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TÜRKİYE, SİGORTA ve SBM
Yakın zamanda “Türk Malı”(Made in Turkey) logo ve sloganı  
“Türkiye, bu gücü keşfet” (Turkey, Discover the potential) 
logo ve sloganı ile değiştirildi. Artık Türkiye’de üretilen 
yeni ürünlerde “Türkiye’nin gücünü keşfet” damgasını 
göreceğiz. Türkiye’de her alanda çok büyük fırsat, çok fazla 
potansiyel ve büyük bir güç olduğu dış piyasalar ve yabancı 
yatırımcılar tarafından ifade edilmektedir. Genç nüfusu 
ve dinamik yapısı ile Türkiye, sürekli bir cazibe merkezi 
olmuştur, olmaya da devam edecektir. Regülasyonlar ile 
telekomünikasyondan finansa, üretimden hizmet sektörüne 
ve inşaattan sanayileşmeye her alanda yapısını güçlendiren 
Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında daha fazla öne 
çıkmıştır. Türkiye’nin yüksek orta gelirli ülkeler sınıfından 
yüksek gelir düzeyine geçmesi için kişi başı GSYH’de 2 bin 
dolar fark kaldı. Türkiye artık yüksek gelir düzeyine sahip 
yatırım yapılabilecek en istikrarlı gelişmekte olan ülke 
konumuna geldi.

SİGORTA POTANSİYELİNİ ve GÜCÜNÜ KEŞFEDİN
Türkiye’deki bu potansiyeli ve gücü keşfeden yabancı 
sigorta şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmaya ve Türkiye’de 
büyüme planlarına devam ediyor. Avrupa’daki gelişmiş ve 
yüksek gelir düzeyine sahip ülkelere göre Türkiye’de sigor-
ta sektörünün ve sigortacılığın 4 (dört) kat daha büyüme 
potansiyeli var. 25 Milyar TL olan yıllık prim üretiminin 100-
125 Milyar TL seviyelerine gelebilme potansiyeli mevcut. Bu 
potansiyeli yakalamak için yerli ve yabancı sigorta şirketleri, 
acenteler ve sigortacılar var güçleriyle çalışıyorlar. Sürekli 
yeni yaklaşımlar, yeni fikirler, yeni ürünler, yeni hizmetler ve 
yeni tanıtım reklamları görüyoruz. Sigorta sektörü de her 

TURKEY, INSURANCE AND SBM 
Recently, “Made in Turkey” logo and slogan has been 
replaced by “Turkey, Discover the potential”. From now 
on, on the products produced in Turkey, we’ll see a label 
saying “Discover Turkey’s Potential”. All foreign markets 
and investors indicate that Turkey offers big opportunities 
and great potential in all areas. With its young population 
and dynamic structure, Turkey has always been a center of 
attraction and will continue to be so. Having reinforced its 
infrastructure in all areas ranging from telecommunications 
to finance and from manufacturing and service Industry, 
with new regulations, Turkey has stood out among other 
developing countries. GDP gap that Turkey needs to close 
in order to jump from the category of high-middle income 
countries to the category of high-income countries is 
now only 2.000 USD. Turkey is now seen as the most 
sustainable developing country with high-income level 
offering favorable investment conditions.

DISCOVER THE POTENTIAL AND POWER OF THE 
INSURANCE INDUSTRY
Having discovered this potential and power of Turkey, 
foreign insurance companies continue to make 
investments and pursue their growth plans in Turkey. 
According to the developed European countries with high-
income levels, Turkish insurance industry has the potential 
to grow four times more. Current premium generation 
which is 25 billion TL has the potential to go up to 125 
billion TL. In order to tap this potential, local and foreign 
insurance companies and agencies are working hard. We 
constantly see new approaches, new ides, new products, 
new services and new commercials. And as in all other 
sectors, insurance industry as well has started to place 

BU GÜCÜ KEŞFEDİN!
DISCOVER THE POTENTIAL

AYDIN SATICI
Merkez Müdürü

Managing Director

SBM

GİRİŞ INTRO
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sektörde olduğu gibi inovasyona, teknolojiye ve yeni niş 
yaklaşımlara önem vermeye başladı. Inovasyon için özel-
likle kendi içindeki potansiyeli ve gücü keşfetti. 63 Trilyon 
TL riski teminat altına alan Sigorta Sektörü Türkiye’nin 
GÜCÜNE GÜÇ katmaktadır. 

SBM ’den DÜNYADA İLK ve TEK UYGULAMALAR
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden sektöre ve tüm 
Türkiye’ye sunulan dünyada ilk ve tek olan iki önemli uygu-
lama var. Mobil Kaza Tutanağı ve KOKPIT – Dashboard 
uygulaması. Akıllı telefon ve tablet üzerinde çalışan KOKPIT 
uygulaması ile sigorta sektörünün üst düzey yöneticileri sek-
törün analizini günlük olarak yapabiliyor ve değişen sektörel 
trendleri günlük olarak her yerde her an takip edebiliyorlar. 
Türkiye’de ve dünyada başka hiçbir sektörde bulunma-
yan bu yetenek, sadece Türkiye sigorta sektörüne özgü 
önemli bir güçtür. 1-1,5 saat süren Kaza Tespit Tutanağı 
işlemlerini 10 dakikaya,  14 gün süren kusur oranı tespit 
süresini 3 güne düşüren Mobil Kaza Tutanağı uygulaması 
sigorta sektörünün geliştirdiği en yenilikçi ve en faydalı 
ürünü ve gücüdür. Maddi hasarlı kaza yapan taraflar için 
(iki kişi) yıllık 2 milyon saat kazanım ve trafik sıkışıklığının 
azaltılması bu uygulamanın ilk akla gelen en önemli ka-
zanımlarıdır. Sigorta şirketlerinin müşterilerine daha hızlı 
ve daha kaliteli hizmet vermesine olanak sağlayan Mobil 
KTT uygulaması suistimallerin de önüne geçilmesine im-
kân sağlamaktadır. SBM gücünü keşfeden sigorta sektörü 
ve sigortalılar Türkiye’ye değer katmaya devam ediyorlar. 
Mobil KTT’den kazanımın maksimum seviyede olabilmesi 
için bu uygulamanın 20 Milyon akıllı telefona yüklenmesini 
ve tüm KTT formlarının sadece Mobil KTT üzerinden giril-
mesini bekliyoruz.

SBM POTANSİYELİNİ ve GÜCÜNÜ KEŞFEDİN
2003 yılında sigorta sektörünün çok iyi bir öngörü ile kur-
duğu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) artık sek-
tördeki büyük potansiyeli harekete geçirerek en önemli güç 
konumuna geldi. Sektör artık SBM‘nin ürettiği servisleri ve 
hizmetleri çok yoğun bir şekilde kullanarak gücüne güç 
katmaya başladı. Dünyada örneği olmayan uygulamalar 
ile SBM; sigorta sektörünün ve Türkiye’nin GÜCÜNE GÜÇ 
katmaktadır.

Yeni yılda (2015) sigorta sektörünün en 
önemli gücü SBM’den iki önemli yenilik 
geliyor. Yeni kurulan Doğrudan Tazmin 
Sistemi (DTS) ve Suistimali Engelleme 
Sistemi. 16 milyon müşteriyi ilgilen-
diren ve sektörün %20’lik prim üretimini 
sağlayan en önemli sigortacılık branşı 
zorunlu trafik sigortasında artık şir-
ketler müşterilerine değer katabilecek

greater emphasis on innovation, technology and niche 
approaches. And it discovered its own potential especially 
in terms of innovation. Having brought under coverage, a 
total of 63 trillion TL worth of risk, the insurance industry 
adds power to the power of Turkey.

NOVEL AND UNIQUE APPLICATIONS SBM
Insurance Information and Monitoring Center offers two 
important applications that are the firsts of their kind 
of insurance industries both in Turkey and the world. 
The Mobile Accident Report and KOKPIT – Dashboard 
applications. KOKPIT application, which works both on 
smart phones and tablets, allows the executives of the 
industry to access sectorial analyses on a daily bases and 
follow up the changing sectorial trends on a daily basis 
from everywhere. This competency, which can’t be found 
in any other industry neither in Turkey nor in the world, is 
Turkish insurance industry’s unique power. With the Mobile 
Accident Report application, accident report creation times 
which were between 1 to 1,5 hours before are brought 
down to 10 minutes while fault rate determination period 
which was 14 days is brought down to 3 days and this 
application is the most innovative and beneficial product 
of the insurance industry and is a great power of the sector. 
For parties involved in accidents with material damage, 
earning 2 million hours per year  (for two persons) and 
decreasing traffic jam due to accidents are two major 
benefits of this new application. Allowing the insurance 
companies to provide higher quality and faster service, 
the Mobile Accident Report application, also prevents 
insurance fraud. Having discovered the power of SBM, the 
insurance industry and the beneficiaries, continue to add 
value to Turkey. In order to obtain maximum benefit from 
the Mobile Accident Report application, we expect this 
application to be installed on 20 million smart phones and 
all accident reports to be filled using this application.

DISCOVER THE POTENTIAL AND POWER OF SBM 
Founded in 2003 by the insurance industry as a fruit of 
the Industry’s long-term vision, Insurance Information and 
Monitoring Center (SBM) has now become a major power 
in the sector by mobilizing the big potential of the sector. 
By utilizing the services provided by SBM, the industry has 
started to add power to its existing power. With application 
s unique  in the world, SBM adds power to the existing 
power of the insurance industry and Turkey as well.

In the new year (2015), SBM, the biggest 
power in the insurance industry will 
be offering two novelties. The newly 
established Direct Compensation 
System (DTS) and Fraud Prevention 
System. In the category of liability 
insurance, the most important 
insurance branch which relates to 16 
million beneficiaries and generates 
20%   of   the   total   premium   in   the

GİRİŞ INTRO

Yeni yılda (2015) sigorta 
sektörünün en önemli gücü 

SBM’den iki önemli 
yenilik geliyor.

In the new year (2015), SBM, the 
biggest power in the insurance 

industry will be offering two 
novelties. 
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ve kişiselleştirilmiş farklı hizmetler sunabilecek duruma 
geliyor. 

DTS gücü ile sektörün en önemli çıkmazı fiyattan reka-
bet yerini kaliteli hizmet sunarak, müşteriye katma değer 
sağlayarak hizmetten rekabete bırakıyor. Doğrudan 
tazmin sistemi gücü ile şirketler, zorunlu trafik sigor-
tası müşterilerini elde tutma yeteneğine sahip olacaklar. 
Organize sigortacılık suistimali suçunu işleyenlerin en 
büyük düşmanı ve yeni kurulan suistimali engelleme büro-
sunun en önemli araştırma ve tespit aracı ve gücü suisti-
mali engelleme sistemi olacak. Bu iki önemli uygulama ile 
sigortacılığın doğası değiştirilerek ve ezber bozularak yeni 
Türkiye’ye yakışır yeni sigortacılığa adım atmış oluyoruz. 
Yeni Türkiye’de yeni sigortacılık ve SBM’nin yeni uygulama-
ları ile sigorta sektöründe büyüme, gelir ve karlılık artışının 
sağlanması beklenmektedir.

