM bünyesinde veri tabanı 
(SİSBİS) kurulmuştur.

Sigorta suistimalleri ile mücadele amacıyla Hazine 
Müsteşarlığı tarafından Yanlış Sigorta Uygulamalarının 
Tespiti, Bildirimi, Kaydı Ve Bu Uygulamalarla Mücadele 
Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

SBM bünyesinde, yönetmelik çerçevesinde SİSBİS'de 
yer alan verilerden oluşturulan veri tabanının entegre 
edileceği ve analiz çalışmalarının yapılacağı Yanlış 
Sigorta Uygulamaları ile Mücadele Merkezi kurulması 
değerlendirilmektedir.

Sigorta Suistimalleri ile mücadele etmek adına ilk adım 
2010 yılı Mayıs ayında atılmış ve SBM SİSBİS (Sigorta 
Suistimalleri Bilgi Sistemi) projesi devreye alınmıştır. 
Bu proje ile birlikte hem 3. Şahıslardan hem de sigorta 
şirketlerinden gelen bildirimler web uygulaması ve web 
servisler ile sisteme aktarılmaya başlamıştır.

Gelinen noktada sektöre 139 Milyon TL‘lik bir kazanç 
sağlanmış bulunmaktadır.

Kaynak:
1) Coalition Against Insurance Fraud 
2) Insurance Fraud Bureau 

İspanya'da 1995 tarihli Ceza Kanunu kapsamında cezai 
bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. İdari düzeyde 
ilgili "denetleme kurumu" sigorta suistimalleri konusunda 
düzenleme yapma, sigorta sahtekârlığını uzman kurumlara 
bildirme ve konu ile ilgili olarak iç ve dış otoritelerle işbirliği 
yapma yetkisine sahiptir.

Portekiz'de sigortacı ve aracıların çalışanlarını suistimale 
karşı eğitmesi ve sahtekârlık faaliyeti yürütenler hakkında 
bilgi paylaşım sisteminin kurulması teşvik edilmektedir

Fransa'da sigorta suistimalleri Ceza Kanunu tarafından 
düzenlenmektedir. Sigorta suistimallerine ilişkin düzenle-
meler ise "Fransız Ekonomi, Sanayi ve İstihdam Bakanlığı" 
tarafından yapılmaktadır.

İtalya'da sigorta suistimalleri, Ceza Kanunu kapsamında bir 
suç olarak değerlendirilmektedir. İtalyan "Sigorta Denetleme 
Kurumu" (ISVAP) sigorta sahtekârlığına karşı gerekli önlem-
lerin alınması konusunda sigortacıları teşvik etmektedir.

Belçika'daki "Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Komisyonu", 
sigortacı ve aracıları sigorta suistimallerinin tespiti, kontrolü 
ve bildirimi konusunda teşvik etmektedir.

Türkiye'de sigorta suistimalleri ile mücadelenin kanuni ve 
kurumsal alt yapısına baktığımızda; Sigorta suistimalleri 
Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesi kapsamında suç 
olarak değerlendirilmektedir. Sigorta şirketlerinin bu konu 
ile  ilgili  yapılandırdıkları departmanlar ve kadrolar  ile  si-
gorta suistimalleri ortaya çıkarılmakta ve mücadele yürütül-
mektedir.
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Kavramsal olarak, Active DataGuard teknolojisi şekilde gösterildiği gibi çalışır

Real-Time SQL Monitoring

11g versiyonu ile birlikte Oracle Enterprise Console’a 
çalışmış ve çalışmakta olan SQL lerin sistem üzerinde 
getirdiği yükleri anlık monitor etme ve raporlama özellikleri 
kazandırılmış olması yönetimsel olarak çok fayda 
sağlamakta. 

SQL in CPU, IO gibi hangi kaynağı ne kadar kullandığını 
anlık olarak gözlemlemek bu özellik sayesinde mümkün 
olabilmekte. SQL in bind variable değerlerinin de aynı 
ekrandan görülebilmesi de bir hayli pratiklik kazandırmakta.

Adaptive Cursor ve SQL Plan Managament

Adaptive Cursor Sharing (ACS), cost based optimizer 
(CBO)’ın execution planları oluştururken bir statement için
birden fazla plan tutmasına olanak sunmaktadır. Birden 
fazla execution planı tutuyor olmak bind variable kullanan 
sql cümleciklerinin farklı bind variable değerlerine göre farklı 
planları işletebilmesi demektir ki bu büyük bir performans 
kazancına ön ayak olmaktadır.
 
Oracle 11g ile beraber aşağıdaki tablolar bind variable larda 
cursor share edilip edilmediğini takip edip, yorumlayabilme-
miz için geliştirilmiş ve 3 adette yeni view eklenmiştir:
V$SQL_CS_STATISTICS, V$SQL_CS_SELECTIVITY, V$SQL_CS_HISTOGRAM

Çalışan sql cümlelerinin tüm planları SQL Plan Baseline 
olarak veritabanında saklanır. Eğer ilgili SQL için 
yeniden hesaplanan bir plan üretilirse doğrudan devreye 
girmez. Performansının eskisinden daha iyi olduğunun 
doğrulanmasından sonra devreye alınır. Bu performansı 
kötü yönde etkileyen beklenmeyen plan değişimlerinin 

11g ile gelen bu yeni özellikte artık değişiklikleri önceden test 
edebilmek mümkün.

Veritabanı parametre değişiklikleri, OS ve veritabanı güncel-
lemeleri, node sayısında yapılacak değişiklikler (genellikle 
ne olur?) gibi kritik değişiklikleri üretim ortamında yapmadan 
önce  sonuçlarını  görebilirsiniz.  Bu sayede kritik sistemleri-
nizdeki değişikliklerinizin sabahında sürprizlerle karşılaşmak 
ve baskı altında çözüm aramak yerine sorunların çözümü 
için bol bol vaktiniz olur.

