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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi iç iletişim bültenidir.
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Diğer taraftan Türkiye’deki teknoloji 
alanında gelişim inanılmaz oldu:

Mobil telefon sayısı 68 milyona ulaştı.
3G abonesi 42 milyona ulaştı.
İnternet kullanıcısı 50 milyona geldi.
32 milyon Facebook kullanıcı sayısı ile 
Türkiye dünyada ilk sıralara yükseldi.
İnternet çıkış hızı 10 kat artarak 
160 gigabit/sn’den 1,6 terabit/sn’ye 
yükseldi.
Yerleşim yerlerindeki en düşük geniş 
bant hızı 8 mega bit/sn’ye kadar 
yükseldi.
Türkiye kendi uydusunu, kendi 
uçağını, kendi arabasını üretir hale 
geldi.

Son 10 yılda, sigorta sektörünün yıllık üretimi 5 kat 
büyüyerek 2 milyar dolardan 11 milar dolara yükseldi. 
Sigorta sektörünün GSYİH içindeki payı (%1,5) çok düşük 
olmasına rağmen, teminat altına aldığı riskin toplamı 30 
yıllık GSYİH’ye karşılık gelen 40 trilyon     ’dir.

2013 yılına sigorta sektörü çok iyi bir başlangıç yaptı. 
İlk yarıyılda sektör %25 büyüme rakamlarını yakaladı. 
Özellikle BES, DASK ve Kasko alanlarındaki devlet katkısı 
ve desteği son dönemdeki büyümenin arkasındaki başarı 
faktörleri oldu. Hasar ve kaza sayısındaki azalma ile birlikte 
sektör kârlı bir yılı tamamlamayı hede�liyor.

Yıl 2023,
Dünyanın En Büyük 7. Ekonomisi:
TÜRKİYE

Nasıl mı? Hep İleri, hep yukarı, hep zirveye giderek. Hep 
büyüyerek.
Nasıl mı? Hiç kayıp vermeyerek. Hiç kaybetmeyerek.
Nasıl mı? Krizlerden, afetlerden, kazalardan, büyük hasarlar-
dan zarar görmeyerek.
Nasıl mı? Sigorta. Sigorta. Sigorta.

Evet, dağcılar zirve tırmanışlarını yaparken bulundukları 
yerden aşağı düşmemek için belli aralıklar ile dağa çivi 
çakarlar ve bellerine bağlı olan ipi bu çivideki çengele 
bağlarlar. Olumsuz bir durum ile karşılaştıklarında ve 
elleri ayakları kaydığında dağcıyı, dibe çakılmaktan çivi 

İnsanlar fırsatları bekler
Fırsatlar insanları bekler
İnsanlar bekler, fırsatlar bekler
Kazanan her zaman mazeret olur
(Paulo Coelho) 

Ne mutlu ki yakın dönemde Türkiye’de 
mazeret kazanmadı. Son yıllarda Türkiye, 
büyük bir cesaret ile atılması gereken her 
adımı tek tek attı ve beklenen fırsatlar 
büyük ölçüde yakalandı. Sanayiciler, 
girişimciler, ihracatçılar, yatırımcılar, tüm 
sektörlerdeki şirketler, beyaz yakalılar ve 
iş adamları Türkiye’deki istikrarlı politika 
ortamını çok iyi değerlendirerek bu kararlı 
büyümeyi yakaladılar. Son on yıl içinde 
Türkiye’de operasyon yürüten yerel  ve   
küresel   birçok   şirket  büyüme
rekorları kırdı. Dünyanın birçok ülkesinde ekonomik kriz 
yaşanmasına rağmen Türkiye’de şirketler on kat, yüz kat 
gibi inanılmaz oranlarda büyüdü.

Geçmişin bütün olumsuzlukları ve kayıpları son yıllarda tek 
tek düzeldi ve giderildi.

İmar Bankası mağdurlarının 10 milyar    ’lik alacağı ve batan 
diğer bankaların mudilerinin alacakları, yani yaklaşık 150 
Milyar    , faizi ile birlikte mudilere Hazine tarafından ödendi. 
Yıllar önce Tasarruf Teşvik Hesaplarında biriktirilen yaklaşık 
10 milyar    , sahiplerine geri ödendi. 2005 yılı başında     ’den 
altı sıfır atılarak  ’nin onurlu yükselişi başlatıldı.  ’nin 
dünya paraları karşısındaki değeri artırıldı. 10 yıl önce zarar 
eden kamu bankaları rekor karlar açıklar duruma gelerek 
Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğunu ve güçlü 
ekonominin en büyük destekçisi olduğunu gösterdi. 

Son 10 yılda Türkiye’de büyük başarılar gördük yaşadık:

GSYİH (Gayrisa�i Yurt İçi Hasıla) 4 kat artarak 200 milyar 
dolardan 800 milyar dolara yükseldi.
Kişi başına düşen gelir 3 kat artarak 3.500 dolardan 
10.500 dolara çıktı.
Türkiye’nin “reel büyümesi” yıllık ortalama %5,3 
olarak gerçekleşti.
Türkiye reel olarak %100’den daha fazla büyüme gösterdi.
Kamu borcunun GSYİH’ye oranı %40’lara geldi.
Yabancı direkt yatırım 140 milyar dolara yaklaştı.
IMF’ye olan borç sıfırlandı.

Yıl 2023,
Türkiye

“Sigorta”
ile

Zirvede!

SBM
Merkez Müdürü

Aydın SATICI



kurtarır ve bulunduğu yerde tutar. Böylece zirveye doğru 
giderken hiçbir zaman dibe çakılmadan yukarı doğru 
ilerleyebilirler. Dağcıların yaptığı gibi ekonomik açıdan 
zirveyi hede�leyen Türkiye’deki herkes sigorta ile bir çivi 
çakabilir ve Türkiye, hiç düşmeden tırmanışına devam 
edebilir.

Yere çakılmadan zirveye tırmanmanın tek yolu; sigorta 
çivisini çok yere çakmak ve sigorta çivisine tutunmaktır.

Türkiye, tüm risklerini sigortalatarak ve sigortaları yurt 
dışı reasürans şirketlerine tekrar sigorta ettirerek yani 
tüm riskleri yurtdışına ihraç ederek gelecek 10 yıl hiç 
kaybetmeden ve hiç durmadan yola devam edebilir.

Bugün bankacılık sisteminin ekonomiye sağladığı krediler 
toplamı 800 milyar   civarındayken, sigorta sistemi 40 
trilyon    riski teminat altına alarak Türkiye ekonomisine 
ve topluma çok daha büyük katkı sağlamaktadır. 
GSYİH’deki %1,5 olan sigorta sektörünün payı Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi %5’lere doğru hızla ilerlemesi 
Türkiye’nin hede�lerini gerçekleştirmesi açısından olmazsa 
olmazlardandır. 

2013 yarıyıl sonunda Hayat Sigorta Poliçe sayısı 20 milyonu 
aştı, tra�ik ve kasko poliçeleri toplamı da 20 milyonu aştı, 
DASK %50 büyüme, BES %60 büyüme, Oto %50 büyüme 
rakamlarını yakaladı. Bu sayılar Türkiye’nin, sigortanın 
gerekliliğine ve önemine ne kadar çok inandığını gösteriyor. 
Aynı hızla büyüme devam ederse yıl sonu prim üretiminin 
%30 büyüme ile 26 milyar     ’yi aşması şaşırtıcı olmaz. 

Sigortalı oranının artması ve sigorta sektörünün büyümesi 
için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak onlarca projeyi 
başlattık. Bir kısmını hayata geçirdik ve geçiriyoruz. Belki, 
dünyada bir ilk olan “tüm poliçeler kesildiği an; anında 
merkezi sisteme yani Merkezimize bilgilerin aktarılması 
(Online Entegrasyon)” projesi sektörün büyük bir 
başarısı olacaktır.

Türkiye’nin 2023 hede�leri umarım fazlası ile gerçekleşir 
ve Türkiye, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına 
kolaylıkla girer.

Hede�leri yakalamak için mutlaka sigorta...

Sigorta ile daha güzel, daha güvenli, daha refah, daha 
güçlü, daha mutlu yarınlar Türkiye’nin olacaktır. 

Saygılarımla

Sigorta ile
daha güzel,
daha güvenli,
daha refah,
daha güçlü,
daha mutlu yarınlar 
Türkiye’nin
olacaktır 

Yıl 2023, Türkiye “Sigorta” ile Zirvede!4



olduğu zaman planları ile önemli proje adımları konusunda 
kararlar alındı. SBM’nin kurulduğu 2008 tarihinden bu 
yana ilk kez gerçekleştirilen bu komite çalışmaları, sigorta 
sektöründeki bilgi teknoloji yöneticilerinin tecrübelerini 
paylaşmalarının ne kadar önemli ve değer yaratan bir süreç 
olduğunu da gözler önüne serdi.

Bilindiği üzere SBM, sigorta sektörünün ihtiyaç duyduğu 
verilerin toplanması, bu verilerin hem sigorta şirketleri 
hem de ilgili tüm taraflar ile paylaşılması gibi kritik bir 
görevi yürütüyor. Sigorta sektörü için hayati önem taşıyan 
bu verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması, bu amaçla 
gerçekleştirilecek çalışmaların en uygun şekilde yapılması, 
tamamlanması ve devreye alınması için sektör yöneticileri 
ile SBM’nin birlikte uyum içinde çalışması önemlidir. IT 
Komiteleri bu konuda da sorumluluk yüklenmiş durumdadır.

Bundan sonraki süreçte ele alınması gereken, sektörün 
daha da gelişmesini sağlayacak ve müşterilerimizin 
hayatlarını daha da kolaylaştıracak hizmetleri, değişik 
kanallardan hızlı ve kaliteli bir şekilde almalarını sağlayacak 
çalışmaları gerçekleştirmek olmalıdır.

Amacımız her alanda sektör içerisindeki entegrasyonu en 
üst seviyeye çıkarmak, ortak akıl ve hareketle sektörümüze 
fayda sağlamaktır. 

Sigorta şirketleri ile ortak çözümler üretip, sektöre yön 
vermek amacını taşıyan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
(SBM), yeni kurulan IT Komitesi ile çalışmalarına hız kattı.
 