SBM GÜCÜNÜ; keşfetmeye, kullanmaya ve takip etmeye 
devam edin.

Saygılarımla

industry, the companies will now be able to offer 
personalized and value added services to their customers. 

With the DTS advantage, the approach of price based 
competition, a major dead-end for the sector, is replaced 
by service based competition by providing added value 
to customers as a result of quality service. With the 
Advantage brought about by direct compensation system, 
companies will have the ability to maintain their liability 
insurance customers. The most important research tool 
and power of the newly established fraud prevention 
department, which is the greatest enemy of those 
committing organized insurance fraud, will be the fraud 
prevention system. With these two applications the nature 
of insurance business will be changed and the era of new 
insurance notion well deserved by our country will be 
started. In the New Turkey, with the new insurance notion 
and novel practices of SBM an increase in growth, revenue 
and profitability is expected.

Continue to discover, use and follow SBM’s potential.

With Regards

Türkiye’de her alanda çok büyük fırsat, çok 
fazla potansiyel ve büyük bir güç olduğu 

dış piyasalar ve yabancı yatırımcılar 
tarafından ifade edilmektedir.

All foreign markets and investors indicate 
that Turkey offers big opportunities and great 
potential in all areas.

““
GİRİŞ INTRO



7

G
Ö

R
Ü

Ş/
Y

O
R

U
M

O
PI

N
IO

N
/C

O
M

M
E

N
T



8

“2014 WAS A QUITE EFFECTIVE YEAR FOR SBM IN TERMS OF REALIZING 
NEW PROJECTS”

“2014 SBM’nİn yenİ projelerİ tamamlaması 
ve hayata sunması açısından oldukça 
verİmlİ bİr yıl oldu”

UĞUR GÜLEN *

* SBM Yönetim Komitesi Başkanı, Aksigorta Genel Müdürü
   SBM Chairman of the Board, Aksigorta General Manager 
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Değerli okuyucular,
2014, sigorta sektörü adına son beş 
yılın en düşük büyüme hızıyla geçirilen 
yılı oldu diyebiliriz. 2013’te sektör yüzde 
22 büyüme hızı yakalarken, 2014’te 
bu oran yüzde 8 civarlarında kaldı. 
Büyümeyi etkileyen en önemli neden-
lerden biri sektörün yüzde 50’sinden 
fazlasını oluşturan araç sigortaları 
oldu.  Geçen yıl trafik sigortasında-
ki pirim artışı oldukça hızlı yaşan-
mıştı, fakat 2014’te aynı performans 
yakalanamadı. 

2015 yılı ile ilgili beklentimiz 2014’ün 
aksine, tek basamaklı büyüme 
rakamlarının üzerine çıkılacağı 
yönünde. Sektör için önümüzdeki yıl 
yüzde 10-12 bandında bir büyüme 
öngörüyoruz. İş modellerimizi, plan-
larımızı buna göre yapıyoruz.

Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan Türkiye, sigortacılık 
potansiyeli açısından Almanya, Fransa ve İngiltere’nin 
ilk üçte yer aldığı Avrupa’da 11. sırada yer alıyor. 
Teknolojinin ve sosyal medyanın gelişiminden eğitim sevi-
yesinin yükselmesine kadar yaşanan değişiklikler sigorta 
sektörünün gelişimi için de ümit vericidir. 

Bütün bu gelişmeler, birey ve kurum olarak maruz kaldığımız 
risklerin şekil ve büyüklüklerini değiştiriyor. Türkiye’nin genç 
nüfusu, giderek yükselen eğitim seviyesi ve şehirleşme 
oranı sigortaya olan talebi artırıyor. Belli bir yaşam kali-
tesine erişen bireyler, ekonominin gelişmesi sayesinde 
büyüyen KOBİ’ler, varlıklarını korumak, sürdürebilmek ve 
önlerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için risklerini 
sigortalatmak istiyor.

SBM, gerçekleştirdiği projelerle, verilerin tek merkezde topla-
narak, sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin 
şekilde yürütülmesi, sektör genelinde uygulama birliğinin 
sağlanması, sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi, suisti-
mallerin önlenmesi, güvenilir istatistiklerin oluşturulması, 
sigorta sistemine olan güvenin artırılması ve kamu göze-
tim - denetiminin etkinleştirilmesi misyonuyla bu bilincin 
oluşmasındaki en önemli aktörler arasında yerini almaktadır.

2014  SBM’nin yeni projeleri tamamlaması ve hayata sun-
ması açısından oldukça verimli bir yıl olmuştur.

Dear readers,
We can say that year 2014 was 
a year where we experienced the 
lowest growth rate of the last five 
years in the insurance industry. 
While the industry grew by 22% in 
2013, this remained at around 8% 
in 2014. One of the most important 
factors affecting growth was liability 
insurance, which comprises more 
than 50% of the industry. Last 
year, there was a rapid increase 
in premium production in liability 
insurance however the same 
performance couldn’t be achieved in 
2014.

Unlike growth figures in 2014, we 
expect growth figures to be two 
digit figures in 2015. We expect the 
insurance industry to grow by 10 to 
12% next year. We base our business 
models and plans on this forecast.

As Europe’s 6th biggest economy, Turkey ranks 11th in terms of 
potential of the insurance industry in Europe where Germany, 
France and UK are in top three. A variety of changes ranging 
from advancements in technology and social media to increased 
education level are all promising developments for the sector.

All these developments change the format and magnitude of the 
risks were exposed to at the individual and corporate level. Young 
population of Turkey, ever increasing education level and rate 
of urbanization increase the demand for insurance. Individuals 
attaining a certain life quality, SMBs that grow with better 
economic conditions are all willing to have their risks insured 
in order to maintain and sustain their assets and to eliminate 
uncertainties ahead.

With the projects it realizes, SBM is among the main players 
taking an active role in creating this awareness as a reflection of 
its mission of increasing effectiveness of insurance operations 
by gathering data at a single center, achieving unity in terms 
of practices across the sector, achieving a healthy pricing 
approach, preventing fraud, developing reliable statistics, 
increasing confidence in the insurance system and making public 
supervision and monitoring more effective.

2014 was a quite effective year for SBM in terms of realizing new 
project.

2015 yılı ile ilgili beklentimiz 
2014’ün aksine, tek basamaklı 
büyüme rakamlarının üzerine 

çıkılacağı yönünde.

Unlike growth figures in 2014, we 
expect growth figures to be two digit 

figures in 2015.

GÖRÜŞ/YORUM OPINION/COMMENT
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Mutabakat
SBM, doğal bir veri toplayıcısı olarak, sektöre çok kıymetli 
veriler sağlamaktadır.

Bu verilerin ve raporların daha değerli, faydalı, doğru ve 
anlamlı olması için şirketlerin SBM’ye gönderdikleri verilerin 
tutarlı olması çok önemli. 

2015 yılında sigorta şirketleri ile her branşta %100 
mutabakatı bir daha bozulmayacak şekilde sağlamayı 
hedefleyen SBM, sektör ve Türkiye için çok kritik ve önemli 
bir süreci yönetmektedir. 

Mutabakat tek seferlik bir çalışma değil, sürekli bir iş 
olarak prosedürlerin oluşturulmasını, operasyonların 
planlanmasını, kontrol mekanizmalarının kurulmasını 
gerektiren bir projedir. Bunun için hem SBM hem de şirketler 
tarafında dedike ekiplerin takipte olması faydalı olacaktır.

Mobil Kaza Tutanağı
SBM 2014 yılında kullanıma açtığı dünyada ilk ve tek olan 
Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile hem sektörde hem 
de ülke çapında büyük ses getirdi. 20 milyon sürücüyü il-
gilendiren uygulama vatandaşlar tarafından kısa zamanda 
benimsendi. Mobil Kaza Tutanağı uygulaması vatandaşa 
getirdiği kolaylıklar yanında sigorta şirketlerine de müşteri 
memnuniyetinin artırılması ve hasar süreçlerinin hızlandırıl-
ması konularında katkı sağladı.

SBM Kokpit
SBM’nin sektörde kapsamadığı branş, online ya da gün-
lük veri transferi yapmadığı alan hemen hemen kalmadı 
diyebiliriz. Bütün çalışmaların özeti ve sonucu olarak 
hazırlanan Dashboard uygulaması SBM KOKPIT ile 
dünyada bir ilke daha imza atıldı. Günlük bazda şir-
ketlerimizi ve şirketlerimizin sektörle karşılaştırmasını 
analiz edebildiğimiz bir dashboard sunabilen başka bir 
sektör ve kurum, ne Türkiye’de ne de dünyada bulun-
mamaktadır.

Doğrudan Tazmin Sistemi 
Mevcut hasar ödeme sisteminde, sigortalılar hasarını 
alabilmek için kusurlu tarafın sigorta şirketine başvur-
maktadır. SBM tarafından geliştirilen Doğrudan Taz-
min Sistemi (DTS) ile trafik sigortası sahipleri hasar 
sonucu zararlarını karşı tarafın sigortacısından değil kendi 
şirketinden karşılayabileceklerdir.

DTS sektörün %20 (5 Milyar TL) büyüklüğünü oluşturan 
zorunlu trafik poliçelerinde şirketlerin müşterilerine katma 
değerli yeni servisler sunmasını sağlayacak ve bu alanda 
büyüme getirecektir.

Reconciliation
As the sole data collector of the industry, SBM provides 
valuable data to the sector. 

In order for these data and reports to be more valuable, 
beneficial, accurate and meaningful, it is vital that the data 
provided to SBM by insurance companies are consistent.

Aiming to achieve 100% reconciliation with the insurance 
companies in every branch in 2015, SBM manages a 
process that is critically important for the sector and 
Turkey. 

Reconciliation is not a one-time initiative but rather a 
project that requires creation of procedures, planning 
of operations and creation of control mechanisms as a 
permanent task. To this end, it would be beneficial to have 
dedicated teams both on SBM and insurance company 
side to monitor this process.

Mobile Accident Report
With the Mobile Accident Report application it launched 
in 2014, which is the first and only application of its kind 
in the world, SBM created great repercussions both in the 
sector and Turkey. The application that relates to 20 million 
drivers has been embraced very quickly by our citizens. In 
addition to the convenience it offers to the users, Mobile 
Accident Report benefited the insurance companies both 
in terms of increasing customer satisfaction and speeding 
up claim processes.

SBM Kokpit
We can argue that there’s almost no area in the sector left 
where SBM does not cover or transfers data to and from 
online or on a daily basis. With the Dashboard application 
SBM KOKPIT that is a summary and result of all these 
practices, SBM undersigned another novelty in the global 
insurance sector. There’s no other industry or institution 
neither in Turkey nor in the world that provides analysis 
of the companies and comparison of companies with the 
sector on a daily basis. 

Direct Compensation System (DTS)
With the current claim payment system, beneficiaries are 
required to apply to the insurance company of the party 
at fault. With the Direct Compensation System (DTS) 
developed by SBM, liability insurance holders will be 
able to request compensation from their own insurance 
companies instead of that of the other party.

In the liability insurance category which comprises 20% (5 
billion TL) of the industry, DTS will allow companies to offer 
new value added services to their customers and bring 
growth in this area.