Transaction Yönetimi

Logminer ve Flashback Data 
Archive özellileri kullanılarak, 
veritabanındaki verilerin nasıl bir 
değişime uğradığının, tarihsel 
olarak incelenmesi artık 11g 
ile daha kullanılabilir bir hale 
gelmiştir.

10g de ‘Flashback query’ 
özelliği ile verilerin değişimini 
zamana bağlı olarak takip etmek 
mümkündü. Fakat UNDO file 
büyüklüğü ile sınırlı ve genellikle 
çok küçük zaman dilimleri için 
sonuç alınabiliyordu.

11g ile  flashback için bağımsız ayırdığınız alan sayesinde 
daha büyük zaman dilimlerinde flashback queryleri çalıştırıp 
datanın değişimini izleyebilmeniz mümkün.

SQL Performance Analyzer ve
Real-Time SQL Monitoring

SQL Performance Analyzer

İnternette çok karşılaşılan sorulardan biridir. Oracle var olan 
indexi kullanmıyor? Neden?

Hemen öneri gelir optimizer_index_cost_adj default 100 den 
aşağıya çekilmesi istenir ve bir formül verilir. Bu formüle göre 
değer 10 olarak hesaplanır. Ama iyi de acaba parametreyi 
değiştirdiğimde her sql için yararlı olacak mı?

Database parametrelerini veya optimizer versionunu 
değiştirdikten sonra çalışan sqllerin, nasıl davranacaklarını 
artık SQL Performance Analyzer ile değişiklik öncesi test 
edebilmeniz çok kolay.
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11g versiyonu ile birlikte Oracle 

Enterprise Console’a çalışmış ve 

çalışmakta olan SQLlerin

sistem üzerinde getirdiği yükleri 

anlık monitor etme ve raporlama 

özellikleri kazandırılmış olması 

yönetimsel olarak çok fayda 

sağlamakta

nodeları bir arada detaylı bir şekilde analiz edebileceğiniz 
raporlar alabilir ve önerileri inceleyebilirisiniz.

Data Recovery Advisor

Recovery gerektiğinde, en hızlı en en uygun kurtarma 
yönteminin tespitinde öneriler sunar. DBA isterse önerileri 
yapmadan gözden geçirebilecek ve kararlarını daha doğru 
bir şekilde verebilecektir.

Ne yazık ki şimdilik RAC desteklenmemektedir.

Automatic Memory Management

11g ile birlikte memory yönetimi daha kolay. PGA yöneti-
mini otomatik yapmayan 10g versiyonunun aksine 11g de 
SGA(System Global Area) ile birlekte PGA(Program Global 
Area) yönetimi de otomatik yapılmaktadır.

Automatic Health Monitoring

Problemlerin genele yayılmadan önce tesbit edilip, sorunlar 
ile ilgili genel bilgi sunar.

Gelişmiş RAC-izleme yöntemi

RAC izleme ve yönetim araçları Enterprise manager da 
geliştirilmiştir.Mevcut konfigurasyon araçları dbca, dbua, 
netca da RAC için iyileştirmeler mevcuttur.

Genel olarak, Oracle Database 11g R2 çok daha 
verimli, esnek ve yönetilebilir bir veritabanı altyapısını 
sağlamaktadır. Bu değişikliğin hizmet kalitemizi arttırdığını 
ve amacımız olan kesintisiz hizmetin devamlılığına katkıda 
bulunacağını düşünmekteyiz.

artık görmek istemeyen ‘dba’ler için kaymaklı ekmek 
kadayıfı demektir.

Backup ve Recovery

Veri kurtarma için advisor özelliği (sadece single instance), 
aynı  dosya  için  paralele yedekleme, güvenlik için virtual 
kataloglama ve backuptan veritabanını dublicate edebilme 
yeni versiyonda öne çıkan özelliklerdir. Bunun yanı sıra 
RMAN yedeklerinin alınması sırasında gerçekleştirilen 
sıkıştırma oranlarının geliştirilmesini de artı bir özellik 
olarak görebiliriz.

Secure Files: Yeni LOBs

LOB: Veritabanı içinde dosyaların tutulabildiği bir veri 
tipidir. 11g de bu veri tipi tekrar gözden geçirilmiştir. 
Gerek performans olarak, gerekse akıllı sıkıştırma ve 
şifreleme tekniklerinin geliştirilmesi göze çarpan ilerlemeler 
arasındadır.

Partitioning teknolojisine yeni geliştirmelerin 
eklenmesi

Partitioning Oracle için vazgeçilmez bir özelliktir. 11g ile 
birlikte yeni gelen partitioning yöntemleri (reference 
partitioning, interval partitioning, partitioning virtual 
columns, system partitioning) ile birlikte mükemmelliğe bir 
adım daha yaklaşmasını sağlamış.

Active Data Guard

11g de gelen bu yeni geliştirme ile fiziksel standby 
database recover modunda iken aynı zamanda read 
only olarak kullanıma açılabilmekte. Bunun anlamı 
ODM (olağan üstü durum merkezi) tarafındaki standby 
veritabanınızı gerçeğe çok yakın sonuçlar almak için 
rapor üretimine açabilmeniz demektir. Üstelik her hangi bir 
felaket anında uzun kurtarma sürelerini beklemek zorunda 
değilsiniz.

Yönetime getirilen iyileştirmeler ve yenilikler

Support Workbench

Yönetim sırasında karşılaşılan problemlerin kayda alınması 
ve tekrarlarının ilişkilendirilmesini sağlayan bir yapı sunar.