SBM, sigortacılıkla ilgili verilerin tek merkezde toplanması 
ve sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı, etkin bir 
şekilde yürütülmesi amacını taşıyor. Bu görevinin yanı sıra 
SBM, sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması, 
suistimallerin önlenmesi ve sisteme olan güvenin arttırılması 
gibi çok sayıda zorlu görevi de layığı ile yerine getirmeyi 
hedefliyor. İşte bu kapsamda, Türk sigortacılığının gelişimine 
katkı sağlamak için SBM, kendi içerisinde de yeniden 
yapılandırmalara gitmekte.

Ocak ayında tüm sigorta şirketlerinin katılımı ile yapılan 
toplantı sonrasında hayat ve elementer sigorta şirketlerinin 
IT departmanları temsilcilerinden oluşan iki ayrı komite 
kurulmasına karar verildi. Bu komitelerin oluşturulmasındaki 
amaç, sigorta sektöründe görev alan bilgi teknolojileri 
yöneticilerinin tecrübelerinin paylaşılması, ortak bir sinerjinin 
oluşturulması ve sigorta sektörünün geliştirilmesiydi.

Hayat Dışı IT Komitesi bugüne kadar dört toplantı 
gerçekleştirdi. SBM ve sigorta şirketleri yöneticilerinin değerli 
katılımları ile gerçekleşen bu toplantılarda, SBM bünyesinde 
yapılması istenen projeler görüşüldü ve herkesin mutabık 

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı/Hayat 
Dışı IT Komitesi Başkanı
Mehmet ABACI SBM için
yazdı.

IT Komitesinin 
kurulması 
bilgi akışını 
hızlandıracak

Mehmet ABACI, Anadolu Sigorta
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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile çalışmalarımız 
2010 Ekim ayında “Haymer Veri Transferi Projesi” ile 
başlamış olup o tarihten bugüne artan ivmeyle devam 
etmektedir.

“Haymer Veri Transferi Projesi” ile yaşam poliçelerinin 
ve poliçelere ait önemli değişikliklerin, belirtilen nesne 
yapılarında SBM’ye gönderilmesi talep ediliyordu. 
Şirket olarak bu uzun soluklu ve önemli proje için ilgili iş 
birimlerinden takım arkadaşlarımızın da yer aldığı Haymer 
Proje ekibini oluşturduk. Tüm ekip bilgi, tecrübe ve özveri 
ile çalışmalarını sürdürdü. Birçok toplantı organize edildi, 
nesne analizleri ve  test çalışmaları için önemli ölçüde iş 
gücü ve zaman harcandı.

Çalışmalar sırasında SBM ile iletişimimiz her aşamada 
devam etti. “SBM Talep Yönetim Sistemi” ile sorularımızı 
yazılı yöneltebildiğimiz gibi, iş ya da tatil günü demeden 
tüm sorunlarımızı telefonla, ilgili kişilere her istediğimizde 
iletebildik. Projede sorun yaşadığımız, değiştirilmesini 
talep ettiğimiz konular hakkında SBM ile toplantılar yaptık. 
İşimizi kolaylaştırmak adına yaptığımız talepler üzerine 
SBM  tarafından değerlendirmeler yapıldı. SBM yenilenen 

“

SBM,
Yenilenen 
Organizasyon 
Yapısı ile Daha 
Kolay Erişilebilir 
ve Daha Çözüm 
Odaklı

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Bilgi 
Teknolojileri Analiz Bölüm Müdürü ve Hayat 
IT Komitesi Başkan Yardımcısı Yaman 
ARNAVUTOĞLU, SBM ile birlikte 
gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

GÖRÜŞ/YORUM6



2013 yılının başından itibaren organize edilen IT Komiteleri, 
şirketlerin ortak sorun, görüş ve önerilerinin paylaşıldığı 
bir köprü görevini üstlenmiştir. SBM’nin şeffaflık ve 
açıklık temeline dayalı iletişimine güç katan IT Komiteleri 
sayesinde sektöre etkinlik ve verimlilik katacak projelerin 
belirlenmesi sağlanmıştır. Şirketler ve SBM’nin projelerde 
ortak çalışmaları ile uygulanabilir zaman, kaynak ve maliyet 
planlamaları yapılabilmiş bu da projelerin hayata geçirilme 
başarısını beraberinde getirmiştir. 

SBM’nin özellikle 2013 yılında yoğunlaşan altyapı, güvenlik  
ve uygulama geliştirme araçlarına yönelik yatırımları, 
kesintisiz servisler ile iş sürekliliği; bizim açımızdan büyük 
önem taşıyan bilgi güvenliği, raporlama ve bilgilendirme 
konularında gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.

Sektör ve kamu yararına çabaları, işbirliği ve destekçi 
yaklaşımı için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve 
çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

organizasyon yapısı ile birlikte geçirdiği değişimi, bize 
her konuda sağladığı kolay erişilebilir ve çözüm odaklı 
yaklaşımıyla hissettirdi.

SBM ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar boyunca kendi 
sistemlerimizde gelişime açık uygulamalarımızı tespit ettik. 
“Haymer Veri Transferi”  projesi kimi konularda şirket olarak 
bizleri zorlasa da kendi sistemlerimizi gözden geçirmemiz 
konusunda da bizim için bir fırsat yarattı.

Şirket olarak bizim de dahil olduğumuz “Ferdi Kaza Veri 
Yapısı Projesi” ile sektör firmaları, suistimali önleyici 
sorgulamaları poliçeleşme aşamasında yaparak olası 
suistimallerin önüne en başta geçilebilecektir. Benzer 
şekilde şirket olarak çalışmalarında yer aldığımız 
sigortacılık ve veri standartları sözlüğü de sektörde ortak bir 
dil yaratarak bilgilendirme amaçlı raporlamaların etkinliğini 
arttıracaktır. Yenilenen yüzü ve gelişen fonksiyonları ile tüm 
branşları bir arada toplayan SBM internet sitesi konsolide 
ve amacına hizmet eden bir yapı haline gelmiştir. Site 
üzerinden erişilebilen ve şirketlerin kullanımına sunulan 
uygulamalarda kullanıcı bazlı yetkilendirme ile güvenlik 
anlamında ciddi bir gelişme sağlanmıştır.

SBM, yenilenen organizasyon 
yapısı ile daha kolay 
erişilebilir ve daha çözüm 
odaklı

Yaman ARNAVUTOĞLU:

GÖRÜŞ/YORUM 7



TRAMER kuruluşundan itibaren başarılı uygulamalara 
imza atarak Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar 
tarafından, sigorta piyasası gelişmekte olan ülkelere 
örnek model olarak sunulmuştur. Uygulamanın başarılı 
görülmesi üzerine diğer zorunlu sigortalar ve kasko 
sigortaları yanında farklı sigorta branşlarında da benzer  
merkezi veri tabanı uygulamasına geçilebilmesine karar 
verilmiştir. 2008 yılında yapılan değişiklik ile Sigorta Bilgi 
Merkezi yine Birlik nezdinde olmak üzere kurulmuştur. 
Yeni yapılanmada TRAMER alt bilgi merkezine dönüşmüş, 
ayrıca Sağlık Sigorta Bilgi Merkezi (SAGMER), Hayat 
Sigorta Bilgi Merkezi (HAYMER) ve Sigorta Hasar Takip 
Merkezi (HATMER) olmak üzere üç alt bilgi merkezi daha 
kurulmuştur. 2011 yılında yapılan değişiklik ile Merkez'in 
ünvanı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değişmiş, 
alt bilgi merkezleri de bu değişikliğe uygun olarak yeniden 
yapılanmıştır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri topladığı sigorta 
branşlarında; söz konusu branş faaliyetlerinin daha 
kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesi, sektör genelinde 
uygulama birliğinin sağlanması, sağlıklı fiyatlandırma 
yapılabilmesi, suistimallerin önlenmesi, güvenilir 
istatistiklerin oluşturulması, sigorta sistemine olan güvenin 

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

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin kuruluş nedeni 
olan sigorta şirketlerinin poliçe ve hasar verilerinin tek 
bir merkezde toplanması fikri ülkemizde 2000'li yılların 
başına dayanmaktadır. Özellikle ülkemizde uygulamaya 
alınan ilk zorunlu sigorta olan ve sigortalılık oranı en 
yüksek zorunlu sigorta ürünü “Karayolları Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nda hatalı bilgilerle 
poliçe düzenlenmesi, meydana gelen hasarlar hakkında 
bilgi sahibi olunamaması, sigortasız araçların tespit 
edilememesi gibi hususlar gerek şirketler, gerek sigortalı 
ve trafik kazası mağdurları ve gerekse düzenleyici ve 
denetleyici otoritede zaman zaman memnuniyetsizliğe yol 
açmaktaydı. Geniş bir kitleye hitap eden ve sigorta algısı 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olan Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nı daha sağlıklı 
bir alt yapıya kavuşturmak amacıyla 16.12.2003 tarih ve 
25318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile o 
dönemki ünvanıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliği (TSRSB, Birlik) nezdinde, Trafik Sigortaları Bilgi 
Merkezi (TRAMER) kurulmuştur. 

TSB Genel Sekreter Yardımcısı ve SBM Yönetim 
Kurulu üyesi Atilla Oksay ile SBM’nin çalışmaları 
üzerine konuştuk.

SBM'nin ortaya 
koyacağı yeni 
uygulama ve 
yaklaşımların 
sektörümüze büyük 
katkılar sağlayacağı 
açıktır

Atilla OKSAY, TSB Genel Sekreter Yardımcısı
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“
SBM, sektörün 
beklentilerini 
karşılayabilmek için, 
yazılım ve donanım alt 
yapısını güçlendirdiği 
gibi, organizasyonel 
açıdan da atılımlar 
gerçekleştirmektedir

SBM ile sigorta sektörünün ortak bir çalışması 
olan IT komitelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin sektörün hayat verdiği 
bir oluşum olarak hayata geçireceği projelerde sektörle 
birlikte hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Şirketlerin 
iş planlarını hayata geçirebilmek için planladıkları 
operasyonlar ile Merkez'in hayata geçireceği projelerin 
birbiriyle etkileşim içerisinde olmaması, gerek şirketler 
gerekse Merkez'in hayata geçireceği projelerin başarısını 
etkileyen bir unsurdur. Bu çerçevede sigorta şirketleri ile 
ortak çözümler üretmek ve projelerin zaman planlarını 
ortaklaşa belirleyebilmek adına gerek hayat dışı branşlar 
için gerekse hayat branşı için IT Komitesi kurulması son 
derece yararlı görülmektedir. Bununla birlikte hayata 
geçirilmek istenen projelerin hukuksal ve sigorta tekniği 
açısından değerlendirilmesi, bu amaçla ilgili taraflarla 
iletişim içerisinde olunması, yürütülecek çalışmaların 
sorunsuz ve başarılı olarak sonuçlandırılması için önem 
taşımaktadır.