GÖRÜŞ/YORUM OPINION/COMMENT
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Suistimali Engelleme Sistemi
SBM bünyesinde 2013 yılında başlatılan Fraud projesi 
geçen yıl tamamlanmıştır.

Sigorta sektörüne yaklaşık 2 milyar TL karlılık getirecek 
olan Fraud projesi ile suistimallerin azaltılması ve sigorta 
sisteminin hak ettiği yere ulaşması konusunda SBM, sek- 
töre hem maddi hem de manevi büyük bir katmadeğer 
sağlayacaktır.

İnovasyon
SBM’nin sektörün merkezinde bulunması rolüyle gelecek 
dönemde de sektörün önünü açabilecek inovatif projelere 
devam etmesi oldukça önem arz etmektedir. Telematics 
ölçümleme sistemiyle sürücü davranışları kaydedilerek 
tek merkezde toplanabilir, yüksek bütçeli yatırım gerektiren 
harita sistemleri gibi hizmetler SBM altında oluşturulacak 
bulut hizmeti ile sektöre kazandırılabilir. Böylece her şirketin 
ayrı ayrı yatırım yapması gerekmeyeceği gibi, sigortalıların 
kişisel verileri de ortak bir havuzda ve güvenli bir ortamda 
saklanmış olacaktır.

2015’in sigorta sektörü açısından beklentilerin karşılandığı 
bir yıl olmasını dilerim.

Saygılarımla

Fraud Prevention System
Fraud project initiated by SBM in 2013 has been completed 
last year.

With the Fraud Prevention project which is estimated to provide 2 
billion TL profit to the insurance sector, SBM will be providing the 
industry with great added value both in material and immaterial 
sense in terms of decreasing fraud and allowing the insurance 
system to reach the point it deserves.

Innovation
As SBM is at the center of the industry, it is crucial for SBM to 
continue realizing innovative projects that would pave the way 
for the sector in the coming term as well. With the telematics 
measuring system, driver behavior can be recorded and data can 
be collected at a single location and services like map systems 
that require high level of investment can be introduced to the 
industry via the cloud service to be created under SBM roof. 
This would prevent each company having to make a separate 
investment and personal data of beneficiaries would be kept 
safely in a common pool.

I’m hoping for 2015 to be a great year for the insurance 
industry to meet its expectations.

With Regards

GÖRÜŞ/YORUM OPINION/COMMENT

Türkiye’nin genç nüfusu, giderek 
yükselen eğitim seviyesi ve şehirleşme 

oranı sigortaya olan talebi artırıyor. 
Belli bir yaşam kalitesine erişen bireyler, 

ekonominin gelişmesi sayesinde büyüyen
KOBİ’ler, varlıklarını korumak, 

sürdürebilmek ve önlerindeki 
belirsizlikleri ortadan kaldırmak için 

risklerini sigortalatmak istiyor.

Young population of Turkey, ever increasing 
education level and rate of urbanization 
increase the demand for insurance. Individuals 
attaining a certain life quality, SMBs that 
grow with better economic conditions are all 
willing to have their risks insured in order 
to maintain and sustain their assets and to 
eliminate uncertainties ahead.

“

“
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Mobil Kaza Tutanağı uygulaması, 2015  eTR Ödülleri 
Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler kategorisinde 1.’lik 
ödülüne layık görüldü!

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 
12.’si düzenlenen eTR ödülleri 15 Ocak Perşembe günü 
TBMM’de yapılan görkemli bir törenle sahiplerine verildi. 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı  Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince (SBM) 
geliştirilen ve 2014 yılında vatandaşın kullanımına açılan 
Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile Kamudan Vatandaşa 
e-Hizmetler kategorisinde 1.’lik ödülüne layık görüldü. 

Ödül, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü, Genel Müdürü Gökhan Karasu’ya takdim edildi. 

Dünyada İlk Kez Türkiye’de!
SBM Merkez Müdürü Aydın Satıcı ödül ile ilgili olarak şunları 
kaydetti: “Ekim 2014’te vatandaşın kullanımına açılan Mobil 
Kaza Tutanağı’nın bu ödüle layık görülmesi bizleri çok sevin-
dirdi. Mobil Kaza Tutanağı uygulaması sigorta sektörünün 
geliştirdiği en yenilikçi ve en faydalı ürünlerden biridir. Bu 
uygulama ile 1-1,5 saat süren Kaza Tespit Tutanağı işlem-
leri 10 dakikaya, 14 gün süren kusur oranı tespit süresi orta-
lama 3 güne düşmektedir. Trafik sıkışıklıklarının azaltılması, 
sigorta şirketlerinin müşterilerine daha hızlı ve daha kaliteli 
hizmet verebilmesi,  suistimallerin önüne geçilmesi Mobil 
Kaza Tutanağı’nın sağladığı faydalardan sadece bazılarıdır.” 

Aydın Satıcı ayrıca Mobil Kaza Tutanağı’nın getirdiği fay-
dalardan en yüksek seviyede yararlanılabilmek için uygu-
lamanın 20 milyon akıllı telefona yüklenmesi ve tüm KTT 
formlarının sadece Mobil Kaza Tutanağı üzerinden girilme-
si gerektiğini sözlerine ekledi.

Mobile Accident Report application won the award in the 
e-Services from State to Citizens category at the 2015 eTR 
Awards.

Organized for the 12th time this year, by TUSIAD and Turkish 
Foundation of Informatics (TBV), eTR awards were presented to 
winners at a magnificent ceremony held at TBMM on Thursday 
January 15th. Developed by the Undersecretariat of the Prime 
Ministry of Turkish Republic and Insurance Information and 
Monitoring Center (SBM) and launched in 2014 for use by public, 
the Mobile Accident Report application won the award in the 
e-services from State to Citizens category.

The award was presented to Gokhan Goksu, General Manager of 
the Insurance General Directorate of the Undersecretariat of the 
Prime Ministry of Turkish Republic.

A novelty in the world!
SBM Managing Director Aydin Satici made the following 
comment about the award: ‘We are more than glad to see that 
Mobile Accident Report application which was launched in 
October 2014 won this award. Mobile Accident Report is one of 
the most innovative and beneficial products that the insurance 
industry has ever developed. With this application, accident 
report creation time which was previously 1 to 1.5 hours in the 
past has been brought down to 10 minutes while the accident 
fault rate determination time which was previously 14 days has 
been brought down to 3 days. Decreasing traffic jams, allowing 
insurance companies to provide faster and higher quality service 
to their customers, preventing fraud are only some of the benefits 
of the Mobile Accident Report.”

Aydin Satici also stated that in order to get the maximum benefit 
from the Mobile Accident Report, the application needs to be 
installed on 20 million smart phones and all accident reports 
should be created through the application.

Mobİl Kaza Tutanağı’na eTR Ödülü!
eTR AWARD FOR MOBILE ACCIDENT REPORT!
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Kaza Tespit Tutanağı düzenlemede 
yeni bir dönem başlıyor!

Kaza Tespit Tutanakları artık Sigorta 
Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin yıldız projesi 
“Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması ile akıllı 
telefonlardan doldurulabiliyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen 
“Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması ile artık sürücüler, tu-
tanak doldurma işlemini yazılı form ve kalem kullanmadan 
akıllı telefonlarından hızlı ve kolayca yapabiliyor. Uygulama 
içerisindeki yönlendirmeler ve online entegrasyonlar 
sayesinde tutanak hazırlama süreci minimuma iniyor ve 
kazaların sebebiyet verdiği trafik sıkışıklıkları da büyük 
ölçüde engellenmiş oluyor. 

Dünyada bu alanda geliştirilen “ilk online uygulama” olma 
özelliği taşıyan “Mobil Kaza Tutanağı”,  IOS ve Android işletim 
sistemine sahip tüm akıllı telefonlardan indirilebiliyor.

A new era starts in preparing Mobile 
Accident Reports

Accident Reports can now be created 
on smart phones using “Mobile Accident 
Report”, the starring project of Insurance 
Information and Monitoring Center.

With the “Mobile Accident Report” application developed by 
Insurance Information and Monitoring Center, drivers can 
now conveniently and rapidly fill their accident reports on 
their smart phones without needing any written forms or 
pen. Thanks to the directions provided in the application and 
the online integrations, report creation time is minimized 
and traffic jams caused by big accidents are prevented.

Known as the “first online application” ever created in this 
area in the world, the “Mobile Accident Report” can be 
installed on all phones with IOS and Android operating 
systems.

2014‘ün Yıldız Projesİ “Mobİl Kaza Tutanağı”
STARRING PROJECT OF 2014: “MOBILE ACCIDENT REPORT”
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Aşağıdaki kare kodları okutarak uygulamayı telefonunuza 
indirebilirsiniz. 

Mobil Kaza Tutanağı Büyük İlgi Gördü!
Mobil Kaza Tutanağı, AppStore ve Google Play Store’da 
yayınlandıktan sonra çok büyük ilgi gördü. AppStore’da 
“İş Kategorisi”nde zirveye çıkan uygulama, Google Play 
Store’da en popüler uygulamalar arasında ilk sıralarda yer 
alıyor.

Markete çıktığı ilk ayda 150 binden fazla indirme rakamına 
ulaşan uygulama, gerek kullanılabilirliği gerekse tasarımı ile 
kullanıcılardan tam not aldı.

2 binden fazla kullanıcının yorum yaptığı uygulama beğeni 
sıralamalarında da en önde yer alıyor.

Uygulama, yazılı ve görsel basında da çok büyük ilgi gördü. 
Birçok ana haber bültenine konu olan Mobil Kaza Tutanağı, 
Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinde manşetten verildi.
Sürücüler de uygulamaya  yavaş yavaş alışıyor.

İlk 1 aylık dönemde 500’e yakın kaza tutanağı mobil uygu-
lama aracılığı ile girilirken, uygulamanın yaygınlaşmasıyla 
gün geçtikçe bu sayı daha da artıyor.

You can download the application by scanning the following
qr codes.

Mobile Accident Report Received Great Attention!
After its launch on AppStore and Google Play Store, Mobile 
Accident Report application received great attention from 
the public. Having reached number one spot in the “Business 
Category” in AppStore, the application ranks among the most 
popular apps in Google Play Store. 

Having reached a download level of over 150 thousand in its 
first month after launch, the new application received A+ from all 
users both due its functionality and design. 

Over 2.000 users commented on the application and the new 
application also ranks among top apps in app like rankings. 

The new app by SBM received great attention also in written 
and visual media. Covered by most prime time news shows, the 
Mobile Accident Report application became the headline on the 
leading papers of Turkey. And the drivers have been gradually 
adopting the new application as well.

During the first month after launch, around 500 accident reports 
were created using this mobile app and this figure gradually 
increases as the app gets wide spread.

IOS ve ANDROID için For IOS and ANDROID

100dk/min

10
dk/min

MOBİL KTT
SONRASI
After Mobile
Accident Report App

MOBİL KTT
ÖNCESİ
Before Accident
Report App
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n 

tim
e

Tutanak Düzenlem
e Süresi
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Mobİl Kaza Tutanağı Bİrçok 
Avantaja Sahİp
Kağıt, Kalem Arama Dönemine Son!
Mobil uygulamayı kullanan 
sürücülerin artık araçlarında gün-
cel kaza formu ve kalem taşıması-
na gerek kalmıyor. Kaza tespit 
tutanağını düzenlemek için kaza ye-
rinde sadece bir akıllı telefon bulun-
ması yeterli.