ADDM for Oracle Real Application Clusters
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www.sbm.org.tr

ulaşımını kolaylaştırmak ve daha anlaşılır hale getirmek 
önem kazandı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak, biz de, bu yeni 
durumun gereği olarak, her türlü cihazdan erişilebilecek 
şekilde web sitemizi güncelledik. Ayrıca, daha önce, SBM 
(www.sbm.org.tr), TRAMER (www.tramer.org.tr), 
HAYMER (www.haymer.org.tr), SAGMER 
(www.sagmer.org.tr), HATMER (www.hatmer.org.tr) 
adreslerinden verdiğimiz hizmetleri www.sbm.org.tr 

İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi; 
alışkanlıklarımız değişti. Daha önceleri saatlerce 
bekleyerek gerçekleştirebildiğimiz bankacılık işlemlerini, 
mağaza mağaza dolaşarak yaptığımız alış-verişi 
evimizden ya da oturduğumuz yerden yapmaya başladık 
vb.

Teknolojinin gelişimine paralel, internete erişilen 
ortam ve cihazlar da çeşitlendi. Daha önceleri yalnız 
masaüstü bilgisayardan erişilebilen internete, artık 
akıllı telefonlardan, taşınabilir bilgisayarlardan, hatta 

“Bilgi” Artık Tek Noktada!
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İlgili web servislerin şu anda kullanılan web servisler ile aynı 
yapıda olması planlanmaktadır, buna göre olabildiğince 
şirketlere ek maliyet getirilmemesi amaçlanmaktadır. İlk 
akla gelen sorulardan biri olan  grup  poliçeler  ve  grup 
poliçelerdeki sertifika ve sigortalı sayısının çokluğu nedeni 
ile online olarak aktarımın teknik olarak zorluklarının olması, 
ilgili  analizlerde de değerlendirilecek olup, bu konuda 
sektörün ortak görüşüne göre karar verilecektir. HAYMER 
online aktarımları başlangıç itibarı ile sadece poliçe/sertifika 
ve sigortalı aktarımları için planlanmakta olup diğer bilgilerin 
(Tahakkuk, Tahsilat, Tazminat vb.) aktarımlarında bir 
değişiklik öngörülmemektedir.

Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezine (HAYMER) 
web servisler aracılığı ile aylık olarak veri aktarımı 
yapılmakta olup, ilgili aktarımların poliçe/sertifika ve sigortalı 
servislerinin online olarak yapılması planlanmaktadır.

Bahsedilen projeye için 2013 yılının ilk üç ayında gerekli 
analiz çalışmaları yapıldıktan sonra ikinci üç ayda HAYMER 
online servislerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. 
Online aktarımlar ile tüm sektörün ortak kazanımları 
hedeflenmektedir. Buna göre;

Operasyonel maliyetin minimuma düşürülmesi,
Mutabakat sorunlarının sonlandırılması ve mutabakat 
ihtiyacının azaltılması,
Kayıtlar üretilmeden önce oluşabilecek hataların 
giderilmesi,
Anlık doğru bilgilerin merkez veritabanından da 
görülebilmesi,
Güvenilir ve doğru istatistikler üretilmesi,
Standart veri yapısının oluşturulması,
Manuel yapılan işlemlerin otomatik hale getirilmesi,















HAYMER Online 

Hasar bilgilerinin poliçe eki ile ilişkilendirilerek şirketler 
tarafından gönderilmesi sağlanacaktır. Yeni yapı ile beraber 
aynı hasarın haksız olarak birden fazla şirketten talep 
edilmesi ve yanıltıcı hasar geçmiş bilgilerinin önlenmesi 
amaçlanmaktadır. Kolay ve hızlı veri paylaşımı ile operas-
yonel maliyetlerin azalması  ve sigorta usulsüzlüklerinin 
önlenmesi  hedeflenmektedir. Tazminat,  masraf, muallak 
bilgilerinin ayrı ayrı tarihsel olarak takibi, tazminat ödemesi 
yapılan kişi/kurum bilgileri, dosya ile ilgili tüm fatura ve dava 
bilgilerinin tutulması sağlanacaktır. Dosya gönderiminde 
alınabilecek hatalar anlık olarak çözülebilecektir.

Yapılan çalışmalar Şubat 2013’de şirketlerin testlerine 
açılarak, Haziran 2013’de yeni yapıya geçilmesi hedeflen-
mektedir.

Kasko poliçe ve hasar veri  transferinde, ileri bir adım daha 
atılarak aktarımda değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, transfer yoluyla SBM’ye iletilen kasko  
poliçelerinin araç bazında online ve kontrollü olarak  
sistemimize gönderilmesi  çalışması başlamıştır.

Yeni poliçe yapısı ile beraber, online poliçe ek (zeyil) 
bilgilerinin alınabilmesi ve bu sayede anında hasarın doğru 
poliçe ve araç ile ilişkilendirilebilmesi sağlanacaktır. Araç 
bilgilerinin, trafik poliçe yapısında olduğu gibi Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nden kontroller yapılarak alınması sağlanacaktır. 
Online yapı ile beraber alınabilecek olan hatalar poliçe 
üretildiği anda anlık olarak düzeltilip sisteme kaydedilecektir.

Kasko Online 

Trafik uygulamasından sonra yeni online uygulamalarımız
hizmete girmeye devam ediyor.

Online Uygulamalara Devam
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Online Poliçe yapısına geçildiğinde poliçe düzenleme 
aşamasında oluşabilecek hatalar poliçe üretildiği anda 
düzelttirilecek ve şirketlere poliçe için SAGMER numarası, 
sigortalı için sigortalı numarası bilgisi dönülerek ilgili kayıt 
SAGMER sistemine kayıt edilmiş olacaktır. Şirketler, 
SAGMER tarafından almış oldukları bu tekil numaralar ile 
ilgili poliçe ve sigortalıları kendi sistemlerine kayıt edecektir.  
Online aktarımlar ile sektör  için aşağıdaki kazanımlar 
hedeflenmektedir:

Operasyonel maliyetlerin minimuma düşürülmesi,
Mutabakat sorunlarının sonlandırılması,
Anlık doğru bilgilere merkez veritabanından 
ulaşılabilmesi,
Manuel işlemlerin otomatik hale getirilmesi,
Suistimallerin önlenmesi.