Sizce SBM’nin bünyesinde başka hangi 
verileri toplaması sigorta sektörünün yararına 
olacaktır?

Yukarıda da belirtildiği gibi SBM’nin;

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

gibi hedefleri bulunmaktadır. Bu çerçevede şu anda Merkez 
nezdinde bilgi tutulan sigorta branşları arasına öncelikle 
yangın sigortaları ile ferdi kaza sigortalarının eklenmesinde 
büyük fayda görülmektedir. Bunun yanında doğru analiz 
sonuçlarına ulaşabilmek için mevcut veri yapılarının 
değerlendirilerek bazı alanların “zorunlu alan” haline 
getirilmesi ve kontrol mekanizmalarının kurulması da en az 
yeni verilerin toplanması kadar önem taşımaktadır.

artırılması ve kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesi 
hedeflerine yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bu amaçla sigortalılar ve sigorta sözleşmesinden dolaylı 
da olsa menfaat sağlayanlara ilişkin olarak, yanlış sigorta 
uygulamaları dahil, risk değerlendirmesine esas bilgileri 
toplayan ve topladığı bu bilgileri başta sigorta şirketleri 
olmak üzere ilgili tarafların bilgisine sunan sektörümüz için 
önemli bir organizasyondur.

SBM’nin yeni yaklaşım ve çalışmaları hakkında 
görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Sadece Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi değil tüm 
kurumların amacı geçmiş başarılarını daha da ileri 
noktalara taşıyabilmektir. Bu aşamada Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi gerek mevzuatla kendisine verilen 
görevleri yerine getirmek gerekse sektörün kendisinden 
beklentilerini karşılayabilmek için yazılımsal ve donanımsal 
alt yapısını güçlendirdiği gibi organizasyonel açıdan da 
birtakım atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede 
ortak bir veri tabanı olan Merkez'in ortaya koyacağı 
yeni uygulama ve yaklaşımların sektörümüze büyük 
katkılar sağlayacağı açıktır. Ancak tüm atılımların sektörle 
koordineli şekilde yapılması diğer bir önemli husustur.
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oran İngiltere’de yüzde 1.1’e kadar çıkmaktadır. 
Türkiye’de sağlıklı istatistik veriler olmadığı için, tıbbi 
hataların hastaneye yatışlarından aldığı pay kesin olarak 
bilinmemektedir. Ancak, gelişmiş ülke ortalamalarının 
altında olmadığı da tahmin edilmektedir.

Durum böyle olunca da tıbbı hatalar yüzünden mağdur 
olan hasta ve yakınları, hak aramak yerine psikolojik olarak 
rahatlama ve deşarj olma yolunu seçmekte; hastane 
basıp, doktor ve çalışan personeli kendisi cezalandırmaya 
kalkışmaktadır.

Böylesine kaotik bir iş ilişkisi çerçevesinde, “Tıbbi Kötü 
Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” 
hekimlerin herhangi bir müdahale gerçekleştirirken veya 
karar alırken üzerilerinde oluşan baskının hafifletilmesinin 
yegâne sağlayıcısıdır.

Bu sistem sayesinde doktorlar geçmiş on yıllık, emekli 
olduktan sonra ise 2 yıl öncesine kadarki müdahaleleri ve 
verdikleri kararları hatırlamaya çalışmak yerine sağlıklı bir 
şekilde ulaşabileceklerdir.

Sistem sayesinde Türkiye’de hasta ve hasta yakınlarının 
sigorta şirketinden bir hasta başına 400 bin liraya kadar 
tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu, toplamda 1 
milyon 800 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası, genel şartlarda şöyle tanımlanmaktadır: “Serbest 
ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 
çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına 
göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa 
ederken mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı 
olarak sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki 
veya sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat 
taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile 
hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen 
tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede 
belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.”

Ayrıca; “Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi 
halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta 
sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı 
sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya 
çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir” denmektedir.
 
Kutsal addedilmiş doktorluk mesleğinde bile zaman zaman 
yanılma payları olduğu göz önüne alınarak şüphe edilen ya 
da rahatsızlık duyulan bir durumda hekimlerin verdiği her 
karar sorgulanabilir hale getirilmiştir.

Öyle ki; Yargıtay, bir dosyada “Bir meslek veya sanat 
erbabı, meslek veya sanatını icra ederken muhakkak surette 
bilmesi gereken bir konuyu bilmemesi veya zararın önüne 
geçmek için bilimin lüzum gösterdiği tedbirleri ihmal etmesi 
yüzünden zarara sebebiyet verirse sorumlu olur” şeklinde 
karar vermiştir.

Hasta Güvenliği Derneği’nin verilerine göre, tıbbi hatalar 
genel ölüm nedenleri arasında ilk beşte yer almaktadır. 
Hataların yüzde 48’i cerrahi, yüzde 20’si de yanlış ilaç 
kaynaklı olmaktadır. ABD’de hastaneye yatışların yüzde 
3.4’ü istenmeyen hatayla sonuçlandığı görülmektedir. Bu 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası

Sigortacılık Çözümleri
İş Analisti
(SBM)

Tuncay
BAĞBAŞI
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Sigortalıların tüm trafik poliçe bilgilerini görüntüleyebilmesine 
imkân sağlayan bu hizmet ile ikinci bir kimlik doğrulamasına 
gerek duyulmuyor. İlgili ekranda sadece plaka bilgisi girilerek 
poliçe detayları kolayca görüntülenebiliyor. Böylece kişi 
hangi şirketten ne zaman poliçe yaptırdığını, poliçesinin 
hangi tarih aralığında yürürlükte olduğunu, araç bilgilerini, 
teminat bilgilerini ve hak etmiş olduğu indirim ve sürprim 
oranlarını da görebiliyor.

Sigorta Bilgilerinize Tek Noktadan Erişin! 
www.turkiye.gov.tr

Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta Birliği, Türksat, Sigorta 
Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından gerçekleştirilen trafik 
poliçe sorgulaması başarı ile hayata geçirildi. Ayrıca Tıbbi 
Kötü Uygulama, Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz poliçe ve 
hasar sorgulaması, zorunlu olmayan Sağlık Poliçeleri, Hayat 
Poliçeleri, Kasko Poliçe ve Hasar bilgilerinin de sorgulaması 
yapılabiliyor. Bu hizmetler vatandaşların sigorta bilincinin 
oluşmasına katkıda bulunarak, sektörün daha geniş kitlelere 
ulaşmasına yardımcı olacak.

14 Milyon vatandaşın üye olduğu e-Devlet Kapısı'nda, 
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)'nin 150 milyon 
trafik poliçe kaydı sorgulanabilecek.

SBM olarak misyonlarımızdan biri hatta belki de en önemlisi 
olan sigorta bilincini yaygınlaştırma çalışmalarına yeni bir 
hizmet ile devam ediyoruz.

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan güvenli ve etkin 
bir şekilde tek noktadan erişimini sağlayan e-Devlet Kapısı 
SBM ile ortak paydada buluştu. SBM havuzunda bulunan 
150 milyon trafik poliçe kaydı e-Devlet Kapısı'na kayıtlı 14 
milyon vatandaşın hizmetinde.

Hazine Müsteşarlığı, Türksat A.Ş., Türkiye Sigorta Birliği 
(TSB) ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi işbirliğiyle hayata 
geçirilen "e-Devlet Kapısı'na Hizmet Entegrasyonu" imza 
töreni 14 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. Bu 
hizmet, Türksat Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay, TSB 
Başkanı Recep Koçak ve Merkez Müdürümüz Aydın Satıcı 
tarafından imzalanan protokol ile devreye alındı.

Trafik Sigorta Bilgileri e-Devlet Kapısı'nda

Hizmete erişmek için e-Devlet Kapısı'ndan giriş yapan 
vatandaşların araç plaka numaralarını girmeleri yeterli.

Sigortalıların tüm trafik poliçe bilgilerini görüntüleyebilmesine 
imkân sağlayan bu hizmet ile ikinci bir kimlik doğrulamasına 
gerek duyulmamaktadır. İlgili ekranda sadece plaka bilgisi 
girilerek poliçe detayları kolayca görüntülenebiliyor. Böylece 

e-Devlet Kapısı Sigortalılara Açıldı!
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Oracle Exadata Veri
Ambarı platformu ile

SBM raporları
çok daha hızlı...

Aydın Satıcı:
“SBM Veri Ambarı Platformu

Dönüştürme Projesinin
başarıyla hayata geçirilmesi

2013 yılındaki önemli
yatırımlarımızdan olan Oracle

Exadata Veri Ambarı ve
ODI ETL aracı kullanımının

çok hızlı bir şekilde geri
dönüşü (ROI) olarak

görülebilir. Raporlama
altyapısının üç ay

gibi kısa bir sürede ve
zamanında yeni platforma

taşınması, özverili çalışmalar
sayesinde gerçekleşmiştir.”

SBM ekipleri son dönemde sektöre büyük fayda sağlayacak üç başarılı 
çalışmaya imza attı.  Bunlardan ikisi; SBM’ye  gönderilen verilerin yetkili 
olmayan kişiler tarafından görüntülenmesini ve değiştirilmesini tamamen 
engelleyen HTTPs Güvenli Web
Protokolü ve sFTP Güvenli Dosya Transfer Protokolüne geçiş,
diğeri ise, güçlü bir raporlama alt yapısı sunan SBM Veri
Ambarı Platformu Dönüştürme Projesi.

SBM veri iletişimi artık yüzde yüz güvenli!

SBM Müdürü Aydın Satıcı projelerle ilgili olarak şu sözleri
dile getirdi: “Web uygulama ve servislerinin HTTP Protokolünden HTTPs 
Güvenli Web Protokolüne ve FTP Protokolünün ise sFTP Güvenli Dosya 
Transfer  Protokolüne  geçişi  ile  SBM  ve sigorta şirketleri açısından çok 
kritik bir güvenlik açığı kapatılmış oldu. Bu çalışmalar sonunda SBM’ye 
gönderilen dataların yetkili olmayan kişiler tarafından görüntülenebilmesi 
ve değiştirilebilmesi tamamen engellendi. Tüm uygulamaları ve 
entegrasyonları kapsayan bu kapsamlı dönüşümün sorunsuz
gerçekleştirilmiş olması da bize yoğun destek sunan
sigorta şirketleri ve bizler adına ayrı bir başarı ve
gurur kaynağı oldu. Tüm sigorta şirketlerinin
IT departmanlarına ve
yöneticilerine teşekkür
ederim.”