Poliçe Bilgilerini Tek Tek Girme 
Derdi Kalmadı!
Artık poliçe bilgilerine tek tık ile 
ulaşılabiliyor. Poliçelere;

 � Plaka ve ruhsat sahibinin kimlik 
numarası ile sorgulama yaparak,

 � Bu bilgileri profilinize kaydetmiş 
iseniz profilden getirme özelliği 
ile,

 � Ya da Kare kodlu poliçenizdeki 
kare kodu okutarak 
ulaşabilirsiniz.

Araç Bilgilerini Girmekle Uğraşmaya Gerek Yok!
Aracın;

 � Şasi numarası,

 � Markası,

 � Modeli,

 � Model yılı vb
bilgilerini girebilmek için uğraşmaya gerek kalmadı. 
Poliçe bilgilerine ulaşıldığı anda araç bilgileri otomatik 
olarak ekranlarda olacak.

Sigorta Şirketine Mobil Kaza Tutanağı Haber 
Verecek!
Kazadan sonra tutanak otomatik olarak şirketlere iletil-
mekte. Dolayısıyla kazada Mobil Kaza Tutanağı kullanılır 
ise sigorta şirketini aramak ve tutanağı şirkete iletmek ih-
tiyacı kalmayacak.

Kusur Oranları Her An Akıllı Telefonlarda!
Kazadan sonra hangi taraf kusurlu bulundu? Artık bu so-
runun cevabı için uğraşmaya gerek yok. Uygulama üzeriden 
girilen kazanın kusur durumu belirlendiği anda cep tele-
fonuna SMS ile bilgilendirme yapılacak ve kusur oranı 
uygulama üzerinden görülebilecek.

MOBILE ACCIDENT REPORT 
OFFERING NUMEROUS BENEFITS
No need for pen or paper anymore!
Drivers  using  the  mobile  application no longer need to carry an

up-to-date accident report form and pen 
in their vehicles. All they need is a smart 
phone at the time of the accident to 
prepare the accident report.

No need to enter policy 
information!
Users can now access policy informa-
tion with just one click. You can access 
policy information by;

 � Making an inquiry using the license 
plate number and ID number of the title 
owner, 

 � Retrieving this information from your 
online profile if you’ve already created 
one,

 � By scanning the qr code on your policy.

No need to struggle for entering vehicle 
information!
Drivers no longer need to worry about entering vehicle 
information such as;

 � Chassis number,

 � Make,

 � Model,

 � Year etc.
of the vehicle. Vehicle information will instantly be brought to 
screen once the driver accesses policy information.

Mobile Accident Report to Notify the Insurance 
Company!
After the accident, the accident report is instantly sent to the in-
surance company via the application. As a result, if the mobile 
accident report app is used, drivers will not have to call the in-
surance company and send the accident report to the company.

Fault Rates Instantly Accessible on Smart Phones!
Who is the faulty party at the accident? There’s no need to worry 
about the answer to this question anymore. Once the fault situa-
tion of the accident information of which is entered in the app, the 
drivers will be notified via SMS instantly and drivers will be able to 
see the fault rate on the app screen.
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GEO CODE Bazında Kaza Yeri Analizi
Mobil Kaza Tutanağı ile coğrafi kod bazlı 
(GEOCODE) kaza istatistikleri elde edile-
biliyor. Uygulama üzerinden yapılan tut-
anak girişlerinde kaza lokasyonu otomatik 
olarak alınıyor ve Merkezimiz sistemlerine 
kaydediliyor.

Bu sayede sokak sokak kaza 
yeri analizleri yapılabilecek 
olup, riskli bölgeler tespit 
edilerek Emniyet, Karayol-
ları ve Belediye gibi resmi 
kurumların önlem alınması 
yönünde bilgi akışı sağlana-
bilecek.

Aşağıda Mobil uygulama 
aracılığı ile en çok kazanın 
girilmiş olduğu İstanbul/
Şişli ilçesi kaza yeri grafiğini 
görebilirsiniz.

Kare Kod Uygulamasi ile Poliçelere Anında Erişim
Uygulama içerisinde yalnızca araç plakası ve ruhsat sahibinin 
T.C. kimlik numarasının girilmesi ile birçok bilgi otomatik 
olarak bulunmakta ve tutanak uygulama üzerinden kolayca 
doldurulabilmektedir.

Bununla birlikte, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
tarafından geliştirilen Kare Kod uygulaması ile plaka ve 
kimlik no bilgileri dahi girilmeden, yalnızca poliçe üzerindeki 
Kare Kod bilgisi okutularak işlemler çok daha hızlı yapılabil-
mektedir.

Merkezimiz sigortalılara açık tüm poliçe görüntüleme 
ekranlarına Kare Kod eklentisini yapmış ve bu poliçe çık-
tılarına sahip sürücülerin uygulama üzerinden anında 
poliçe bilgilerine erişmesi sağlanmıştır.

NOT: Kare kodlu poliçelerinize Merkezimiz web sitesinde 
yer alan Trafik Poliçesi Sorgula adımından ulaşabilirsiniz.

Hasar Süreçleri Yeniden Şekillenecek 
Sigorta şirketlerinin kaza tutanağı oluşturulduğu anda ka-
zadan haberdar olabileceği bu uygulama ile hasar süreçleri 
de yeni bir boyut kazanacak. 

Kazaya ilişkin tüm bilgiler (Kaza tutanağı, kaza bilgileri, ruhsat 
resimleri, ehliyet resimleri, iletişim bilgileri ve diğer bilgiler) an-
lık olarak sistemlerimizden sorgulanabileceği için, 

Accident Location Analysis Based on GEO CODE
With the Mobile Accident Report app, it is now 
possible to access accident statistics based 
on geographical code (GEOCODE). Accident lo-
cation is automatically determined and trans-
mitted to our Center’s database upon creation 
of the accident report via the application.

This will make it possible to 
analyze accident locations 
even at the street level, al-
lowing the public authorities 
such as Police, State High-
ways and Municipality to 
take necessary measures.

Below you can see the ac-
cident location graphics 
of Sisle district of Istanbul 
where the highest number 
of accidents were reported 
via the mobile app.

Instant Access to Policies via QR Code
Just by entering the license plate number and the ID number of 
the titleholder, the driver can conveniently access all kinds of ve-
hicle information and fill the form on the app. 

In addition, with the QR CODE application developed by Insurance 
Information and Monitoring Center, the users can conveniently 
retrieve policy information by scanning the qr code on their poli-
cies without having to enter license plate number and ID number. 

Our center has recently added a qr code to all policy retrieval 
screens that can be viewed by beneficiaries allowing the users 
with such policy information to access this information instantly 
via the application.

NOTE: You can access your policies with qr codes, via the Search 
Liability Insurance Policy page on our Center’s website.

Changing Damage Assessment Times
With this application, which notifies the insurance companies 
instantly about the accident, damage assessment times will be 
revolutionized as well.

All information regarding the accident (accident report, accident 
information, scans of title and registration, scan of driver’s li-
cense, contact information and other required information) can 
now be retrieved from our Center’s database. Thus, companies 
that update their systems in accordance with this infrastructure 
will be able to complete their accident assessments very quickly 
and with minimum documentation.
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bu altyapıya uygun olarak işlem-
lerini tamamlayan şirketler hasar 
süreçlerini çok kısa bir sürede ve çok 
az belge ile tamamlayabilecektir.

Tutanak girişlerinin mobil uygula-
ma üzerinden sigortalı/sürücüler 
tarafından yapılması ile önemli 
bir işgücü kazanımı elde edilmesi 
beklenmektedir.

Halihazırda düzenlenen tutanaklar için tüm kaza bilgileri 
sistemimize sigorta şirketi kullanıcıları tarafından girilmekte 
olup, mobil uygulama üzerinden düzenlenen tutanaklar için 
bu işleme gerek kalmayacaktır. 

İşgücü Maliyetlerinde Büyük Kazanım
Tutanak girişlerinin mobil uygulama üzerinden sigortalı/
sürücüler tarafından yapılması ile önemli bir işgücü kazanımı 
elde edilmesi beklenmektedir.

Halihazırda düzenlenen tutanaklar için tüm kaza bilgileri 
sistemimize sigorta şirketi kullanıcıları tarafından girilmekte 
olup, mobil uygulama üzerinden düzenlenen tutanaklar için 
bu işleme gerek kalmayacaktır. 

Ve Diğer Kazanımlar…
Tüm bu kazanımlar ile birlikte uygulamanın hem sigorta 
şirketlerine hem de vatandaşlara aşağıdaki kazanımları da 
sağlaması beklenmektedir: 

Sigorta Şirketlerine Sağlayacağı Kazanımlar

 � Sigorta şirketlerine daha doğru bilgilerin gönderilmesi

 � Sigorta şirketlerine tutanakların hızlı şekilde iletilmesi

Allowing beneficiaries/drivers to cre-
ate their accident reports online via 
the mobile app, is also expected to 
bring savings to insurance compa-
nies by eliminating the need for addi-
tional personnel to carry out this task.

Currently, insurance company users 
have to enter in our system all acci-
dent information regarding the acci-
dent reports prepared. The new mo-
bile application eliminates this need 

for the reports created via the mobile application.

Big Savings in Employee Costs
Allowing beneficiaries/drivers to create their accident reports on-
line via the mobile app, is also expected to bring savings to insur-
ance companies by eliminating the need for additional personnel 
to carry out this task.

Currently, insurance company users have to enter in our system 
all accident information regarding the accident reports prepared. 
The new mobile application eliminates this need for the reports 
created via the mobile application.

And Other Gains...
With all these gains, the new application is also expected to pro-
vide the below mentioned benefits to both insurance companies 
and the insurance holders:

Benefits for the Insurance Companies
 � Providing the insurance companies with more accurate 

information

 � Rapid transmission of accident reports to the insurance 
companies

 � Decreases personnel expenses with the accident reports 
being created by the beneficiaries.

 � Ability to take rapid action
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 � Tutanakların vatandaşlar tarafından girilmesi ile insan 
gücü maliyetlerindeki azalma 

 � Hızlı aksiyon alma imkanı

 � Suistimal oranının azaltılması

 � Kaza resimli tutanak oranının artması

 � Geocode bazında kaza yeri analizi

 � Hasar ihbar süreçlerinde kolaylık

 � Ruhsat ve ehliyet resimlerine online erişim

Vatandaşlarımıza Getireceği Kazanımlar

 � KTT formunun taşınmasına gerek kalmaması

 � Tutanağın anında sigorta şirketlerine ileterek zaman 
kaybının önlenmesi

 � Daha az bilgi ile tutanak girişinin sağlanması

 � Daha hızlı tutanak girişinin sağlanması

 � Uygulamadaki yönlendirmeler ile tutanak girişindeki 
hata oranının azaltılması

 � Kazaların sonuçlanma süresinde azalma

 � Kare kod ile poliçe bilgilerine hızlı erişim 

 � Sonuç kusur oranlarını online takip 
                                                                                
Tüm sektör açısından büyük bir önem taşıyan ve herkese 
büyük fayda sağlayacağını inandığımız “Mobil Kaza 
Tutanağı” uygulamasının sigortalılara ve sektörün tüm 
paydaşlarına olumlu katkı sağlayacağına inancımız tam.