Ayrıca sigortalılar, poliçelerinin doğruluğunu kimlik bilgileri 
ile sorgulama yaparak görebileceklerdir. Vize alımlarında da 
seyahat sigortası talep eden konsolosluklar, kişinin poliçe 

Hayatınızın her alanında olduğu gibi, seyahatlerinizde 
de beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 
Seyahat sağlık sigortası ile yurtdışı veya yurtiçi seyahatleri 
esnasında oluşan kaza veya ani bir rahatsızlık sonucu ortaya 
çıkabilecek acil tıbbi yardım masrafları, hastalık, kaza ve 
bagaj kaybolması gibi yolculuk risklerine karşı  güvence 
sağlayabilirsiniz.

Bu sigorta,  Schengen (Şengen)  anlaşmasına dahil 
olan ülkelerin konsoloslukları tarafından vize için zorunlu 
tutulmaktadır.

Sigorta şirketleri kestikleri poliçeleri en fazla bir gün gecikme 
ile Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi (SBM)’ne göndermekte-
dir. 

Şirketlerin yoğun çalışması ile 2012 yılı içerisinde “Seyahat 
Sağlık” ürün grubu transferleri %25 oranında artırılarak %86 
oranlarına çıkarılmıştır. Poliçe ve sigortalı transferlerinde 
hedefimiz %100’e ulaşmaktır.

“Seyahat Sağlık Online” olarak proje çalışmalarımız 
başlamış olup, 2013 yılında tüm proje adımları şirketler ile 
paylaşılarak devreye alınacaktır.

Seyahat Sağlık Online
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Bu hedefle birlikte 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren tüm 
eksper raporları Merkezimiz veritabanında toplanmaya 
başlanmış ve bu veriler ışığında hazırladığımız birçok 
rapor sigorta sektörünün kullanımına açılmıştır.

Bu raporlar ile birlikte;
Eksperler üzerindeki iş yükünün görülebilmesi ve daha 
sağlıklı eksper atama işlemlerinin yapılabilmesi, 
Parça ve işçilik türleri bazında maliyet dağılımlarının 
sektör maliyetleriyle kıyaslanabilmesi, 
Anlaşmalı/anlaşmasız tamirhanelerdeki maliyet 
farklarının tespit edilebilmesi, 
Yetkili/yetkisiz tamirhanelerdeki parça-işçilik maliyet 
kıyaslamalarının yapılabilmesi, 
Şirketinize ait ağır hasarlı araç oranlarının ve ağır hasar 
nedenlerinin tespit edilebilmesi, 
Sürücü yaş, cinsiyet, araç markası vb. kırılımlara 
göre maliyetlerin hesaplanabilmesi sayesinde sağlıklı 
fiyatlandırmaların yapılabilmesi,

vb. birçok kazanımlar elde edilebilecektir.













Oto sigortalarında her geçen gün artan parça/işçilik 
maliyetleri ve oluşan yüksek hasar tutarları nedeniyle, 
sektör bu branşta hedeflediği kârlılığa henüz 
ulaşamamıştır.

Hiç kuşkusuz ki; sigorta şirketleri için yatırım 
planlamasının, rekabet tutumunun kararlarında hasar 
maliyetleri en önemli faktörü oluşturmaktadır. Hasar 
maliyeti bilgisinin en detaylı hali ise işin uzmanları yani 
eksper raporlarından elde edilebilmektedir. EKSRAP, 
eksperlerin yazdığı raporların elektronik ortamda, kendi 

EKSRAP İş Zekâsı Raporları ile
Ayrıntılı Bilgiler Elinizin Altında 

SGK’ya yapılacak ödemelerin belirlenmesinde  Sağlık 
Bakanlığı 112 Acil Servis ve SGK Medula verileri önem 
arz etmektedir. Trafik Kazası sonucu ambulans ile taşınan 
yaralı kişiye ait tedavi masraf ve kaza bilgileri, ayrıca 
yaralı kişiye hastanelerde yapılan tedavi bilgileri SGK 
Medula sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen 
kullanıcılar tarafından SBM sistemine web üzerinden 
gönderilmektedir.

6111 sayılı Torba Yasa ile Trafik kazaları sebebiyle 
üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve 
özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları tedavinin 
gerektirdiği tüm sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin 
sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde 
(SUT) yer alan hükümler doğrultusunda karşılanmaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi 
bulunan sigorta şirketleri, kısa süreliler dahil, yazdıkları 
sigorta priminin Hazine Müsteşarlığının belirlemiş olduğu  
oranını SGK’ya  ödemekle yükümlüdür.

Trafik Kazası Sonucu Oluşan
“Tedavi Masraf Bilgileri” Artık SBM’de  

HABERLER20



İrat ödemeli ürün sunmak isteyen şirketlerin, Merkeze 
yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
Şirketlerin başvuruları Merkez nezdinde yürütülmekte 
olan Veri Transferi Projesi’ndeki durumları dikkate 
alınarak Müsteşarlıkça değerlendirilecektir. 
Değerlendirme sonucunda durumları yeterli görülen 
şirketlerin başvuruları kabul edilecektir.
Başvuruları kabul edilen şirketlerin bilgi işlem 
altyapılarına ilişkin teknik değerlendirme, Yönetmeliğin 
16. Maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen esaslar 
çerçevesinde Merkez tarafından en geç bir ay 
içerisinde tamamlanacak ve değerlendirme sonuçları 
Müsteşarlığa iletecektir.
İrat ödemeli ürünleri sunabilecek şirketler, bahsi 
geçen değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak 
Müsteşarlıkça belirlenecektir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde Sigorta Bilgi 
ve Gözetim Merkezi’nce şirketlerin IT altyapılarının 
değerlendirilmesi amacı ile soru formu oluşturulmuş olup, 
İlgili formdaki soru seti ISACA tarafından yayınlanmış olan 
uluslararası COBIT Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol 
Hedefleri standartları kaynak alınarak hazırlanmıştır.