SBM, bilgi güvenliği ve veri ambarı
konularında geliştirdiği projeler ile sektördeki
büyüme ve kârlılığa daha büyük katkılar
sağlamaya hazırlanıyor.

SBM’den Sektörü Bir Adım
Öne Taşıyacak Projeler
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sistemi üzerindeki tanımlar buraya aktarılarak, tüm sigorta 
şirketlerinin HTTPs üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim 
Merkezi’ne gelmesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Kazanımlar

Şirketlere ait özel bilgiler sadece ilgili şirket ve SBM 
tarafından okunabilecek şekilde şifrelenir. Şifreleme Global 
Sign’dan alınan 2048 bit RSA anahtarı ile yapılır.

HTTPs’e geçilerek bilgi güvenliği açısından COBIT 
standartlarına uygun hale gelinmiştir.
Herhangi bir şekilde şirketler ile SBM arasında veri 
transferi şifreli yapıldığından araya kötü amaçlı kişiler 
girip veriye erişse dahi okuyamayacak ve içeriğini 
değiştiremeyecektir.
Şirketlerin ve sistemimizde verisi bulunan müşterilerin 
HTTPs’e geçiş sonrasında kurumumuza olan güvenleri 
tazelenmiştir.







Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin veri merkezinde 
sigorta şirketlerine ait poliçe ve hasar bilgileri başta olmak 
üzere önemli ve kritik bilgiler saklanmaktadır. Bu verilere 
sigorta şirketleri web uygulama ve servisleri aracılığıyla 
erişmektedir.

Web uygulama ve servisleri iki farklı protokol üzerinden 
çalışabilmektedir. Bunlar; verilerin şifresiz aktığı “HTTP” 
ve şifreli aktığı HTTPS protokolleridir. Verilerin HTTP 
ile taşındığı durumda; kritik ve gizli olan bu verilerin 
geçtiği ağ cihazlarından birinde yapılacak dinleme ile tüm 
veriye ulaşılabilir. HTTPs “Secure HTTP” ile taşınması 
durumunda verilerin ele geçirilmesi halinde bile deşifre 
edilmesi imkansıza yakındır ve bunu teknik olarak sağlayan 
RSA 2048 bit şifrelemesidir.

Sigortacılık Kanununun 31/B maddesinin 5inci fıkrasında 
“Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin bütün işlem ve 
kayıtları gizlidir” hükmü gereğince verilerin yetkisiz kişilerin 
eline geçmesini engellemek için güvenlik önlemlerininin 
artırılması hukuki olarak bir zorunluluk olmasından dolayı 
SBM’deki birçok birimin ortak çalışması ile Güvenli HTTP 
“Secure HTTP” için gerekli ortam oluşturulmuş ve HTTP 

SBM Web Uygulama ve Servislerinin HTTP 
Protokolünden HTTPs Güvenli Web Protokolüne Geçişi

SBM’den Sektörü Bir Adım Öne Taşıyacak Projeler
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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde sigorta şirketlerine 
ait poliçe ve hasar bilgileri başta olmak üzere önemli ve 
kritik bilgiler saklanmaktadır. Analitik raporlar; T.C. Hazine 
Müsteşarlığı, TSB, sigorta şirketleri ve sektördeki diğer 
paydaşlara  veri ambarı sistemi üzerinden sunulmaktadır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Veri Ambarı Platformu 
dönüştürme çalışmaları kapsamında veri ambarı Oracle 
Exadata platformuna taşınmıştır.

Günlük veri aktarımları için Oracle Data Integrator aracı 
kullanılmaya başlanmış, Nisan ayı ortasında eğitimlerin 
alınması ile başlanan proje sürecinde, 583 hedef tabloyu 
günlük besleyen yaklaşık 750 interface ve 86 paket 
geliştirilmiştir.

Kazanımlar

Oracle RAC mimarisi ile yüksek erişilebilirlik, kesintisiz 
yamalama ve yedekleme.
ODI ürünü ile veriyi network’e çıkarmadan platform 
üzerinde işleyerek veri aktarımı, böylece 10 saat süren 
gecelik aktarımlar artık 2 saat.
Exadata Smart Scan ve yüksek paralellik ile, sorgular ve 
raporlar 10 kat daha hızlı.
Daha hızlı ve hatasız iş geliştirme.
Veriyi 20 kata kadar sıkıştırılmış tutabilme.
Daha kaliteli ve tutarlı veri.
Daha güçlü ve gerçek zamanlı testler.
Yerel destek ve bakım hizmetleri ile problemlere hızlı 
çözüm.
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SBM Veri Ambarı - 
Exadata Platformuna ve 
ODI Aracına Geçiş

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin veri merkezinde sigorta 
şirketlerine ait poliçe ve hasar bilgileri başta olmak üzere 
önemli ve kritik bilgiler saklanmaktadır.

Bu veriler Sigorta şirketleri tarafından FTP dosya 
transfer protokolü ile SBM’ye şifresiz bir kanal üzerinden 
aktarılmaktaydı.

Sigortacılık Kanununun 31/B maddesinin 5inci fıkrasında 
“Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin bütün işlem ve kayıtları 
gizlidir” hükmü gereğince, verilerin yetkisiz kişilerin eline 
geçmesini engellemek için güvenlik önlemlerini artırma 
amaçlı;

FTP Dosya Transfer Protokolü yerine sFTP (Secure 
FTP) Güvenli Dosya Transfer Protokolüne geçilmesi 
amaçlanmış, bilgi alışverişinde bilgi hırsızlığı veya siber 
saldırılar sebebiyle ortaya çıkabilecek güvenlik risklerinin 
en aza indirilmesi sağlanmıştır.

Birçok birimin ortak çalışması ile sFTP için gerekli ortam 
oluşturmuş ve FTP sistemi üzerindeki tanımları buraya 
aktarılarak,  tüm Sigorta Şirketlerinin sFTP’ye geçişi başarılı 
bir şekilde tamamlanmıştır.

Kazanımlar

Şirketlere ait özel bilgilerin uçtan uca güvenli bir 
şekilde SBM’ye transferinin gerçekleşmesine olanak 
sağlanmıştır.
Bilgi 256 bit kriptolama güvenliği ile şifrelendiği 
için aktarım sırasında çalınması durumunda dahi 
okunamayacaktır.
Yeni kurulan yedekli sunucu altyapısı ile daha güvenilir 
ve kesintisiz çalışabilirlik sağlanmıştır.
Yüklenen dosyaların ek bir yazılım aracına gerek 
duymadan zaman damgası gibi iz kayıtları alınarak 
detaylarıyla kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
sFTP protokolü SSH ile aynı portu kullandığı için sigorta 
şirketlerinin güvenlik cihazlarında ek tanımlamaların 
yapılmasına gerek kalmayarak daha kolay geçişe imkan 
sağlanmıştır.











sFTP (Güvenli Dosya
Transfer) Yapısına Geçiş

SBM’den Sektörü Bir Adım Öne Taşıyacak Projeler
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SBM ve sigorta şirketleri için artık gelenksel hale gelen 
ve sektör tarafından ilgiyle takip edilen IT Komitelerinin 
sonuncusu 26 Haziran tarihinde İstanbul Marriott 
Hotel’de gerçekleştirildi. Komitede SBM çalışanları ve 
sigorta firmaları hazır bulundu. Sigorta sektörünü 
yakından ilgilendiren konu ve uygulamalar hakkında 
çeşitli sunumların yapıldığı komitede, yeni gelişme ve 
projeler sektör ile paylaşıldı.

SBM Merkez Müdürü Aydın Satıcı’nın açılış 
konuşmasıyla başlayan komite; SBM’nin organizasyonel 
yapısı, çalışmaları, sigorta sektörü ve sektörün teknolojik 
gelişimi hakkında bilgiler verdiği sunumuyla devam etti.

Aydın Satıcı sunumunda SBM’nin çalışma prensiplerin-
den iş sürekliliği, bilgi güvenliği ve şeffaflık gibi noktalara 
dikkat çekerken; geleceğin trendlerini öngörme, sosyal 
medya ve sektör uyumu konularına da özellikle vurgu 
yaptı.

Aydın Satıcı’nın ardından sözü Hayat Dışı IT Komite 
Başkanı ve Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Abacı aldı. Mehmet Abacı katılımcılara IT 
Komitelerinin amacı, yapılan çalışmalar ve 2013-2014 
Master Planı hakkında bilgiler verdi.

Komitede ayrıca HP ve Oracle firmaları da sunumlarıyla 
yer aldı.

Sunumların ardından Komite, soruların yanıtlandığı 
ve görüşlerin bildirildiği bölüm ile son buldu. Sektör 
adına oldukça verimli geçen IT Komitesinin bir sonraki 
düzenlenme tarihi 26 Eylül olarak belirlendi. 

2. Genel IT Komitesi’ne Yine Büyük İlgi!
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Transfer yoluyla SBM’ye iletilen kasko poliçelerinin 
araç bazında online ve kontrollü olarak  sistemimize 
gönderilmesini sağlayan yapı kurulmuş olup 1 
Temmuz 2013 tarihi itibariyle gerçek ortamda 
devreye alındı.  31 Ocak 2014 tarihine kadar 
eski veriler gönderilecek olup bu tarihten itibaren  
kesilecek poliçeler yeni “Online Poliçe” web servisi 
üzerinden yapılabilecek.

Kasko Online 
Uygulaması Devreye 
Alındı

Trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık 
hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar 
hakkındaki yönetmelik kapsamında, 2011 kaza 
yılı ve sonrası Bedeni Trafik Kazalarına ait bilgiler 
Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından merkezimize 
gönderilmeye  başlandı.  Kazaya karışan araçların 
trafik poliçeleri tespit edilerek ilgili sigorta 
şirketlerinin kaza bilgilerini inceleyebileceği bir 
web ekranı hazırlandı.  Bu uygulama ile sigorta 
şirketlerinin gönderilen Bedeni Kaza Tespit 
Tutanaklarını (BKTT) incelemelerine olanak 
sağlandı.

Bununla beraber poliçe bilgisi bulunamayan 
kayıtların incelenebilmesi amacıyla Güvence 
Hesabı için ayrı bir web ekranı hazırlandı.