 � Prevention of insurance fraud 

 � Increased number of accident reports with accident 
photographs

 � Accident location analysis on the basis of Geocode
 � Convenience in terms of damage notification process
 � Online access to registration and driver’s license scans.

Benefits for our citizens

 � Elimination of the need to carry accident report forms

 � Time savings by instantly sharing the report with the 
insurance company

 � Ability to create accident reports by entering less information

 � Faster accident report creation. 

 � Decreasing chances of errors in report creation as a result of 
directions provided by the app.

 � Decreased accident assessment times

 � Instant access to policy information via the qr code

 � Online access to final fault rates.

We firmly believe that “Mobile Accident Report” application which 
we believe is very important for the industry as a whole and would 
benefit everyone, would make great contributions to the industry 
and bring convenience to lives of all beneficiaries.
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Akıllı Telefonlardan Poliçe 
Sorgulamak Artık Mümkün!
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
(SBM) 2014 yıldız projelerinden biri 
olan “Mobil Sigorta Sorgu” uygu-
laması IOS ve Android işletim sis-
temine sahip tüm akıllı telefonlarda 
kullanıma açıldı.

SBM bu uygulama ile web sitesi üzerin-
den sunduğu online işlem hizmetini bir 
adım daha ileriye götürerek akıllı tele-
fonlara taşıyor. “Mobil Sigorta Sorgu” 
ile sigorta poliçelerinin akıllı telefonlar-
da sorgulanabilmesi sağlandı.

Uygulama ayrıca, kolay ve hızlı bir 
şekilde poliçe, acente, eksper, kaza tutanağı sorgulama ve 
eksper atama gibi işlemleri de yapmaya olanak sağlıyor.

Uygulama ile Hangi Poliçe Sorgulamaları
Yapılabiliyor?
“Mobil Sigorta Sorgu” uygulaması ile Trafik ve Kasko Poliçe-
leri, Hayat sigortaları, Seyahat ve Sağlık Poliçeleri, Yeşil 
Kart, Taşımacılık ve Koltuk Poliçeleri sorgulanarak poliçe 
bilgileri kontrol edilebiliyor ve profil, poliçe bilgileri girilerek 
birçok sigorta sorgu işlemi akıllı telefonlardan yapılabilmesine 
imkan sağlıyor. 

Eksperinizi Atayabilir ve Eksper Raporunuzu 
görüntüleyebilirsiniz
Akıllı telefonunuzdan eksper atamak da mümkün. Uygu-
lama sayesinde poliçe ve hasar bilgileri girilerek Eksper 
havuzundan eksper seçilebilir ya da sistem tarafından rastgele 
seçme yöntemiyle eksper atama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Aracınıza eksper atandığında, eksperin araç onarımı ile ilgili 
belirlediği tüm detaylara ulaşmak çok kolay. Plaka, T.C. kim-
lik numarası ve hasar tarihi girilerek eksper raporu bilgilerine 
kolayca ulaşılabilirsiniz.

It’s now possible to access your 
policy via your smart phone!
“Mobile Policy Inquiry” application, one of 
the star projects of Insurance information 
and Monitoring Center (SBM) in 2014, is 
now ready for use in all IOS and Android 
smartphones. 

With this new application, SBM took 
one step further, the online services it 
provides on its official website and brings 
this service to smartphones. With the 
“Mobile Policy Inquiry” application, it’s 
now possible to access insurance policies 
from smart phones.

With the new application, it’s also possible 
to do conveniently and rapidly, other tasks 

such as policy, agency, expert, accident report inquiries and 
expert selection.

Which Insurance Policy Inquiries can be made via 
the application?
With the “Mobile Policy Inquiry” application, the users can now 
retrieve their Liability and Comprehensive Coverage Policies, 
Travel and Health Insurance Policies, Green Card, Transportation 
and Seat Policies and verify their policy information online. In 
addition, with the application, the users can also enter their 
profile information and policy information to make numerous 
transactions regarding their insurance policies. 

You can Appoint your Expert and Access your 
Expert Report
It’s now possible to appoint an expert via smartphones. With the 
new application, the users can enter policy and claim information 
to select experts from the expert pool or allow the system to 
randomly appoint an expert for them.

Once the expert is appointed for the case, users can easily 
access all details determined by the expert about a vehicle’s 
repair process. You can now easily access expert reports just by 
entering license plate information, ID number and damage date.

Mobİl Sİgorta Sorgu İle 
Polİçelerİnİzİ Sorgulayın! 

ACCESS YOUR POLICY WITH MOBILE POLICY INQUIRY!
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En Yakın Acente ve Eksper Nerede mi?
Acente sorgulama adımı ile yakındaki acenteler 
öğrenilebildiği gibi, iletişim bilgileri ve acenteye nasıl 
ulaşılacağı da harita yardımı ile görüntülenebilir. 
Eksper bilgilerine ulaşmakta uygulama ile artık 
çok kolay

Poliçe sorgulamada ve diğer işlemlerde kullanıcıya kolay-
lıklar sağlayacak uygulama App Store’dan indirilebilir.

Kaza Tespit Tutanaklarını Takip Edin! 
“Mobil Sigorta Sorgu” uygulaması ile kaza tespit tutanak-
larının son durumunu anlık olarak takip edebilirsiniz ve 
sonuçlanan dosyaların kusur oranları uygulama üzerinden 
öğrenilebilir. Ayrıca yönetmelikler ile belirlenmiş kurallar 
çerçevesinde sonuç kusur oranlarına mobil uygulamamız 
aracılığı ile itiraz edebilme olanağı sağlanmıştır.

SBM Mobil ile Hangi Sorgulamalar Yapılabilecek?
 � Trafik/ Kasko Poliçesi

 � Yeşil Kart Poliçesi

 � Taşımacılık/ Koltuk Poliçesi

 � Kaza Tespit Tutanağı

 � Hayat Poliçesi

 � Sağlık/Seyahat Poliçesi

 � Acente Sorgulama

 � Eksper Sorgulama

 � Eksper Atama Sorgulama

Mobil Sigorta Sorgu Uygulamasının Avantajları
 � Poliçe sorgulama işleminde zaman kaybının önlenmesi

 � Poliçe sorgulamada profil desteği ile poliçelere 
erişilebilirlik

 � Konumunuza en yakın acenteyi bulma

 � Eksper atama ile kendi 
eksperinizi hızlıca 
atayabilme

 � Tutanak sorgulama 
ile tutanaklarınızın 
durumunu ve sonuç 
kusur oranlarını online 
sorgulayabilme

Do you want to know where the nearest 
Agent or Expert is?
With the agency search option, users can find the 
agents closest to them and access address and 
contact information of the agents as well as directions 
on the map. With the new application it’s now also very 
easy to access expert information.

Users can download the new application, which will bring 
convenience in policy inquiry and other tasks, from App Store.

Track your Accident Report!
With the “Mobile Policy Inquiry” application, users can now 
instantly track the updates on their accident reports and access 
information about the final fault rates in the finalized cases. In 
addition the new application allows the users to raise objections 
to the final fault rates within the framework of the relevant 
legislation and rules.

Which inquiries can be made with SBM Mobile?
 � Liability Insurance/Comprehensive Coverage Policies

 � Green Card Policy

 � Transportation/Seat Policy

 � Accident Report 

 � Life Insurance

 � Health/Travel Insurance Policies

 � Agency Search

 � Expert Search

 � Expert Appointment

Advantages of Mobile Insurance Inquiry 
Application

 � Minimizes time spent in policy inquiries

 � Allows access to policies conveniently based on saved 
profile information

 � Allows you to find the agency closest to your location

 � Lets you appoint 
your expert with the 
Expert Appointment 
application

 � Lets you retrieve 
the updated and 
latest versions of 
your accident reports 
and fault rates via 
the Accident Report 
Retrieval Tool.



22
SBM’DEN FROM SBM

Beklenmedik veya ani bir olay neticesinde vefat, sürekli 
sakatlık gibi durumlar için teminat veren sigorta türü olan 
Ferdi Kaza sigortaları, 2014 Haziran ayı sonu itibari ile 
merkezimizde toplanmaya başlamıştır.

Sigorta priminin uygun olması, hem elementer hem de hayat 
şirketleri tarafından üretime konu olması gibi nedenlerle, 
Ferdi Kaza sigortaları adet olarak birçok sigorta branşından 
daha büyük bir paya sahiptir. Ferdi Kaza, Uçak Yolcu Kaza 
ve Uzun Süreli Ferdi Kaza alt branşlarından oluşan ürünün 
poliçe üretimi, en çok Ferdi Kaza branşında hayat dışı şir-
ketleri tarafından yapılmaktadır.Türkiye Sigorta, Reasürans 
ve Emeklilik Şirketi Birliği tarafından yayımlanan istatistikler 
doğrultusunda Ferdi Kaza branşında 2014 Ağustos sonu 
itibariyle toplam poliçe adedi 5.032.978 ve toplam sigortalı 
adedi 8.807.848 şeklindedir.

2014 Haziran ayı sonu itibariyle başlayan veri transferleri 
sonucu, yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede sistemimizde 4 
milyon adet poliçe toplanmıştır.

İlgili proje kapsamında sigorta şirketleri web servis-
ler aracılığıyla, en fazla bir iş günü gecikme ile kayıtlarını 

Policies for Individual Accident Insurance, which covers the 
beneficiaries against unexpected death or disability, are now 
being collected at our center since the end of June 2014. 

Due to reasons such as reasonable insurance premiums, and 
being used both by elementary and life insurance companies, 
individual accident insurance policies have a greater share than 
most other insurance categories in terms of number of policies. 
Policies of this product, which is offered in Individual Accident, 
Aircraft Passenger Accident and Long-Term Individual Accident 
sub-branches, are mostly generated by the non-life insurance 
companies, in the Individual Accident Insurance category. 
According to statistics published by the Insurance Association of 
Turkey, total number of policies in the Individual Accident branch 
as of the end of August 2014 is 5.032.978 and the total number 
of beneficiaries is 8.807.848. 

As a result of the data transfer process initiated by the end of 
June 2014, a total of 4 million policies have been collected in our 
database in as short as 4 months.

As part of this process, insurance companies can transfer data 
via web services with at most one-day delay and the policy 
generation and claim information from insurance companies are 
collected in our database, allowing users to instantly access their 

Ferdİ Kaza Polİçelerİnİz artık SBM’de!
YOUR INDIVIDUAL ACCIDENT INSURANCE POLICIES ARE NOW AT SBM!
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sistemimize transfer etmekte, sigorta şirketlerinin üretim 
ve tazminat bilgileri sistemimizde toplanarak, bu bilgilere 
bağlı olarak anlık sorgulamalar yapılabilmesi sağlanmak-
tadır.Ayrıca konsolide edilmiş veriler üzerinden, iş zekası 
raporları da yayınlanabilecektir.

Son zamanlarda  ülkemizde giderek artan iş kazaları 
ile birlikte ferdi kaza sigortası da sektör içindeki payını 
artırmaktadır. 