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin 
ikinci fıkrasında; irat ödemeli ürünlere ilişkin tarife ve kâr 
payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişikliklerin 
Hazine Müsteşarlığı onayına tabi olduğu, teknik esaslara 
ilişkin hususlar ile tarifelerin onaylanması ve elektronik 
ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine (Merkez) 
bildirilmesine dair hususlar belirlenmiştir (10/10/2012 tarihli 
ve 28437 sayılı Resmi Gazete).

Ayrıca, ilgili yönetmeliğin 16. Maddesinin altıncı fıkrasında; 
irat ödemeli ürünlere ilişkin olarak tarife primi matematik 
karşılık, fon payı, yapılan ödeme, yapılacak toplam 
ödemeler ile Müsteşarlığın talep edeceği diğer bilgilerin 
Merkeze gönderilmesi gerektiği bu ürünleri sunacak 
şirketlerin bilgi işlem altyapılarının Müsteşarlıkça 
belirlenecek esaslara göre merkez tarafından inceleneceği 
ve Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda 
yapılacak inceleme sonucunda yeterli bulunan şirketlerin 
irat ödemesi teminatı sunabileceği belirtilmiştir.

İrat ödemeli ürünleri sunabilecek şirketlerin belirlenme 
süreci aşağıda açıklanmaktadır:

1.

2.

3.

4.

İrat Ödemeli Sigortalar için
IT Yetkinlik Formu Hazırlandı 
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31OCA ‘13

100.00
99,00
98,00
97,00
96,00
95,00
94,00
93,00
92,00
91,00
90,00
89,00
88,00
87,00
86,00
85,00

%

99.98

Sistem Availability Raporu (Ocak 2013)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31ARA ‘12

100.00
99,00
98,00
97,00
96,00
95,00
94,00
93,00
92,00
91,00
90,00
89,00
88,00
87,00
86,00
85,00

%

99.96

6 Aralık Kimlik Paylaşım Sistemi kaynaklı kesinti “siyah” ile işaretlenmiştirSistem Availability Raporu (Aralık 2012)

2012

EYLÜL EKİM KASIM

Kesintisiz hizmet seviyesini artırma; şirketlere, kurumlara ve vatandaşa verilen hizmetlerin sürdürülebilir, devamlı, kaliteli 
olmasını sağlama amaçlı olarak sistemleri proaktif olarak izliyoruz. Hizmet bileşenlerinin alt parçaları olan sistem bileşenleri, 
uygulamalar 7x24 monitör edilerek, servislerdeki arıza durumları müşteri beyanına gerek kalmadan proaktif olarak tespit 
ediliyor. Günlük, haftalık ve aylık olarak Availability raporları hazırlanarak, kesintiye sebep olacak (yazılımsal-sistemsel) 
kusurlar tespit edilerek önceleyici önlemlerin alınması sağlanıyor.

Sayısal olarak sistem izlemesi Aralık ayı itibariyle başlamış olup, devam eden takvimde aylık olarak raporlamalar yapılacaktır. 
Eylül, Ekim, Kasım aylarında sistemlerde beklenmeyen bir kesinti oluşmamış, 6 Aralık tarihinde KPS kaynaklı bir kesinti 
yaşanmıştır.

Sistem İzlemeleri Daha Etkin Yapılıyor
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89%

Kararsızlar dağıtıldığında
genel memnuniyet:

Kesinlikle Hayır

Hayır

Kesinlikle Evet

Kararsız

Evet

1

8

11
21

59

%

SBM memnuniyet anketimizin  soru kategorileri;
Yeni Kullanıcı Yönetimi
Uygulamalarda Kesintisizlik
Talep Dönüşleri
Teknik Hizmet
Raporlar
Yardım ve Teknik Dokümanları

şeklinde olup, anketin sonucuna göre SBM hizmetlerinden 
%89‘luk genel bir memnuniyetin olduğu görülmüştür.













Kurumumuzun vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda, 
sigorta şirketlerinin ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı, 
SBM hakkındaki genel görüşlerin tespit edildiği, kategori 
bazlı memnuniyetin de ölçümünün yapılması amacıyla 
sigorta şirketlerine yönelik bir anket yapılmış ve sigorta 
şirketlerinin SBM hizmetlerinden memnuniyet dereceleri 
ölçülmüştür.

10 sorudan oluşan  bu ankete 45 sigorta şirketinden 207 
kullanıcı katılmıştır.

SBM Memnuniyet Anketi 

Yeni ara yüzüyle, dinamik yapısı ve daha güvenli yapısı ile Kaza Tespit Tutanağı (KTT) uygulaması yeni altyapı geçiş 
çalışmaları tamamlanmış ve 22 Aralık 2012 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Bu yeni versiyon ile;
Tek kullanıcı ile sisteme giriş yapılarak kullanıcı adı ve şifre karışıklıklarının ortadan kaldırılması,
Yeni ara yüzler ve dinamik yapısı ile kullanım kolaylıklarının sağlanması ve zaman kayıplarının önlenmesi,
Sigorta Suistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) entegrasyonu sayesinde giriş esnasında kazaya karışan sigortalı ve 
sürücülerin bilgileri ya da araç bilgilerine göre anlık uyarı sistemlerinin devreye girmesi,
Suiistimal şüphesi bulunan durumların kullanıcıya anlık olarak bildirilmesi,
Geçmiş kaza detayının görüntülenmesi sağlanarak tutanak girişlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi,
İş mantığı kontrollerinin artırılarak kullanıcı hatalarının önüne geçilmesi,
Sigortalı itirazlarında yapılan kontrollerin artırılması ile sahte itirazların önüne geçilmesi,
Sigorta şirketleri için yetki ve kullanıcı tanımlamalarının daha kolay hale getirilmesi

kazanımları elde edilecektir.

















Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması Yenilendi
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üzerinden talepte bulunabilecek, geri bildirimlerini alabilecek 
ve buna istinaden tekrar talepte bulunabileceklerdir. Böylece 
talepleri geçmiş taleplerle birlikte değerlendiriyoruz, en hızlı, 
etkin ve doğru şekilde geri bildirimde bulunuyoruz.

Uygulamamıza www.sbm.org.tr web sitemizden iletişim 
sayfasında 'İletişim Formu' kısmından erişebilirsiniz. 

2012 Aralık ayında devreye aldığımız SBM Destek 
Talep Sistemi ile mail ortamından gelen talepleri artık 
web uygulaması üzerinden alıyoruz. Talepleri daha hızlı 
değerlendirip sorunları daha çabuk ve etkin bir şekilde 
çözüyoruz.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden doğrudan ya da 
dolaylı olarak hizmet alan tüm kişiler, kurum ya da kuruluşlar 
e-posta ortamından taleplerini iletmek yerine uygulamamız 

SBM İle İletişim
Web Uygulaması Üzerinden Daha Hızlı

ana sayfada bulunan anketler portleti üzerinden yanıtlayıp, 
anket sonuçlarını takip edebiliyorlar. Ayrıca uygulamaların 
yeni sürümleri ile birlikte hangi yeni özelliklerin geldiği bilgisi 
ana sayfada bulunan versiyonlar portletinden izlenebiliyor.

Bu çalışmalar ile kullanıcılarımızın kendilerine özel bilgilere 
daha kolay erişimlerini sağlıyoruz.

Yetkili kullanıcılarımız artık yetkilerine göre yapılandırılmış 
bir ana sayfa ile karşılaşıyor. Kullanıcılar Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezinden kendilerine e-posta olarak gönderilen 
duyurulara ana sayfada bulunan duyurular portletinden 
erişebiliyorlar.

Şirketimiz zaman zaman kullanıcılara özel anketler 
düzenliyor. Kullanıcılar kendileri için düzenlenmiş anketleri

Kişiselleştirilmiş Web Uygulamaları Ana sayfası 
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SİGORTA İŞLERİ ACENTELER AKTÜERLER KURUMLAR EKSPERLER

- Hazine

- TSRŞB

- Güvence Hesabı

- TOBB

- EGM

- Sağlık B.

- UBAK

- TMTB

- Levhalı Acente

- Broker

- Banka Şube

- Özel Kanunla Kurulmuş Kooperatif

TRAMER

WEB SERVİS WEB UYGULAMA TRANSFER RAPORLAMA SİSTEMİ

HATMER SAGMER HAYMER

SBM KULLANICI YÖNETİMİ

- Kullanıcı ve Yetki Yönetimi

- Sigorta Şirketi, Kurum ve Kuruluş Yönetimi

- IP Yönetimi

- Kullanıcı ve IP Doğrulama

- Web Uygulamaları Menu ve Yetki Yönetimi

- Web Servis Yetki Yönetimi

SBM Kullanıcı Yönetim Sistemi (KYS), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesindeki 
tüm uygulamaların kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme işlemlerinin gerçekleştirildiği, 
sistemle entegre olan ya da sistemi kullanan tüm kişi, kurum ve kuruluşların yönetiminin 
sağlandığı bir yazılım altyapısıdır.

KYS ile SBM ve tüm alt bilgi merkezleri (TRAMER, HAYMER, SAGMER, HATMER) 
ihtiyaçları tek bir çatı altında toplanmıştır. Single sign-on desteği ile kullanıcılar sisteme 
tek giriş noktasından dahil olup yetkili oldukları tüm işlemleri gerçekleştirebilmektedirler. 
Her kullanıcının kendisine ait kullanıcı ile işlem yapması sağlanmıştır. KYS içerisinde 
tanımlı toplam kullanıcısı sayısı 44.000’i aşmıştır. 300’ü aşkın web servis ve 369 web 
uygulaması yetki seviyeleri KYS aracılığı ile yönetilmektedir.

Sistemle entegre olan ya da direk kullanan tüm sigorta şirketleri, kurumlar, acenteler, eksperler, 
aktüerler ve kuruluşların kullanıcıları ortak havuzda tanımlanmakta, böylece tekillik ve yönetim 
kolaylığı sağlanmaktadır. Levhalı acente ve eksper bilgileri anlık olarak TOBB sisteminden gelmekte, 
banka ve banka şube bilgileri TCMB’den alınmaktadır. Sistemde yaklaşık 33.270 kurum ve kuruluş 
tanımlanmış olup, bunların kullanıcılarıyla ve birbirleriyle olan yetki tanımlamaları başarılı bir şekilde 
yönetilmektedir.

Ayrıca web servis uygulamalarının
sigorta şirketi ve kurum detayında 
yetkilendirmelerinin yanı sıra kullanım
zamanları ve kullanım miktarları 
yönetilebilmektedir.

Kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme fonksiyonları oldukça esnek bir yapıya geçirilmiş, yönetim ve denetim işlemleri 
hazırlanan detaylı prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir. KYS ile sigorta şirketleri ve diğer kurumlar için tanımlanan 
yönetici kullanıcıların, kendi şirket ve kurumlarında personel yetkilerini yönetebilmeleri sağlanmıştır. Bu sayede SBM 
dışındaki kullanıcıların yetki talepleri  daha  etkin bir şekilde yönetilmektedir. Kullanıcı grupları bazında yapılan tanımlamalar 
ile tek işlemle tüm ilgili kullanıcıların işlem yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Bilgi ve Sistem Güvenliği Projesi:
SBM Kullanıcı Yönetim Sistemi
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Türkiye Kaza Yoğunluk Haritası (2012)

2012 verilerini incelediğimizde ülkemizde yaklaşık 950 bin kazanın gerçekleştiği görülmektedir.