BKTT İnceleme 
Ekranları Sigorta 
Şirketlerine Açıldı

Artık kişi ve kurumlar sistemimizde var olan poliçe 
bilgilerine “Genel Poliçe Sorgulama Uygulaması” 
ile anlık olarak ulaşabilecek.

Seyahat Online Projesi 
Devreye Alındı

“Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” kapsamında 6 ayda bir yüklenebilen 
Trafik Tarifelerinin, 1 Ocak 2014 tarihine kadar 
aylık olarak yüklenebilmesine olanak sağlandı.

Trafik Aylık Tarife 
Uygulamasında 
Değişiklik Yapıldı

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan güvenli ve 
etkin bir şekilde tek noktadan erişimini sağlayan 
“e-Devlet Kapısı” SBM ile ortak paydada buluştu. 
Yapılan çalışma kapsamında vatandaşların  
Trafik Poliçe bilgilerine e-Devlet üzerinden 
erişebilmelerine olanak sağlandı. Böylece 
vatandaşlar hangi şirketten ne zaman poliçe 
yaptırdığını, poliçesinin hangi tarih aralığında 
yürürlükte olduğunu, araç bilgilerini, teminat 
bilgilerini ve hak etmiş olduğu indirim ve sürprim 
oranlarını görebilecekler.

Trafik Poliçesi 
Görüntüleme Sağlandı

SBM’de son üç ayda tamamlanan çalışmalar

Hızımıza Hız Katıyoruz! 
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Tıbbi Kötü Uygulama (TKU), Tehlikeli 
Maddeler ve Tüpgaz (TEHMAD) poliçe 
ve hasar sorgulamaları artık e-devlet 
kapısından yapılabiliyor.

TKU & TEHMAD Poliçe 
ve Hasar Görüntüleme 
Gerçekleştirildi

Daha önce durdurulan “Eksper Atama” ve “Takip 
Sistemi”, 13 Mayıs tarihinden itibaren “Eksperin 
Serbestçe Seçilebilmesi” uygulaması da  eklenerek 
yeniden devreye alındı. Bu şekilde sigortalı ve sigorta 
sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler EKSİST 
uygulaması ile kendi eksperlerini serbestçe seçebilme 
hakkı kazandı.

EKSİST Uygulaması 
Devreye Alındı

SBM’ye gönderilen verilerin yetkili olmayan kişiler 
tarafından görüntülenmesini ve değiştirilmesini 
tamamen engelleyen HTTPs Güvenli Web 
Protokolü ve sFTP Güvenli Dosya Transfer 
Protokolüne geçiş yapıldı. 

HTTPs Geçişi & SFTP 
Geçişi Yapıldı

Bu uygulama ile “Seyahat Sağlık” 
poliçeleri ve sigortalıları, “Online” gerçek 
zamanlı olarak sistemimize transfer 
edilmektedir.

Genel Poliçe Sorgulama 
Uygulaması Devreye 
Alındı

TKU Basamak Hesabı değişikliği ile kişilerin “tüm 
sigorta sözleşmeleri” ele alınarak hasar ya da tazminat 
ödemesi olup olmamasına göre indirim ya da sürprim 
uygulaması yapılmaya başlandı. Değişiklik öncesinde 
sadece “referans gösterilen poliçe”deki hasar ve 
tazminat ödemesi kayıtları baz alınıyordu.

TKU Basamak Hesabı 
Değişikliği Yapıldı

Bu uygulama ile kasko hasar bilgilerinin “Poliçe Eki” 
ile ilişkilendirilerek şirketler tarafından gönderilmesi 
sağlanacak. “Yeni Hasar” web servisi 1 Temmuz 
2013 tarihi itibariyle gerçek ortamda devreye 
alındı.  31 Ocak 2014 tarihine kadar eski veriler 
gönderilecek olup bu tarihten itibaren gönderilecek 
hasar kayıtları yeni hasar web servisi üzerinden 
yapılabilecek.

Kasko Hasar 
Uygulaması Devreye 
Alındı
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EKSİST’in Tarihçesi

Hazine Müsteşarlığının düzenlediği 14.02.2011 tarih ve 
2011/5 sayılı “Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının 
Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge” 
ile EKSİST sistemi 1 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe 
alınmıştır. Genelgenin adımları özetle şu şekildeydi:

Sigortalı istediğinde EKSİST sistemi aracılığı ile eksper 
tayin edilmesini isteyebilir.
Poliçede aksi belirtilmedikçe ücret sigorta şirketi 
tarafından ödenir. Eğer poliçe üzerinde bu tip durumlarda 
talebi yapanın eksper ücretini ödeyeceği belirtilmiş 
ise ücret, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden 
menfaat sağlayan kişiler tarafından ödenir.
Atamalarda kriterlere uygun eksperler arasından tesadüfi 
seçim yapılır.  
Eksper işi iki saat içerisinde kabul edip etmediğini belirtir. 
Belirtmez ise işi reddetmiş sayılır. İki kez reddedilen 
sigortalı için üçüncü atama talebinde eksper görevi kabul 
etmek zorundadır.
Sigorta şirketi, sistemden atanan eksperi kabul edip 
etmediğini, etmiyor ise kendi atayacağı eksper bilgisini 
bir iş günü içerisinde sisteme bildirir.
Eksperler mutabık kaldıklarında rapor hazırlanıp onarım 
başlayabilir.
Eğer iki eksper arasında mutabakatsızlık var ise durum 
sisteme bildirilir ve SEİK tarafından bildirilmiş 20 yıl ve 
üzerinde eksperlik yapan eksperlerden biri rastgele ihtilaf 
eksperi olarak atanır. 
İhtilaf eksperinin ücreti, rehber ücret tarifesine göre 
taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır.

















EKSİST Nedir?

EKSİST (Eksper Atama ve Takip Sistemi), sigorta 
ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat 
sağlayan kişilerin web tabanlı bir uygulama 
ile eksper atayabilmesini ve atama sürecinin 
izlenmesini sağlayan bir sistemdir.

Neden EKSİST?

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 22’nci 
maddesinin 19’ncu fıkrası ile sigorta ettiren ya da sigorta 
sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilere serbestçe eksper 
tayin etme hakkı tanınmıştır.

Bu kanun hükmünün nasıl uygulanacağı konusunda bazı 
belirsizlikler mevcut idi ve dolayısıyla bu hakkın nasıl 
kullanabileceğinin tanımlanmasına ihtiyaç duyulmaktaydı.
 
Söz konusu bu kanun hükmünün uygulanması ile ilgili 
esasları göstermek üzere de Hazine Müsteşarlığı tarafından 
14.02.2011 tarih ve 2011/5 sayılı “Motorlu Araç Sigortaları 
Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi 
Prosedürüne İlişkin Genelge”  yayımlanmıştır.

Bu genelge ile sigortalı ve menfaattarlarının bu daldaki eksper 
atamalarını Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdindeki 
"Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST)”  uygulaması 
aracılığıyla yapılabileceğini hükme bağlamıştır.

Genelgede bu uygulamadaki eksper atama kuralları ve 
sistemin işleyişine ilişkin genel esaslar belirtilmiştir.

“Kendi Eksperini Kendin Seç” Dönemi 
Başladı!

HATMER Birim Yöneticisi 
(SBM)

Erkan
ÇİNKO

UZMAN GÖZÜYLE18



İş akışı

Bu genelge ile bir önceki genelgeye göre değişen adımlar 
aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Sigortalıya eksper atama sürecinin başında eksperi 
serbestçe atayabilmesi ya da rastgele atayabilme 
seçenekleri eklendi.
Eksperin atama talebine ilişkin değerlendirme süreci 2 
saatten 3 iş gününe çıkarıldı.
Yine eksperin bu süre içerisinde herhangi bildirimde 
bulunmaması halinde işi kabul ettiği varsayıldı.

Yapılan bu değişiklikler ile EKSİST sisteminin genel iş akışı 
aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Sonuç 

Umarım sigorta sektörünün temel sorunu olan sigortacılığa 
güven bu uygulama ile daha da güçlenir. Çünkü bu 
uygulamada sektörün tüm paydaşları birbirleri ile çok yakın 
iletişim içerisinde kalacak.  Sigortalıların haklarını araması, 
eksperlerin “eksperlik kurumunu”nun bağımsızlığını en iyi 
şekilde temsil edebilmesi, sigorta şirketlerinin de müşteri 
memnuniyetini ön planda tutma isteği, paydaşların ortak bir 
gayede buluşmasını sağlayabilir.

Temennim sigortalıların, eksperlerin ve sigorta şirketlerinin 
EKSİST sistemi içerisindeki atamalarda çok fazla ihtilaf 
durumunda kalmaması ve ihtilaf eksperlerine çok iş 
düşmemesi şeklinde…

 













Bu düzenlemeye sektörden itiraz geldiği kadar düzenle-
meden mutlu olanlar da vardı. Fakat beklenen ilgi 
oluşmadı. 1,5 yılda yaklaşık 500 eksper atama talebi 
yapıldı.

Sonunda yürütmenin durdurulması için Danıştay’da dava 
açıldı. Danıştay da bu uygulamayı, genelgenin bazı 
maddelerinin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 22’nci 
maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle durdurma kararı 
verdi.

Durdurma kararının ana sebeplerini şu şekilde sayabiliriz:
Eksperlerin sistem tarafından rastgele atanması (kanuna 
göre serbestçe atanmalıdır).
Eksperin, atama talebini kabul ya da red ettiğini 2 saat 
içinde bildirmek zorunda olması (kanuna göre bu süre 3 
gün).
Eksperin, atama talebini belirtilen süre içinde 
cevaplamaz ise işi reddetmiş sayılması (kanuna göre 
eksper bildirimde bulunmaz ise işi kabul etmiş sayılır).

Durdurma kararının ardından, Hazine Müsteşarlığı 29 
Nisan tarih ve 2013/7 sayılı bir genelge yayınladı ve 13 
Mayıs 2013 tarihi itibari ile “yeni EKSİST” tekrar yürürlüğe 
girdi.