Ferdi kaza sigortalı olma oranının her geçen sene arttığı  
ve önem kazandığı ülkemizde,  sağlıklı fiyatlandırmanın 
yapılması ve suistimallerin önlenmesi adına  bu bilgilerin 
merkezimizde toplanması sektörün gelişmesine önemli 
katkı sağlayacaktır.

Bu proje ile birlikte aşağıdaki kazanımların elde edilmesi 
beklenmektedir:

 � Sigortalılığın izlenebilmesi,

 � Konuya ilişkin poliçe ve tazminat bilgilerinin sektör 
tarafından takibinin yapılabilmesi,

 � Sektöre fayda getirecek sağlıklı istatistik ve raporların 
sunulabilmesi,

 � Tüm paydaşların Merkezden yeteri kadar 
yararlanmalarının sağlanması,

 � Sektöre olan güveni arttırılması.

policy information. In addition, business intelligence reports can 
be published based on consolidated data.

With the increased prevalence of job accidents in our country, the 
share of individual accident insurance in the industry as well has 
been increasing.

In our country, where number of individual accident insurance 
beneficiaries has been increasing gradually every year, collection 
of related data at our center would benefit the sector as a whole 
in terms of allowing healthier pricing approaches and prevention 
of insurance fraud. 

Following benefits are expected with this project:

 � Beneficiaries can track insurance status,

 � Companies can track related policies and claim information,

 � Accurate statistics and reports can be generated to benefit 
the sector

 � All stakeholders can make maximum use of the Center’s 
resources,

 � Increased confidence in the insurance industry.

2014 Haziran ayı sonu itibariyle başlayan 
veri transferleri sonucu, yaklaşık 4 ay gibi 

kısa bir sürede sistemimizde 4 milyon adet 
poliçe toplanmıştır.

A total of 4 million policies have been collected 
in our database in as short as 4 months

““
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İş Sürekliliği, bir işletmenin yaşamını etkileyebilecek her 
türlü kesinti durumunda hizmet vermeye devam edebil-
mesi için uygulaması gereken süreç, kural, karar ve etkin-
liklerden oluşur.

İş Sürekliliği kavramınının geçmişine bakıldığında, 2000 yılı 
sorunuyla birlikte öneminin hem dünyada hem Türkiye’de 
arttığı görülmektedir. O dönemde eski bilgisayar donanım 
ve yazılımlarında sıkça kullanılan iki rakamlı yıl bilgisinin 
son iki hanesinin sıfırlanmasının yaratacağı sorunlar gün-
demdeydi. Buna yönelik sorun yaratabilecek tüm donanım 
ve yazılımlar elden geçirilerek test edildi ve değiştirildi. 
Ancak tüm önlemler alınmasına rağmen hala gözden 
kaçan yazılım ve donanım sorunları olma ihtimali vardı. 
Bu riski göze almak istemeyen işletmeler daha önce pek 
önem vermedikleri Felaket Kurtarma Planları’nı (Disaster 
Recovery Plan) geliştirmeye başladılar. İş Sürekliliği 
(Business Continuity) kavramı da ilk kez o planlarla birlikte 
doğmuş oldu. 

Felaket Kurtarma, Acil Durum ya da kısa adıyla İngilizce’de 
DR (Disaster Recovery) olarak da adlandırılan kavram çoğu 
zaman İş Sürekliliği süreci ile de karıştırılmaktadır. Felaket 

Business continuity comprises processes, rules, decisions 
and competencies required for a business to continue pro-
viding its services in case of a major interruption in busi-
ness operations.

Looking at the evolution of the concept of Business 
Continuity, it is seen that its importance has increased both 
in the world and in Turkey with the problem of year 2000. In 
those years, there was the issue of possible problems that 
could be caused by replacement of last two digits of date 
used in most computers and software at that time with 
double zeros. All hardware and software that could cause 
issues due to this change were all reviewed and tested and 
changed. However despite all precautions, there was still 
the possibility of certain software and hardware problems 
to occur. Businesses unwilling to take such risks, started 
to develop Disaster Recovery Plans which that they had 
previously ignored to a great extent. And the concept of 
Business Continuity was born for the first time with those 
plans.

The concept known as Disaster Recovery is most often 
confused with the Business Continuity process.  While a 

SBM HAZIR: ÖNCELİĞİMİZ İŞ SÜREKLİLİĞİ
BUSINESS CONTINUITY AND DISASTER RECOVERY PLAN
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Kurtarma Planı, kısaca bir felaket gerçekleştiğinde alınacak 
aksiyonları ele alırken, iş sürekliliği planı ise sadece felaket 
anı için değil, plan kapsamında yapılacak kesintilerde veya 
kuruma yönelik pozitif değişimlerde yaşanacak kesintiler 
dahil neler yapılacağını belirlemektedir. İş sürekliği daha 
çok “önleyici” stratejileri içerirken, felaketten kurtarma 
ise “düzeltici” kontrol ve aksiyonları içermektedir. Başka 
bir deyişle, felaket kurtarma planı iş sürekliliği planının bir alt 
süreci olarak değerlendirilmeli ve özellikle Bilgi Teknolojileri 
birimleri ile ilişkilendirilmelidir.

Dünyadaki gelişmeleri takiben Türkiye’deki büyük işletmeler 
ve devlet kurumları da kesinti durumlarında büyük kayıplara 
yol açılmasının önüne geçmeye çalışmaktadırlar. Bu konuda-
ki en önemli rehber uluslararası bir standart olan İngiliz 
Standartları Enstitüsü’nün yayınladığı (BSI) ISO-22301’dir. 
Mayıs 2012 tarihi itibariyle aralarında Türkiye’nin de olduğu 
ISO üyesi ülkeler tarafından uluslararası standart olarak ka-
bul edilmiş ve “ISO 22301:2012 Societal Security – Business 
Continuity Management Systems -Requirements” ismiyle 
ISO standardı olarak yayımlanmıştır.
Bir İş Sürekliliği Planının başarıya ulaşabilmesi için aşağıda-
ki unsurlar kritik öneme sahiptir:

1. Üst Yönetim Desteği
İş sürekliliği çalışmalarına başlanırken öncelikle üst yöne-
tim seviyesinde onay alınması ve desteğinin sağlan-
ması gereklidir. Bu süreçler boyunca üst yönetim düzenli 
raporlar, toplantılar ve test sonuçları ile devamlı olarak 
bilgilendirilmelidir.

2. Strateji Planının Parçası Olma
İş sürekliliği kendi içinde bir süreç değildir. Stratejik hedeflere 
paralel olarak geliştirilmesi gereken stratejik planının bir 
parçasıdır. Kurumun işleyişinde aksaklık çıkmaması için her 
daim güncel ve ihtiyacı karşılayan bir durumda olmalıdır. 

3. İş Sürekliliği Organizasyonu ve Koordinasyonu
İş sürekliliği kurumun tüm bölümlerinin ortaklaşa yapa-
bileceği bir çalışmadır. Bu nedenle bir bölüme veya kişiye 
sorumluluk yüklenmemeli ve bir defaya mahsus proje eki-
bi mantığıyla değil çalışanların iş tanımlarının bir parçası 
haline getirilerek süreklilik sağlanmalıdır. 

4. İş Etki Analizi
Bir kesintinin iş üzerinde yaratacağı etkinin analiz edilme 
çabası o işle ilgili İş Sürekliliği sağlamada karşılaşılabi-
lecek riskleri görmek için gereklidir. İş sürekliliği planı da 
bu çabanın çıktılarına göre oluşturulmalıdır. Analizin doğru-
luğu iş sürekliliğinin doğru olmasını sağlayacaktır. Analiz 
sırasında kabul edilebilir kesinti süreleri, maksimum kesin-
ti süreleri ve süreçlerin kurum için kritikliği açık bir şekilde 

disaster recovery plan covers the actions to be taken in 
case of a disaster or emergency, business continuity plan 
sets forth actions to be taken not only at the time of dis-
aster but also during interruptions that may take place as 
part of the plan or interruptions during positive changes 
about the organization. While Business Continuity covers 
mostly “preventive” strategies, disaster recovery covers 
“corrective” controls and actions. In other words, disaster 
recovery plan should be viewed as a sub-process of busi-
ness continuity plan and should be associated mostly with 
Information Technology units.

Parallel to the developments in the world, big corporations 
and public institutions in Turkey as well are trying to find 
ways of preventing big losses in cases of major business 
interruptions. The major guidance document in this area 
is the (BSI) ISO-22301 standard which is an international 
standard published by British Standards Institute. In May 
2012, this standard was acknowledged as an internation-
al standard by ISO member countries including Turkey, 
and was published as an ISO standard under the title of 
“ISO 22301:2012 Societal Security – Business Continuity 
Management Systems – Requirements”. 
Following factors are critically important for the successful 
implementation of a Business Continuity Plan:

1. Support from Senior Management
Prior to implementation of the business continuity plan, approval 
and support of senior has to be obtained. During this process, 
senior management should be informed on a regular basis via 
reports, meetings and presentation of test results.

2. Being a part of the Strategy Plan
Business continuity is not a process in itself. It is a part of the 
strategic plan that needs to be developed parallel to the strategic 
goals. In order to avoid any interruption of the business operations, 
it has to be updated and able to meet requirements at all times.

3. Business Continuity Organization and Coordination
Business continuity is a process to be carried in cooperation 
by al units of an organization. Thus all responsibility shouldn’t 
be given to a single individual or department and continuity 
should be ensured by making it a part of the job descriptions of 
the employees rather than approaching it as a one-time project 
teamwork.

4. Business Impact Analysis
The effort for analysis of the impact of a possible interruption on 
business operations is required for foreseeing the risks that may 
be encountered in the process of ensuring Business Continuity. 
And the business continuity plan should be formed based on 
the outcomes of this efforts. Accuracy of the analysis would 
ensure a correct business continuity plan. Analysis results should 
clearly determine acceptable interruption times, maximum 
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belirlenmelidir. Risk ve iş etki analizine göre iş sürekliliği 
stratejileri belirlenmeli ve bu analizler şartlar değiştiğinde 
yenilenerek güncel tutulmalıdır.

5. Bütçe ve Mali Yeterlilik
Olağan proje tasarımlarında olduğu gibi İş sürekliliği 
oluşturulurken de bütçe iyi belirlenmeli ve planlanma-
lıdır. Kaynakların doğru planlanması Bilgi Teknolojileri alt-
yapısının da doğru yapılandırılmasında atılan ilk adımdır.

6. Dokümantasyon
Kurumun iş sürekliliği planının, iş sürekliliği yönetim kap-
samının, kriz planlarının ve olası kriz durumlarında uygula-
nacak prosedürlerinin hazır ve güncel olması kritik öneme 
sahiptir. Kritik personel seçimi ile kriz komitelerinin planlar-
da belirtilmesi uygulamada aksaklıkların en aza indirilmesi 
için önemlidir. 

7. Periyodik Testler
İşletme çalışanlarının acil durumlara her daim hazır olabil-
melerini sağlamak için belirli zaman aralıklarında testler 
düzenlenmelidir. Bu testlerden önce ve sonra uçtan uca tüm 
paydaşların eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalıdır.