2012’de en çok kazanın gerçekleştiği il, önceki yıllarda olduğu gibi yine İstanbul oldu. 2012 yılında gerçekleşen 950 bini 
aşkın kazanın %34’ü İstanbul il sınırları içerisinde gerçekleşirken, İstanbul’u sırasıyla %10,89’luk oranıyla Ankara, %7,52’lik 
oranıyla İzmir, %4,78’lik oranıyla Bursa ve %3,30’luk oranıyla Antalya izledi.

2012 yılında en az kaza ise Ardahan da gerçekleşti. Ardahan’da geçen sene yalnızca 251 kaza gerçekleşirken, 
Ardahan’dan sonra en az kazanın gerçekleştiği iller sırasıyla Kilis, Tunceli, Hakkari ve Bayburt oldu.

İl Bazında Maddi Hasarlı
Kaza Tespit Tutanağı İstatistikleri

(01.04.2008 - 11.01.2013)

ANTALYA      (125.289)

BURSA        (189.155)

İZMİR        (310.592)

ANKARA       (434.602)

İSTANBUL   (1.414.781)

DİĞER İLLER  (1.478.844)

3

5

8

11

36

37

%

Elektronik ortamdan Merkezimize iletilen kaza tespit tutanaklarından elde ettiğimiz istatistiklere göre, günde ortalama 
2.248 adet tutanak sistemimize aktarılmakta ve bu tutanakların tamamı ortalama 1 gün 4 saat içerisinde sistemde 
değerlendirilmektedir.

Kaza Tespit Tutanağı (KTT) Raporları
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Ocak        Şubat          Mart         Nisan        Mayıs       Haziran    Temmuz    Ağustos       Eylül         Ekim         Kasım       Aralık
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Talep Adetleri (Aylık, 2012)

Aylık bazda talep adetleri incelendiğinde talep adetlerinin değişkenlik gösterdiği gözlemlenmektedir.

Detayda yapılan incelemelerde 2012 yılına ait Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki artışın 1 Nisan 2011 yılında devreye alınan 
Emniyet Genel Müdürlüğü kontrollerinin 1. yılını tamamlaması ve yenileme dönemi ile birlikte adetlerde yaşanan yoğunluk 
olarak yorumlanmaktadır. Buna karşın yaz döneminde adetlerde düşüş yaşanmış ve yıl sonuna doğru adetlerde yükseliş 
başlamıştır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) olarak iş ortaklarımız olan sigorta şirketlerine; “online”, izlenebilir ve daha hızlı hizmet 
verebilmek amacıyla SBM Talep Yönetim Sistemi (TYS) platformu geliştirilmiş ve 2010 yılının ikinci yarısı itibariyle devreye 
alınmıştır.

TYS ile üyelerimize verilen hizmetin kalitesini daha iyi ölçümleyebilmek ve en üst düzeyde memnuniyet hedeflenmektedir. 
TYS ile ilgili 2012 adet bilgileri aşağıdaki gibi raporlanmış ve bu taleplerin %98’i çözülmüştür. 2013 yılında da bu oranın 
%100’e çıkarılması amaçlanmaktadır.

Hizmet kalitemizi bir adım daha öne taşımak amacıyla siz değerli üyelerimizin TYS üzerinden ilettiğiniz talepleriniz ile ilgili 
sorun ile karşılaşmanız halinde Merkez’imize daha hızlı ve kolay ulaşılması amacıyla ilgili telefon hattımızın duyurusu da 
yapılmıştır. Bu hattı kullanan yetkili personelin TYS’de yer alan talepleri ile ilgili bilgi alması ile sigorta şirketlerinin iletişim 
etkinliğinin artırılması sağlanmıştır.

Şirketlerin gereksinimlerini, isteklerini ve beklentilerini doğru anlayıp, gerçekleştirilmesi yönünde sürekli ve etkin çalışarak, 
taleplerin daha erken sonuçlandırılması için Merkezimizde ilgili ekip ve birimlerle koordinasyonu kuracak “şirket ilişki 
yöneticileri” atamaları yapılmıştır.

Talep Yönetim Sistemi Raporları
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Genel Toplam: 11.467.384 adetToplam SMS Adetleri (Yıllık)

Temmuz 2010 tarihinde ise Avea’nın katılımı ile bütün GSM 
operatörlerine genişletilmiştir.

WAP uygulaması, wap.otokontrol5664.com adresinde, 
Şubat 2010 tarihi itibari ile yalnızca Turkcell’de faaliyete 
geçmiştir.

Uygulamanın web versiyonu Ağustos 2010’da 
www.otokontrol5664.com adresinde, sadece Turkcell’de 
hizmete açılmıştır. 14.12.2011 tarihinden itibaren de tüm 
operatörlerde hizmet vermeye başlamıştır.

Oto Kontrol 5664 SMS projesi vatandaşların “araç 
hasar, poliçe, kaza ve mağdur bilgilerine”, aracıya gerek 
kalmaksızın mobil, web ve wap ortamlarından kolayca 
ulaşabilmeleri hedefi ile 2009 yılında hayata geçirilmiştir. 
3 yıl içinde araç alım satımında en çok güvenilen sistem 
haline gelen proje, her geçen gün büyüyerek sigortalılara 
hizmet vermeye devam etmektedir. 

Kısa mesaj (SMS) uygulaması ile sorgulama imkanı üzerine 
kurulu olan proje 12 Ağustos 2009 tarihinde Turkcell ile 
başlatılmış olup, 2 Şubat 2010 tarihinde Vodafone, 29 

Oto Kontrol 5664 SMS Raporları

Ocak        Şubat          Mart         Nisan        Mayıs       Haziran    Temmuz    Ağustos       Eylül         Ekim         Kasım       Aralık
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Talep Adetleri (Günlük, 2012)
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İşletmeler web uygulama risklerini en aza indirmek için 
aşağıdaki stratejileri kullanabilir:

Bilgi Güvenliği prosedürleri oluşturulmalı ve proje 
geliştirme süreçlerinin ilk aşamalarına dahil edilmelidir.
Programcılar güvenlik kodlama teknikleri konusunda 
eğitilmelidir.
Sadece kalite kontrol testleri uygulamak yerine sürekliliği 
olan sağlam bir kalite güvence süreci ve prosedürü 
olmalı.
Herhangi bir güvenlik açığını gidermek için yönetimin 
katılımıyla kararlı eylem planları olmalıdır.
Canlı ortama uygulanmış uygulamalar sürekli olarak yeni 
güvenlik açıkları riskine karşı izlenmelidir.