Yeni EKSİST 
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TAMAMLANDI

 PROJELER

 DEV

Projelere yoğun destek veren sigorta şirketlerine sonsuz teşekkürler...







































Tamamlanan Projeler

Mesleki Sorumluluk Sigortası Günlük Veri Transferi Projesi
Mesleki Sorumluluk Hasar Günlük Veri Transferi Projesi 
Tıbbi Kötü Uygulama Poliçesi Görüntüleme Projesi (e-Devlet Entegrasyonu)
Tıbbi Kötü Uygulama Hasar Görüntüleme Projesi (e-Devlet Entegrasyonu)
Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Poliçe Görüntüleme Projesi (e-Devlet Entegrasyonu)
Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Hasar Görüntüleme Projesi (e-Devlet Entegrasyonu)
EKSİST - Eksper Atama ve Takip Sistemi Projesi
Seyahat “Online” Üretim Veri Transferi Projesi
Genel Poliçe Sorgulama Uygulaması Projesi
Kasko “Online” Üretim Anlık Veri Transferi Projesi
Kasko Hasar Günlük Veri Transferi Projesi
Trafik Poliçesi Görüntüleme (e-Devlet Entegrasyonu)
Hayat Üretim Bilgilerinin Günlük Veri Transferi Projesi 

Devam Eden Projeler

Yangın Üretim Günlük Veri Transferi Projesi 
Yangın Hasar Günlük Veri Transferi Projesi  
Haymer Online Üretim Veri Transferi Projesi
Hayat Sigortacılık Sözlüğü Projesi
Ferdi Kaza Üretim Günlük Veri Transferi Projesi
Ferdi Kaza Hasar Günlük Veri Transferi PRojesi

SBM 2013-2014 dönemi içerisinde pek çok  projeyi başarıyla sona 
erdirdi. Devam eden projeler için ise çalışmalar yoğun şekilde 
sürüyor.

Sigorta Şirketleri ve SBM’nin Ortak Başarısı 
2013-2014 Projeleri

GÜNCEL20



Kritik seviyedeki bir veritabanının bağımsız bir kopyasının 
farklı bir lokasyonda tutulması kadar doğal bir planlama 
düşünülemez. 10g versionunda bir “primary database”in 
aynı anda en fazla 9 standby database kopyası 
oluşturulabiliyordu. 11gR2 ile 32 “standby database”ini 
aynı anda beslemek mümkündür.

Aslında Active Data Guard teknolojisi Oracle 8i’den beri 
geliştirilen data guard teknolojisine dayanmaktadır. Her 
yeni sürümde gelişimi devam etmiş ve büyük bir olasılıkla 
da gelecek sürümlerde de devam edecektir.

Geçen sayımızda Oracle 11gR2 versiyonuyla birlikte gelen 
yeni özelliklere kısaca değinmiştik. Bu sayımızda Oracle’ın 
felaket kurtarma çözümü olan Active Data Guard hakkında 
temel bilgileri vermeye çalışacağım.

Active Data Guard teknolojisi, bir üretim veritabanından 
(primary database) eş zamanlı olarak, veritabanları 
(standby databases) oluşturmak, izlemek ve yönetmek 
için otomasyon yazılımları sağlar. Bir Active Data Guard 
standby database, ana veritabanının bire bir kopyasıdır ve 
readonly  (sadece okunabilir)  durumdadır.  Ana  veritaba-
nındaki süregelen değişiklikler hiçbir değişime 
uğramadan “standby database”lere birebir 
uygulanır. Bunun anlamı ana veritabanına yük 
getiren işler için (anlık sorgulamalar, raporların 
alınması ve yedekleme işlemleri gibi) “active 
standby database”in kullanılabilir olmasıdır. Bu 
sayede ana veritabanı tüm performansını gerçek 
müşterilerine sunabilecektir. 

Active Data Guard, “standby database”inin ana 
veritabanında oluşabilecek hatalardan izole 
edildiği bir mimari yapı sağlar. Ana veritabanındaki 
değişiklikler direkt olarak “memory”den iletilmektedir. 
Bundan dolayıdır ki, ana veritabanında oluşabilecek 
I/0 hataları standby database tarafında bir hataya 
sebep olmamaktadır. Her iki taraftaki veritabanının 
yazılımları farklı lokasyonlarda konuşlandırıldığından 
firmware ve software bozulmalarından izole 
edilmişlerdir. Oracle, “standby database”ine 
redologları uygulamadan önce bozulma saptama 
kontrolleri yaparak, fiziksel ve mantıksal veri 
tutarlılığını garanti altına alır. Ana veritabanında 
meydana gelebilen donanım hatalarına (memory, 
cpu, disk, NIC)  ve veri transferi hatalarına bağlı gizli 
bozulmalar tespit edilerek standby veritabanının 
etkilenmesi engellenir.

Active Data Guard

Veritabanı Müdürü
(SBM)

Tansel
BAŞARIR
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ziyaretçilere SBM’nin fonksiyonları ve projeleri ile ilgili 
bilgiler verdi. 

SBM Data Center’ını da gezen Azerbaycan ekibi, sistem 
odasının çok iyi durumda olduğunu ifade ettiler.  Karşılıklı 
bilgi paylaşımının yapıldığı tanışma ziyareti her iki taraf için 
de oldukça verimli geçti.

Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu faaliyete başladığı kısa 
zaman içerisinde, kendisine üye olan sigorta şirketlerini 
merkezi bir IT sistemine bağlamayı başarmış, 2012 
yılında 1 milyona yakın sigorta poliçesini kayıt altına 
alabilmiştir. Her yıl sigorta taleplerinin arttığını söyleyen İSB 
yetkililerinin en büyük hedefi, kurmuş oldukları bu merkezi 
sistemi daha da geliştirebilmektir. 

Azerbaycan İcbari (Zorunlu) Sigorta Bürosu (İSB) İcra 
Direktörü Elkhan Guliyev, Bilgi Teknolojileri Direktörü 
Eşref Hacıyev, Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Destek Bölümü 
Başkanı Nizami Karimov’dan oluşan üç kişilik bir ekip, 
14 Ağustos tarihinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
(SBM)’ni ziyaret etti.  Yaklaşık iki sene önce kurulan ve 
Türkiye’yi kardeş ülke olarak nitelendiren İcbari Sigorta 
Bürosu’nun bu ziyaretteki amacı; Türkiye’de bulunan 
ve kendisiyle aynı konumda olan kurumları tanıyarak 
temaslarını geliştirebilmek oldu.

Sigorta sektörü ve teknik konularda görüş alışverişinde 
bulunulan ziyarette İcra Direktörü Elkhan Guliyev İSB’nin 
kuruluş amacını, yönetim sistemini ve faaliyetlerini SBM 
yetkilileri ile paylaştı. SBM Merkez Müdürü Aydın Satıcı 
da SBM tanıtım sunumu gerçekleştirdi. Aydın Satıcı 

Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu
SBM’yi Ziyaret Etti

HABER22



KOMİTE ÜYELERİ
Özcan DUYSAK (SAİK Üyesi)
Yalçın KAYA (SEİK Başkanı)

KATILIMCILAR
Çetinay KARAOL (SEİK Üyesi)
Erkan ÇİNKO (SBM Birim Yöneticisi)
Özkan DEĞİRMENCİ (SBM Birim Yöneticisi)

BAŞKAN
Aydın SATICI
SBM Merkez Müdürü

BAŞKAN YARDIMCISI
K. Tufan TEKİN
SBM Çözüm Geliştirme Direktörü

Danışma Komitesi

ulaşabilen, sektörün tüm paydaşlarına mesajlarını iletebilen 
çok daha güçlü bir kurum haline gelmiştir.

Danışma Komitesi, 19 Nisan ve 31 Mayıs tarihlerinde SBM 
Merkez ofisinde iki kez toplanmıştır. Bu toplantılarda SBM 
Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere; acente 
ve eksperlerin bireysel işlerinde gereken kaliteyi sağlaması, 
İcra Kurulu üyelerinin yapılan işi değerlendirebilmesi ve 
daha kaliteli iş yapılabilmesi amacıyla çeşitli fikir alış verişleri 
yapılmıştır. 

Toplantıda SBM' nin yeni yapılanması ve bu yapı ile 
sektöre sağlanacak fayda ve imkânlar da Komite üyelerine 
anlatılmıştır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin görevleri ile ilgili olarak 
Yönetim Komitesine istişari görüş vermek ve önerilerde 
bulunmak amacıyla Merkez nezdinde kurulan Danışma 
Komitesi, ilk toplantısını Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık 
Genel Müdürü Ahmet Genç başkanlığında 11 Nisan 
2013 tarihinde gerçekleştirdi. Genç, “kick off (başlangıç)” 
toplantısında komitenin misyon ve vizyonu hakkında üyeleri 
bilgilendirdi.

Kurulan bu komite ile Acente ve Eksperlerin SBM Yönetim 
Komitesine görüş vermeleri sağlanmış olup, SBM’nin Acente 
ve Eksperlerin görüşünü alarak daha sağlıklı sektör analizi 
ve stratejisi oluşturabilmesi hedeflenmiştir. Böylece SBM, 
Danışma Komitesi ile birlikte çok daha geniş kesimlere 

SEİK: Sigorta Eksperleri İcra Komitesi. SAİK: Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

SAİK ve SEİK, SBM Danışma Komitesinde
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Sağlık IT Alt Komitesi; SAGMER’in devam eden ve planlanan projelerini paylaşmak, ilgili projeler üzerinde IT komitesinin 
görüşünü edinmek, çalışmalarını şirketlerin gereksinimleri doğrultusunda ve karlılıklarını artıracak yönde geliştirmek ve 
şirketlerin SAGMER bünyesinde var olan sorunlarını ve beklentilerinin takibini yapmak amacıyla oluşturulmuştur.

I. Sağlık Alt Komitesi toplantısı 11 Nisan 2013 tarihinde, II. Sağlık Alt Komite toplantısı ise 16 Mayıs 2013 tarihinde 
gerçekleştirildi. Komite toplantılarında odaklanılan ana konu, 1 Temmuz 2013 tarihinde devreye alınan “Seyahat Sağlık 
Online Projesi” oldu. Seyahat Sağlık Online projesi ile özellikle vize alımlarında konsolosluklar tarafında yaşanan 
suistimallerin önüne geçilecek, poliçeler anında sorgulanabilecek, mutabakat tutarsızlıkları minimuma indirgenecek ve 
şirketler açısından manuel işlemler otomatize edilerek iş yükünün önüne geçilecek. 

Hayat Dışı IT Komitesine Ek Olarak
“Sağlık IT Alt Komitesi” Oluşturuldu

Eğitim, Sigorta Bilgi ve Gözetim 
Merkezi Yardım Masası ve 
Uygulama Destek Bölüm 
Yöneticisi Begüm UYSAL 
tarafından 3 Mayıs 2013 
tarihinde Kocaeli My Pasha 
Palas Hotel’de gerçekleştirildi.