SBM’de İş Sürekliliği ve Acil Durumlara Müdahale
İş hayatında “Ölçemediğini Yönetemezsin” çok sık 
kullanılan klişe bir kavramdır. Sigorta Bilgi ve Gözetim 
Merkezi (SBM) de bu altın değerindeki kavramı kendisine 
rehber edinmiştir. Bilgi işlem altyapısında süreçlerin her 
kademesinde ölçümlediği ve anlık alarmlarla izlediği, 
sistemlerde “kesintisizlik” ilkesi ile de bunu birleştirmiş olup 
kendisine kısa, orta ve uzun vadeli Felaket Kurtarma (Acil 
Durum) hedefleri koymuştur.  SBM, bu hedef doğrultusunda 
birlikte çalıştığı tüm özel ve devlet kurumları dahil sigorta 
sektörüne yönelik çalışmalarını planlı bir şekilde yapmıştır. 
İç organizasyonunda kriz komiteleri kurarak zamanında 
müdahalenin ancak yazılı planlar ve düzenli testlerle 
mümkün olduğuna inanmaktadır.

Acil Durum seviyeleri de SBM’de belirlenmiş olup en küçük 
olaydan en büyüğüne kadar tüm olaylar hassasiyetle 
izlenmekte ve işin etkisine göre aksiyon alınmaktadır
(Tablo I: Acil Durum Seviyeleri).

interruption times and level of significance of the interruption for 
the organization. Based on the risk and business impact analysis, 
business continuity strategies should be determined and these 
analyses should be repeated and updated as the conditions 
change.

5. Budget and Financial Competency
 As it is the case with ordinary project designs, budget should 
be determined correctly and planned well for the business 
continuity plan too. Correct planning of resources is also the 
first step in correct configuration of the Information Technology 
infrastructure. 

6. Documentation
It is critical that the business continuity plan, business continuity 
management coverage, crisis plans and procedures to be 
implemented in cases of possible crisis, are ready and up-to-
date. Selection of critically important personnel and inclusion of 
crisis committees in the plans is important in terms of minimizing 
problems in the implementation phase. 

7. Periodical Tests
Periodical tests should be administered to ensure that the 
personnel are prepared for emergencies at all times. Before and 
after these tests, actions for educating and increasing awareness 
of all stakeholders should be taken.

Business Continuity and Emergence Response at SBM
The expression of “You can’t manage what you can’t measure” 
is a very common and cliché concept. Insurance Information 
and Monitoring Center (SBM) has adopted this golden concept 
as its guide. In addition to this concept, SBM has also adopted 
the principle of “seamlessness” of systems and measures 
and monitors every phase of its processes in its information 
technology infrastructure and has set short term, middle term 
and long-term Disaster Recovery (Emergency) targets for itself. 
In accordance with this goal, SBM has planned all its projects 
aimed at the insurance industry including all private and public 
organizations it cooperates with. SBM has set crisis committees 
as part of its organization and believes that timely response is 
only possible by written procedures and regular tests (Figure I: 
Incident Management Organization Chart).

SBM has also set Emergency levels and all incidents ranging from 
the smallest to most severe are monitored carefully and required 
actions are taken based on business impact 
(Table 1: Emergency Levels).

Sigorta sektörü ile 9 Şubat, 8 Nisan, 
13 Eylül ve 25 Ekim tarihlerinde 

gerçekleştirilen Acil Durum (DR) testleri 
başarıyla tamamlanmıştır.

Disaster Recovery (DR) tests, which were 
conducted on Feb 9, Apr 8, Sep 13 and Oct 
25, have been completed successfully in 
collaboration with the Insurance sector.

“
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Tablo I: Acil Durum Seviyeleri
Seviye Tanımı

1 Küçük olay
Aşağıdakilerin biri veya daha fazlası uygulanır

 � Olayın iş süreçlerini etkilemesi ihtimal dahilinde değildir.
 � Hizmet kesintisi yaşanmaz ya da ihmal edilebilir düzeydedir.
 � Personelden yaralanan yoktur.
 � Olayla operatörler ilgilenebilir ve olayı kapatabilir. 
 � Olay genellikle 1 saat içerisinde çözülebilecek düzeydedir.
 � Olay, olay bitiminde raporlanır. 
 � Tesise erişim ile ilgili sıkıntı bulunmamaktadır.

2 İşte önemsiz kesinti
Aşağıdakilerin biri veya daha fazlası uygulanır

 � Hizmet kesintisi ihmal edilebilir düzeydedir.
 � Hafif personel yaralanmaları bulunmaktadır (hastaneye kaldırılan 

yoktur).
 � Olayın 2 saat içinde halledilmesi beklenir.
 � Tesise erişim ile ilgili sıkıntı işte önemli bir kesintiye yol 

açmayacak düzeydedir.
 � Olay, olay bitiminde raporlanır. 

3 Önemli kesinti
Aşağıdakilerin biri veya daha fazlası uygulanır

 � Hizmet kesintisi önemli düzeydedir.
 � İş faaliyetleri 2-4 saatten daha uzun süre etkilenmiştir.
 � Personelden hastaneye kaldırılanlar vardır. (Ölüm vakası yoktur)
 � Tesislere 2-4 saatten daha uzun süredir erişilemiyor durumdadır.
 � Olay ile ilgili belirli aralıklar ile raporlamalar gerçekleştirilir.

4 Çok büyük kesinti
Aşağıdakilerin biri veya daha fazlası uygulanır

 � Hizmet kesintisi önemli düzeydedir.
 � Yerel bölge genelinde çok yaygın bir olaydır.
 � İş süreçlerinde önemli kesinti bulunmaktadır.
 � Personelden ağır yaralı ya da ölenler vardır.
 � Tesislerde yıkıcı zararlar bulunmaktadır.
 � Olay ile ilgili belirli aralıklar ile raporlamalar gerçekleştirilir.

SBM, Acil Durum kapsamında tüm sunucu ve veri tabanı 
altyapısını yedekli bir yapıya geçirerek topolojisini her geçen 
gün daha da iyileştirmektedir. (Şekil: Felaket Kurtarma Planı 
Topolojisi).

Table 1: Emergency Levels
Level Definition

1 Minor incident
One or more of the below applies

 � It is not possible for the incident to have an impact on the 
business processes.

 � Service interruption will not be experienced or will be at a 
negligible level.

 � None of the personnel is injured.
 � Operators can deal and close the incident.
 � The incident can usually be resolved within one hour.
 � The incident is reported after it is over.
 � There are no problems in terms of accessing the facilities.

2 Insignificant Business Interruption
One or more of the below applies

 � Service interruption is at a negligible level.
 � There are minor personnel injuries (nobody is hospitalized).
 � The incident is expected to be resolved within 2 hours.
 � Problem with accessing the facilities is at a level that wouldn’t 

result in a major interruption in business activities.
 � The incident is reported after it is over.

3 Major Interruption
One or more of the below applies

 � Service interruption is at significant level.
 � Business operations have been affected for over 2-4 hours.
 � Some of the personnel have been hospitalized (no casualties).
 � Facilities cannot be accessed for over 2-4 hours.
 � Incident reports are created at regular intervals.

4 Very critical interruption
One or more of the below applies

 � Service interruption is at a very critical level.
 � It is widespread in the local area.
 � There are significant interruptions in business processes.
 � Some of the personnel are injured or have lost their lives.
 � There is destructive damage at the facilities.
 � Incident reports are created at regular intervals.

SBM improves its topology everyday by switching to a system 
with emergency back-up capabilities for its servers and data-
base infrastructure (Figure: Disaster Recovery Topology).

Kaynakça/Resources:
1. http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1587
2. http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2168
3. http://www.bsigroup.com/en-GB/iso-22301-business-continuity/
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Figure: Disaster Recovery TopologyŞekil: Felaket Kurtarma Planı Topolojisi

http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1587
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2168
http://www.bsigroup.com/en-GB/iso-22301-business-continuity/
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SGK ve Özel Sağlık Sigortası yapılanması ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu mensuplarının ekonomik koşullarla sağlık 
sigortasına sahip olmaları sağlanmıştır. 

Düzenlemeyle, kurum tarafından kapsama alınmayan, 
kapsam dahiline alınmış olsa bile kısmen karşılanan sağlık 
harcamalarının oluşması durumunda veya kişilerin daha 
yüksek standartlarda sağlık hizmeti almayı talep etmeleri 
halinde tamamlayıcı sağlık sigortası ile sağlık hizmetleri 
rahat ve sürdürülebilir yapılmıştır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası öncesinde hastalardan 
alınan ilave ücret, otelcilik ücreti gibi sigortalı tarafından 
ödenen kısımların sigorta şirketleri tarafından ödenmesi 
sağlanmıştır. Yani, Kurum tarafından ödenmesi gereken 
sağlık hizmetleri Kuruma, ilave ücret ise özel sigorta 
şirketine fatura edilebilecektir. Bu model yıllardır birçok 
gelişmiş dünya ülkesi (Almanya, Hollanda, Fransa vs.) 
tarafından uygulanmakta ve sağlık harcamalarının 
sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır.

Sağlık sigortası bilincinin artması, özel hastanelerin SGK ile 
yapacakları anlaşmalar ve fark ücretleri, tamamlayıcı veya 
destekleyici sağlık sigortasının çerçevesinin belirlenmesi 
ve ekonomik istikrar,  özel sağlık sigortalarının gelecekte 
daha da yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

SBM tarafından yapılan çalışma 
ile şirketlerin Tamamlayıcı ve 
Destekleyici Sağlık Sigortaları 
kapsamında verdikleri teminatları 
SBM’ye iletebilmelerine olanak 
sağlanmıştır. Toplanan bu verilerle 
ilerleyen dönemde sektörün 
kullanabileceği detaylı raporların 
sunulması planlanmaktadır.

With the restructuring of the SGK and Private Health 
Insurance System, beneficiaries of the Social Security 
System can now access low cost health care.

The complementary health insurance provides coverage 
for individuals which are not covered by the Social Security 
system or extra coverage those individuals whose health 
expenses are partially covered or for individuals demanding 
health services at higher standards. Brought about with the 
new regulation, the new complementary health insurance has 
made access to health services convenient and sustainable.

The extra charges such as extra healthcare fees, or 
hospitalization fees that patients were charged prior to 
complementary health insurance, are now covered by the 
insurance companies. In other words, the fees to be paid by 
SGK are invoiced to SGK while the extra charges are invoiced 
to the private insurance company. This model is being used 
for many years now by numerous developed countries (such 
as Germany, The Netherlands, France etc.) and supports 
efforts to ensure sustainability of healthcare services.

Increased awareness about health insurance, the agreements 
that private hospitals will make with SGK and extra charges, 
determining the framework for the complementary or 
supportive health insurance and economic sustainability 
will make private health insurance more widespread in the 
future.

With the new project initiated by 
SBM, insurance companies can 
now share with SBM, the coverage 
they provide as part of the 
Complementary and Supportive 
Health Insurance services. In the 
coming term, SBM plans to prepare 
detailed rep orts to be used by the 
industry based on these data.

Tamamlayıcı ve Destekleyİcİ Sağlık
Sİgortaları artık SBM’de!