Son zamanlarda web uygulamalarındaki yenilikçi 
uygulamaların kullanımı işletmelerde müşteri ilişkilerinin 
artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bu 
yararlarının yanı sıra çeşitli risklerin oluşmasına da sebep 
olmakta ve güvenlik açıklarını da beraberinde getirmekte-
dir. 

Yeni web uygulamaları platformdan bağımsız ve daha az 
işlem gücü gerektiren bulut ve online hizmet kaynakları 
ile entegre edilmiştir. Bunların kullanımı zaman ve süreç 
maliyetini azaltmakta, müşteri memnuniyeti ve şirket 
gelirlerinin de artmasını sağlayabilmektedir. Ancak, web 
uygulamalarındaki açık noktalar hassas kurum bilgilerinin, 
hizmet kesintileri ve fikri mülkiyet hırsızlığı yoluyla zarar 
görmesine sebep olabilmektedir. Belirlenmiş bazı ortak 
güvenlik açıkları şunlardır:

Sahte/çapraz sitelerden yapılan ataklar ile kullanıcıya 
özel şifre vb bilgilerin çalınması,
Sadece insan kaynağı kullanarak 
el yoluyla müdahale edilen web 
işlemlerinin yetkisiz kişilerce 
otomatik olarak işlenmesinin 
sağlanması ve bundan çıkar 
sağlanması,
Yazılımdaki açıkları kullanarak 
istenmeyen kişilerin yetkilendirme 
olmadan veritabanına, veya 
parametrelere tabloları gibi çok 
önemli yerlere erişmesi (doğrudan 
nesne referansı),
Bilgi kaçakları,
Veritabanına casus programlama dili 
ile istenmeyen yazılım eklenmesi.











Web Uygulama Güvenlik Stratejileri 

CISA,
Bilgi Güvenliği ve

Risk Yönetimi Müdürü

İlyas
KAYMAKÇI
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‘Uygulama güncellemeleri’ ve ‘duyurular’ kullanıcı yönetimi 
ana sayfasında

Deploy yapılan uygulamaların ne zaman yapıldığı bilgisi 
ve  kapsadığı değişiklikler ile merkezimiz tarafından 
gönderilen son 10 duyuru bilgisine www.sbm.org.tr’de 
bulunan Kullanıcı Yönetimi uygulaması ana sayfasından 
ulaşılabilmektedir.

Mernis'ten ‘il-ilçe’den sonra ‘açık adres’ bilgisi de alınıyor

Mernis sisteminden kişiye ait açık adres bilgilerinin 
sorgulanabilmesi çalışması tamamlanarak, 28.11.2012 
tarihinden itibaren Ek protokol ile sigorta şirketlerinin 
kullanımına açılmıştır.

‘Eksper raporları’ ile çekme ve hurda 
belgeli araç kontrolleri yapılmaktadır

Eksper raporlarında çekme belgeli ya da 
hurda belgeli olarak tespit edilmiş araçlara 
ilişkin olarak her 3 ayda bir EGM sorguları 
yapılarak bu araçların trafikte olup olmadığı 
belirlenmektedir. Trafikte değil ise çekme 
belgesi ya da hurda belgesi kaydının EGM 
ye bildirilmiş kayıt ile aynı olup olmadığı 
kontrolleri yapılmaktadır.

Eksper raporu ile EGM verilerinin 
uyuşmadığı durumlar, Hazine Müsteşarlığı 
tarafından daha sonra incelenmek üzere 
sigorta şirketleriyle paylaşılmaktadır.
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‘Şasi no’ ve ‘kimlik bilgisi’ ile trafik poliçe sorgulaması

Trafik poliçeleri 19.12.2012 tarihinden itibaren web servis 
ile şasi no ve kimlik bilgisinden sorgulanabilmektedir. Bu 
sorgu ile sigortalının aracına ait doğru poliçesinin bulunarak 
yenileme yapılması sağlanmaktadır.

Sigortalı itirazı

01.07.2012 tarihinden sonra sonuçlanmış, taraf trafik 
ve kasko sigorta şirketlerinin aynı olduğu tutanaklarda, 
sigortalıya  kusur oranına itiraz etme hakkı verilmiştir.

‘İŞKUR web servisleri’ ile işsizlik durumları 
öğrenilebilmektedir

Tüm sigorta şirketlerinin (hayat ve hayat dışı) kullanımına 
açılmış olan “İŞKUR web servisleri” ile sigortalının İş Kur’un 
bilgilerinin, T.C. Kimlik Numarası ile yapılacak sorgulama 
ile; Ad -Soyad, İş gücü durumu, Tazminat türü, Tazminat 
miktarı, Tazminat bitiş tarihi, Tazminat ödeme Gün sayısı, 
Tahakkuk tarihi, Bildirge no  ve Tahakkuk dönemi bilgilerinin 
sorgulanabildiğini.

‘Şasi no’ ile araç kilometre sorgulaması

Ulaştırma Bakanlığından alınan Kilometre bilgileri, 
13.03.2012 tarihi itibariyle, Araç KM Bilgisi Sorgulama Web 
Servisi aracılığı ile  Sigorta Şirketleri ile paylaşılmaktadır. 
Şirketler  Şasi ile sorgulama yaparak aracın son muayene 
tarihindeki km bilgisine erişebilmektedirler. Birden 
fazla muayene bilgisi olması durumunda tüm kayıtlar 
listelenmektedir.
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