Oto hırsızlığı suçları ile ilgili ulusal ve uluslararası 
platformda daha etkin mücadele edilebilmesi, ülke 
genelinde meydana gelen oto hırsızlığı suçları için alınacak 
tedbirlerin değerlendirilmesi ve mücadele yollarının 
belirlenmesi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi(SBM)’nin 
işbirliğinde, bu suç türü ile mücadele eden 36 personele 
eğitim verildi.

Eğitim, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yardım Masası 
ve Uygulama Destek Bölüm Yöneticisi Begüm Uysal 
tarafından 3 Mayıs 2013 tarihinde Kocaeli My Pasha Palas 
Hotel’de gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamda katılımcılara, Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi’nin görev ve amaçları, poliçe 
sorgulama ve ağır hasarlı araç sorgulama 
ekranları hakkında genel bilgiler verildi. Eğitimde 
ağır hasarlı araç örneklerine de yer verildi.

İlerleyen dönemlerde de devam edecek olan bu 
eğitimler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin 
görevlerinden olan “toplumda sigorta bilincini 
arttırmak" amacıyla düzenlenmektedir. Bu 
faaliyetlerin içerisinde yer almanın kurumumuza 
ve sektörümüze artı değerler kazandırdığı 

SBM, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde
Eğitim Verdi OTO HIRSIZLIĞINA SON!/

HABER24



Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak en büyük hadeflerimizden biri de teknolojik gelişmeleri takip etmek ve son 
teknolojilere ayak uydurmak.  Bu amaçla günlük hayatımızın da büyük bir parçası olan sosyal medya içerisinde yerimizi 
aldık. Artık Facebook üzerinden de merkezimize ulaşabilir ve bizimle iletişim kurabilirsiniz.

http://www.facebook.com/sigortabilgivegozetimmerkezi

SBM Artık Sosyal Medyada da Aktif!


92HAZİRAN 2013


%

89EYLÜL 2012

SBM gerek yaptığı anketler gerekse düzenlediği 
komiteler ile çalışanlarının ve sektördeki paydaşların 
nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mayıs 
ve Haziran aylarında, sigorta şirketleri ve SBM 
çalışanlarına yönelik iki anket gerçekleştirildi.

Toplam 43 sigorta şirketinin katıldığı “Şirket 
Memnuniyet Anketi” 257 kullanıcı ile yapıldı. Çıkan 
sonuçlara göre, 2012 Eylül ayında yapılan bir önceki 
anketten bu yana sigorta şirketlerinin memnuniyet 
oranı yüzde 3’lük artış gösterdi. Eylül ayındaki 
ankette yüzde 89 olarak tespit edilen oran sekiz ay 
içerisinde artarak yüzde 92’ye yükseldi.

SBM bünyesinde yapılan “Çalışan Memnuniyet 
Anketi” sonucunda gözlemlenen büyük artış ise 
dikkat çekti.  Eylül ayında çalışan memnuniyeti oranı 
yüzde 66 iken, Haziran ayı anketinde sevindirici bir 
artışla oran yüzde 98’e yükseldi.

Sigorta Şirketleri SBM’den Memnun!
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adına yöneticilerimizi, Haziran ayında  “Yönetim Eğitimleri” 
seminerine gönderdik. Seminerin amacı;  yöneticilerimizin 
güçlü ve limitli oldukları yönetim özelliklerini belirlemek, 
yönetirken yapılan hataların önüne geçebilmek, yeni başlayan 
çalışanlarımızla doğru iletişim kurmak ve yönetsel güçlerini 
artırmaktı. Dört farklı davranış yapısının detaylı bir şekilde 
incelenmesi (D – I – S – C) ile yöneticilerimiz, hem kendi 
kişilik profillerini öğrendiler hem de liderlik yaptıkları ekiplerin 
profillerini daha yakından tanıma imkanı buldular.

Çalışanlarımız için eğitim programını hazırlarken öncelikle 
temel ihtiyaçları belirliyoruz. Yeni yıla başlamadan bölüm 
çalışanları, yöneticileri ve Merkez Müdürü’nün görüşlerini 
alarak hem mesleki hem de kişisel eğitim programı 
hazırlıyoruz. Her branş ile ilgili sigortacılık bilgisi bizim için 
olmazsa olmaz. Tüm çalışanlarımızın sigortacılık ile ilgili her 
yıl en az iki eğitim almasını planlıyoruz. 

“En Önemli Sermayemiz İnsan Kaynağımızdır” vizyonu ile 
yola çıktığımız Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde 2013 
yılının ilk yarısı oldukça verimli geçti. Sigorta sektörünün “data 
havuzu” olan SBM, yüzde 28 büyüme ile çalışan sayısını 
artırdı. Yeni çalışanlarımızın öncelikli olarak genç kuşaklardan 
oluşmasına özen gösterdik. Şirket yaş ortalamamızı 37’den 
30’a düşürdük. SBM’yi gençleştiriyoruz. “Y Kuşağı” olan bu 
çalışanlarımızı hem kurumumuza hem de sigorta sektörüne 
kazandırmak için doğru stratejileri uygulamak istedik.

Yeni kuşak, itibarlı şirketlerde çalışmak istiyor, çalışma 
ortamının heyecan verici, yaratıcı ve ilgi çekici olmasını 
arzuluyor. Olmazsa olmaz diğer bir konu ise mesleki ve 
kişisel gelişim.

Önceliğimiz ‘Eğitim’

Bizler de en değerli varlığımız olan insan kaynağımızı en 
etkili ve verimli şekilde değerlendirmek için “eğitim” önceliğini 
benimsedik. Genç yetenekleri doğru şekilde yetiştirebilmek 

Mesleki ve Kişisel Gelişim için Varız!

İK (İnsan Kaynakları, Entelektüel Sermaye) Müdürü 
(SBM)

Suat
TAŞTEKİN
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%

SBM çalışanlarının performans ve 
motivasyonlarının yüksek olması
bu güzel sonuçların elde edilmesindeki 
en önemli etken

İK Uzmanı
(SBM)

Deniz
SÜERKAN

2013 Mayıs Ayında “Voice of Employee” Çalışan 
Memnuniyet Anketimizin ikincisini çalışanlarımızın 
katılımı ile gerçekleştirdik. Eylül 2012’de yapılan 
ankette memnuniyet oranı %66 olarak ölçülmüştü. 
Bu oran SBM için yeterli değildi. Düşük çalışan 
memnuniyeti ile SBM’de hedeflenen işleri yapmak 
ve SBM’yi olması gereken noktaya getirmek oldukça 
zordu.

Yönetim kadrosunun değişmesi  ile  birlikte SBM’de 
yeni bir vizyon oluştu. “Önce insan”  prensibi tüm 
yöneticilerin odak noktası oldu. Tüm çalışanlarımızın 
aktif katılımı ile verdiğimiz hizmet kalitesinin artması, 
sektöre değer katan işlerin yapılması, çok önemli 
dönüşüm projelerinin başlatılması, insan faktörünün 
bir sonucuydu.  Yeni dönemin ilk sonucunu da 
yaptırdığımız “Memnuniyet Anketi” ile gördük. 
Yeni ankette Çalışan Memnuniyet Oranımız %98 
olarak ölçüldü. SBM çalışanlarının performans ve 
motivasyonlarının yüksek olması bu güzel sonuçların 
elde edilmesinde en önemli etkendir.

Oluşan bu güzel tablo ve her geçen gün elde 
edilen başarılı sonuçlar SBM çalışanları ile 
gerçekleşmektedir. Bu güzel tablo ileriki dönemlerde 
gerçekleştireceğimiz yeni projelerimize de pozitif 
olarak yansıyacaktır.

Daha Memnun Çalışan, Daha İyi Hizmet!
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2012 ve 2013‘te 5 aylık dönemde en çok kaza gerçekleşen illerdeki kaza sayıları aşağıdaki gibi 

göre Ardahan’da sadece 90 adet kaza gerçekleşmiştir. 
Ardahan’dan sonra en az kaza gerçekleşen diğer illerimiz 
Tunceli, Kilis, Hakkari ve Bayburt’tur.

2012 yılı ile 2013 yılının 5 aylık (Nisan, Mayıs, Haziran, 
Temmuz, Ağustos) dönemini karşılaştırdığımızda ilk 5 
sıranın yine değişmediği; fakat kaza sayısında 2013 yılında 
%14 ‘e yakın bir azalma olduğu gözlemlenmektedir. 2012 
yılında 5 aylık dönemde 400.906 kaza gerçekleşmiş iken 
bu sayı 2013 yılında 352.255 ‘e düşmüştür.  2013 yılında, 
bir önceki yıla göre kaza sayısı sadece iki ilde artmış olup, 
bu iller Muş ve Kilis olarak ortaya çıkmıştır.

Elektronik ortamdan Merkezimize iletilen kaza tespit 
tutanaklarından elde ettiğimiz istatistiklere göre, Nisan 
2013 – Ağustos 2013 aralığında günde ortalama 2.302 adet 
kaza meydana gelmiştir.

2013 yılının 5 aylık (Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 
Ağustos) verilerine baktığımızda İstanbul her zamanki 
gibi en çok kazanın gerçekleştiği il olarak 1. sırada 
yer almaktadır. 353 bin kazanın %34’ü İstanbul’da 
gerçekleşmiştir. İstanbul’u %11’lik oran ile Ankara, %8’lik 
oranla İzmir, %5’lik oranla Bursa ve %3’lük oran ile Antalya 
izlemektedir.

En az kazanın gerçekleştiği ilimiz ise Ardahan olmuştur. 5 
aylık (Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos) verilere 
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Talep Adetleri (Günlük, 2013)

Aylık bazda talep adetleri incelendiğinde talep adetlerinin değişkenlik gösterdiği gözlemlenmektedir.

Detayda yapılan incelemelerde 2012 yılına ait Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki artışın nedeni 1 Nisan 
2011 yılında devreye alınan Emniyet Genel Müdürlüğü kontrollerinin 1. yılını tamamlaması ve yenileme 
dönemi ile birlikte adetlerde yoğunluk yaşanması olarak yorumlanmaktadır. Buna karşın yaz döneminde 
adetlerde düşüş yaşanmış ve yıl sonuna doğru adetlerde yükseliş başlamıştır.
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Talep Adetleri (Aylık, 2013)

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

2013 yılı Ağustos ayına kadar olan Talep Yönetim Sistemi istatistikleri aylık ve günlük bazda olmak 
üzere aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır.

Talep Yönetim Sistemi Raporları
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muzda veri güvenliğinin sağlanması için kurumsal bilgi 
güvenliği bilincinin artması atılacak adımların başında 
gelmektedir. Aynı zamanda veriye erişimin sınırlandırılması 
ve yapılan işlerin iz kaydının (loglama) alınması da çözüm 
olarak uygulanması gereken önlemlerdendir.
Bu doğrultuda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde 
log yönetimi öncelikli bir konu olarak görülmektedir. 
Veritabanına özel loglama çözümü uygulanarak tüm 
yönetici (admin) ve son kullanıcı hareketleri izlenecek 
ayrıca diğer sistemlerdeki üretilen loglarla birlikte analiz 
edilip SIEM olarak adlandırılan Güvenlik Bilgi ve Vaka 
Yönetimi çözümüyle korelasyonlar yapılarak anlamlı 
ilişkisel sonuçlar çıkarılacaktır. Temel olarak takip edilecek 
kayıt tipleri aşağıda gösterilmiştir:

Güvenlik logları: Yanlış şifre ile login olma, kullanıcı adının 
kilitlenmesi, yeni şifre talep edilmesi gibi.
İşlem logları: Son kullanıcı aktiviteleri, yetkili kullanıcı ak-
tiviteleri, sistem yöneticisi aktiviteleri, kullanıcı yaratma-
silme, veriye müdahale gibi.

Dijitalleşme ve iletişim ağlarının yaygınlaşması ile birlikte 
eskiden pek de önemsenmeyen “veri” artık günümüz 
iş dünyasının en değerli varlığı konumuna yükselmiş 
durumdadır. Gizlilik ve kalite bağlamında verinin rolü gün 
geçtikçe daha da büyümekte ve “veri”yi daha işlevsel 
kullanan kurumlar rekabette bir adım öne geçmektedirler.

Teknolojinin gelişimiyle beraber iş dünyası bir 
zamanlar hayal bile edemeyeceği şeyleri artık 
gerçekleştirebilmektedir, ancak siber korsanların da daha 
yaratıcı teknolojik yöntemleri kullandıkları asla gözardı 
edilmemelidir. Değişimlere paralel olarak asosyal, genç 
siber korsanlar yerlerini özel, profesyonel çalışan, yüksek 
zarar verme kapasitesine sahip, organize ve hedefe 
büyük bir konsantrasyonla giden siber korsan takımlarına 
bırakmıştır.

Yeni nesil siber korsanların bu yeni yaklaşımı geçtiğimiz 
yıllarda pek çok ülkenin ve uluslarası dev firmaların da 
başını ağrıtmış ve siber korsanların benimsediği  hedef 
odaklı saldırılar (Gelişmiş Sürekli Tehditler - Advanced 
Persistent Threath, APT)  metodunu  gün
yüzüne çıkarmıştır.

Ayrıca mobil internet erişiminin yaygın 
olarak kullanılması ve geniş bant mobil 
ağların hızlı bir şekilde yaygınlaşması 
sayesind  işyeri ve mesai saatleri kavramı 
da biraz geri planda kalmaya başlamıştır. 
Çalışanlar için artık veri her zaman her 
yerden ulaşılabilir hale gelmiştir. Kısaca 
çalışanlar için tablet bilgisayarların, akıllı 
telefonların, dizüstü bilgisayarların olduğu 
her yer, çalışmalarına kaldıkları yerden 
devam edebildikleri birer ofis olmuştur.

Tüm  bu riskleri gözününde  bulundurduğu-





SBM’de İşlemleriniz Log Yönetimi ile Takip Altında

CISA,
Bilgi Güvenliği ve
Risk Yönetimi Müdürü 
(SBM)

İlyas
KAYMAKÇI
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SBM, sigorta suistimallerini engellemede bir adım daha attı

SBM, sektörde büyük bir problem olan suistimalleri tespit etmek, 
önlemek ve bu sayede sektöre daha faydalı olmak için çalışmalarına 
devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında sigorta sektöründeki suistimal 
yöntemlerini belirlemek ve bunlarla mücade stratejilerini ortaya koymak 
için Accenture firması ve SBM ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Bu 
kapsamda dünyada yapılan çalışmalar incelendi ve Türkiye’deki 
mücadele yöntemleri belirlendi. Suistimali tespit etmek için kullanılacak 
verinin kalitesini incelemek için SBM veri tabanında analiz çalışması 
yapıldı ve raporlama ihtiyaçları tespit edildi. Bu çalışmanın sonuçları 
TSB (Türkiye Sigorta Birliği)’de yapılan ve yoğun katılımın olduğu 
bir toplantıda sektör ile paylaşıldı. Ayrıca SBM yönetimi suistimal ile 
mücadele konusundaki uygulamaları yerinde incelemek için İngiltere 
Sigorta Suistimal Bürosu (IFB) ve Londra Polis Teşkilatı bünyesine 
faaliyet gösteren Ulusal Suistimal İstihbarat Bürosu(NFIB)’na bir ziyaret 
gerçekleştirdi. 

3

Hekim Sorumluluk Projelerine ulaşmak artık daha kolay!

“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk  Sigortası  
(TKU)” ve “Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz (TEHMAD)” poliçe ve hasar 
sorgulamaları www.sbm.org.tr adresinden ve e-devlet kapısından 
yapabiliyor. Temmuz ayı itibariyle başlayan uygulama sayesinde bilgilere 
elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişmek mümkün.

2

Zorunlu Trafik Sigortası Teminat Limitleri sınırsız!

Sigortalılar ödedikleri düşük ölçekli pirimlere karşılık sınırsız bir hizmet 
alabiliyorlar!  Zorunlu Trafik Sigortasına ait poliçelerde kaza başına teminat 
limiti; otomobillerde 2 milyon 550 bin TL, otobüslerde ise 15 milyon 550 
bin TL’dir. Trafik Sigortasında poliçe vadesi içerisinde oluşabilecek tüm 
kazalarda tazminat ödemesi yapılabildiği, yani kaza sınırı olmadığı için 
teminat limitinin aslında sınırsız olduğunu söylemek mümkün.

1
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“Kimlik Bilgisi” değişikliği için “Genel Otorizasyon Kodu” 
kullanabilirsiniz

Ünvan değişikliklerine bağlı olarak genel ek belgesi tanzimi esnasında 
kullanılabilen genel otorizasyon kodunun; Leasing (finansal kiralama) 
şirketinin işleteni olduğu aracın kiracı şirkete devrinde, indirim 
basamağında değişiklik oluşması ve buna bağlı olarak hesaplanan 
primin doğru tespit edilebilmesi gerekçesi ile kullanımına karar verilmiştir. 
Konu ile ilgili duyurumuz 8 Mayıs 2013 tarihinde sigorta şirketlerine 
gönderilmiştir.

6

Trafik ürününde şirketiniz sektöre göre ne durumda?

Hasar/prim oranını, hasar frekansını, prim ve adet rakamlarını, ayrıca 
sigortasızlık bilgilerini bulabileceğiniz trafik sigorta istatistikleri, tanzim tarihi 
ve UW tarihi bazında bilgiler, web sitemizdeki “yetkili kullanıcı” adımından 
erişilebilen İş Zekası portalındaki Trafik dizini altında görüntülenebiliyor.

5

Kaza Tespit Tutanağı suistimal engelleme uygulaması 
devreye alındı

Kaza Tespit Tutanağı Web Servis uygulamasında sigorta şirketleri artık 
herhangi bir kişi/kurumun sürücü ya da sigortalı olarak karıştığı tüm kaza 
tespit tutanaklarına ulaşabilecek. Bu tutanaklarda yer alan karşı tarafın 
sigortalı ve sürücüsüne ait kimlik bilgileri ve kusur oranları da aynı alandan 
görülebilecek.

Sigorta şirketlerinin, taraf olsun olmasın, ilgili kimlik numarasına ait geçmiş 
tüm kaza tespit tutanaklarını sorgulayabileceği bu yeni fonksiyon ile; 

Sigorta suistimallerine yönelik çalışmalar yapılabilmesi,
Riskli müşteri profilinin belirlenebilmesi,
Tarife fiyatlandırmalarının doğru bir şekilde yapılabilmesi,
İstatistiki çalışmaların oluşturulabilmesi gibi kazanımlar elde edilebilecektir.
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Bireysel kredi bağlantılı sigorta istatistikleri yayınlanmaya 
başlandı

2013 Ocak-Haziran döneminde bireysel kredi bağlantılı sigortalarda 
Ziraat Bankası %23.5 ile pazarda en önde. İş Bankası %9, Halk Bankası 
ise %7.5 ile Ziraat Bankasını takip ediyor. Ürünlere göre incelendiğinde, 
Kasko Sigortalarında İş Bankası, Konut Sigortalarında Akbank, Hayat 
Sigortalarında açık ara Ziraat Bankası, Ferdi Kaza Sigortalarında ise 
YapıKredi Bankası en önde. İş Zekası menüsü Haymer BKBS dizini 
altındaki raporlar ile bireysel kredi bağlantılı sigorta istatistiklerini takip 
edebilirsiniz.

9

Sağlık ve seyahat poliçelerinizi artık sorgulayabilirsiniz!

Kişilerin ve kurumların sistemimizde var olan poliçe bilgilerine anlık 
olarak ulaşabilmeleri için “Genel Poliçe Sorgulama Uygulaması”nı 
geliştirdik. Artık T.C. Kimlik Numarası ve poliçe veya SAGMER numarası 
ile poliçeler görüntülenebiliyor. Ayrıca Seyahat Sağlık/Sağlık ürün 
grubu poliçe ve sigortalı gönderimleri "ONLINE" olarak sorgulanabiliyor. 
Özellikle konsolosluklara rahat bir nefes aldıracak olan bu uygulama, 
sigorta suistimallerini engellemede önemli bir kaynak niteliğinde. Ayrıntılı 
bilgiye www.sbm.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

8

Dikkat! Trafikte kazalar poliçe başlangıcından ne kadar 
sonra meydana geliyor?

2013 yılında meydana gelen kazalardan 34.174 tanesi poliçenin ilk 
haftasında meydana gelirken, 18.470 tanesi ise poliçenin son haftası 
meydana gelmiştir. Poliçe başlangıcından bitişine doğru azalan bir trend 
söz konusu.  Kaza Tespit Tutanaklarından yola çıkılarak hazırlanan 
raporlar ile yaş grubu, cinsiyet, senaryo, şirket, il, ilçe  ve  sürtücü 
bazında istatistikler, SBM İş Zekası menüsündeki KTT dizini altından 
izlenebilir.
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http://www.sbm.org.tr/