SBM NOW OFFERING COMPLEMENTARY AND SUPPORTIVE HEALTH 
INSURANCE!

SBM’DEN FROM SBM
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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sektörün nab-
zını tutmak, yenilik ve değişimlerden sigorta şirketlerini 
haberdar etmek, beklenti ve memnuniyetleri yakından 
ölçmek amacıyla düzenlenen Genel IT Komitelerinin 
üçüncüsü, 2 Aralık 2014 tarihinde Marriott Asya otelinde 
gerçekleşti.

SBM  Merkez Müdürü Aydın Satıcı ve direktörlerinin sunum-
lar yaptığı toplantıda 2014 yılı tamamlanan çalışmaları, 
2015 yılı projeleri ve beklentileri konuşuldu.

IT komitelerinin sigorta sektörünü bir araya getirerek tüm 
soru ve sorunları, çözüm önerilerini masaya yatırma konu-
sunda en doğru platform olduğu görüşü ile 2015 yılında da 
devam ettirilmesi kararı alındı. 

The third of the General IT Committee meeting organized by 
Insurance Information and Monitoring Center with the purpose of 
following the developments in the sector, to inform the insurance 
companies about the novelties and changes in the sector, and to 
observe closely, the expectations of the stakeholders, was held at 
Marriott Asya Hotel on 2 December 2014. 

At the meeting where SBM Managing Director Aydin Satici and 
directors made presentations, project completed in 2014, 2015 
projects and their expectations were discussed. 

Based on the common view that IT committees serve as the best 
platform for bringing to the table all problems and issues of the 
industry and solution alternatives by bringing together all players 
of the sector, it was decided to continue organizing IT committee 
meetings in 2015 as well.

III. Genel IT Komİte Toplantısı Başarıyla Yapıldı
THIRD GENERAL IT COMMITTEE MEETING HELD SUCCESSFULY

Aydın Satıcı
Merkez Müdürü / SBM

Managing Director

Bülent Geçkin
 IT Servis Yönetimi Direktörü

IT Service Management Director

Tufan Tekin
Danışman
Consultant

Ahmet Güneş
Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörü 

Insurance Solution Development Director
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Moğolistan Finansal Düzenleme Komisyonu (FRC) Sigorta 
Denetleme Departmanı, 19 Haziran 2014 tarihinde Sigorta 
Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)’ne anlamlı bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Türkiye’de sigorta sektörünü incelemek 
ve tanımak amacıyla bulunan FRC Sigorta Denetleme 
Departmanı, SBM ziyaretine sigorta müfettişlerinden 
oluşan 7 kişilik bir ekiple katıldı. 

SBM Merkez Müdürü Aydın Satıcı Moğol ziyaretçilere 
SBM’nin faaliyet alanı ve çalışmalarını anlatarak vizyon 
ve misyonunu içeren bir sunum yaptı. SBM ofisini gezen 
ve çalışmalarını yerinde gören Moğolistan ekibi, SBM’nin 
sigorta sektörü adına gerçekleştirdiği projeler hakkında da 
takdirlerini belirtti. 

FRC, Moğolistan devletinin finansal düzenleyici kuruluşu 
olarak hizmet veriyor. T.C. Hazine Müsteşarlığı’na benzer 
bir yapıyla faaliyetlerini sürdüren FRC; mali piyasada istikrar 
sağlamak, finansal kurumları düzenlemek, ilgili Mevzuatı 
uygulamak ve izlemek gibi görevlere sahip. 

Insurance Inspection Department of Mongolia Financial 
Regulation Commission (FRC) made a visit to Insurance 
Information and Monitoring Center (SBM) on 19 June 2014. 
Visiting Turkey with the purpose of analyzing the Turkish 
insurance industry closely, FRC Insurance Inspection 
Department, visited SBM with a team of 7 insurance inspectors.

Briefing the Mongolian visitors about SBM’s area of expertise 
and operations, SBM Managing Director Aydin Satici, also made 
a presentation covering SBM’s vision and mission. Mongolian 
Team, which visited SBM’s head office, expressed their 
appreciation of the projects that SBM carried out on behalf of 
the sector.

FRC serves as the financial regulation authority in Mongolia. 
Operating based on a organization structure similar to that 
of the Under secretariat of the Treasury of Turkish Republic, 
FRC is responsible from ensuring stability in financial markets, 
regulating finance companies, enforcing the relevant legislation 
and monitoring compliance.

SBM, Moğolİstan Sİgorta Denetleme
Departmanı’nı Ağırladı

SBM HOSTED INSURANCE SUPERVISION DEPARTMENT OF MONGOLIA

SBM’DEN FROM SBM
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MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİLERİ CUSTOMER RELATIONS MANAGERS

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. CIV HAYAT SİGORTA A.Ş.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA A.Ş. ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.Elif Esin BAKIR
Müşteri İlişkileri Yöneticisi

Customer Relations Manager

AIG SİGORTA A.Ş. ANKARA SİGORTA A.Ş. S.S DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ

KORU MUTUEL SİGORTA NEOVA SİGORTA A.Ş. ORIENT SİGORTA A.Ş.

SBN SİGORTA A.Ş. ZİRAAT SİGORTA A.Ş. ZURİCH SİGORTA A.Ş.

Sümeyra YÜCEDAĞ
Müşteri İlişkileri Yöneticisi

Customer Relations Manager

ACE EUROPEAN GROUP ALLİANZ HAYAT VE 
EMEKLİLİK A.Ş.

BNP PARIBAS CARDIF 
SİGORTA A.Ş.

BNP PARIBAS CARDİF 
HAYAT SİGORTA A.Ş.

HALK HAYAT VE 
EMEKLİLİK A.Ş.

ING EMEKLİLİK A.Ş. TURİNS 
SİGORTA A.Ş.

TÜRK P&I A.Ş.
Duygu SAY

Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Customer Relations Manager

SİGORTACILIK ÇÖZÜM GELİŞTİRME DİREKTÖRLÜĞÜ 
INSURANCE SOLUTION DEVELOPMENT DIRECTORATE
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ALLIANZ SİGORTA A.Ş. AVIVA SİGORTA A.Ş. DEMİR SİGORTA A.Ş. EGE SİGORTA A.Ş.

IŞIK SİGORTA A.Ş. RAY SİGORTA A.Ş. SOMPO JAPON 
SİGORTA A.Ş.

TÜRK NİPPON
SİGORTA A.Ş.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİLERİ CUSTOMER RELATIONS MANAGERS

Aysun METE
Müşteri İlişkileri Yöneticisi

Customer Relations Manager

ANADOLU
SİGORTA A.Ş.

DUBAI STARR
SİGORTA A.Ş.

EUREKO
SİGORTA A.Ş.

GENERALİ
SİGORTA A.Ş.

GROUPAMA
SİGORTA A.Ş.

GÜNEŞ
SİGORTA A.Ş.

HALK
SİGORTA A.Ş.

HDI
SİGORTA A.Ş.

HÜR 
SİGORTA A.Ş.

LİBERTY
SİGORTA A.Ş.

MAPFRE GENEL
SİGORTA A.Ş.

M. CEREN AÇIK
Müşteri İlişkileri Yöneticisi

Customer Relations Manager

ACIBADEM
SİGORTA A.Ş.

AEGON 
EMEKLİLİK VE

HAYAT A.Ş.

AK SİGORTA A.Ş. ANADOLU 
HAYAT VE 

EMEKLİLİK A.Ş.

AVİVASA 
EMEKLİLİK VE 

HAYAT A.Ş.

AXA 
HAYAT VE 

EMEKLİLİK A.Ş.

AXA
SİGORTA A.Ş.

BNP PARIBAS 
CARDİF

EMEKLİLİK A.Ş.

CIGNA FİNANS 
EMEKLİLİK VE 

HAYAT A.Ş.

DEMİR HAYAT 
SİGORTA A.Ş.

ERGO EMEKLİLİK 
VE HAYAT A.Ş.

ERGO 
SİGORTA A.Ş.

FİBA EMEKLİLİK 
VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ
EMEKLİLİK VE 

HAYAT A.Ş.

GROUPAMA 
EMEKLİLİK A.Ş.

METLİFE
EMEKLİLİK VE 

HAYAT A.Ş.

VAKIF 
EMEKLİLİK A.Ş.

Elif DEMİRCİ
Müşteri İlişkileri Yöneticisi

Customer Relations Manager
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ISO 27001: İşletmenizi Siber Suçlardan Korumak
Günümüz dijital ortamında internet üzerinde işlenen 
yasadışı faaliyet için kullanılan terim olan siber suç, 
işletmeler için büyük bir sorun olmakla beraber üretimleri ve 
itibarları için de bir tehlike oluşturmaktadır. Güvenlik açıkları 
veri hırsızlığı, e-posta saldırıları, spam ve dolandırıcılık gibi 
tehditleri içerir ve bu tehditlerin sonucu ödenecek bedel de 
çok ağırdır.

Potansiyel müşteriler ve üyeler bu siber ihlallerden kaynaklı 
dolandırıcılık, kişisel bilgilerin kaybı ve herhangi bir itibar 
zedelenmesi konusunda doğal olarak endişelidirler. Bu 
tehditlerin azaltılması için bir dizi politikayla BT (Bilgi 
Teknolojileri) veya Bilgi Güvenliği ile ilgili riskleri yönetmeye 
yarayan ISO 27001 diye adlandırılan Bilgi Güvenliği 
Yönetimi Sistemi (BGYS) ile uyum 
şirketler için kritik bir gündem 
maddesi olmalıdır. ISO 27001 
standartı işletmelerin insan, 
süreç ve teknoloji riskleri üzerine 
odaklandığına ve uluslarası en iyi 
uygulamaların takip edildiğine dair 
bir kanıttır.

ISO 27001; güvenlik, verimlilik, 
iş değişimi ve ticaretin 
kolaylaştırılmasını geliştirmek için 
İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) 

ISO 27001: Protecting Your Business From Cyber 
Crimes
The concept of cyber crime which is a term used to define 
illegal activity carried out on internet in the electronic 
environment, poses a big problem for businesses and creates 
serious risks for their productions and their reputation as 
well. Security gaps cover issues like data theft, e-mail attacks, 
spam and fraud and the price to be paid as a result of these 
threats are usually too high.

Potential customers and members are naturally concerned 
about fraud, loss of personal data and any damage to reputation 
as a result of these cyber violations. The Information Security 
Management System (ISMS) also known as ISO 27001 
aims to manage risks related to Information Technologies 
or Information Security and compliance with this standard 

should be a critically important 
agenda item for companies. ISO 
27001 standard is a proof that 
businesses focus on human, 
process and technology risks and 
international best practices are 
followed.

ISO 27001 is the standard 
international Information Security 
Management framework developed 
by British Standards Institute 
with the goal of ensuring safety, 
efficiency, business change and 

SBM 2014 Hedeflerİnden Bİrİnİ Daha 
Gerçekleştİrdİ

ISO 27001
SBM REALIZED ANOTHER 2014 TARGET ISO 27001

İlyas KAYMAKÇI
Bilgi Güvenliği ve Risk Müdürü

Information Security and Risk Manager

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW
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tarafından belirlenen standart uluslararası Bilgi Güvenliği 
Yönetimi çerçevesidir  (www.bsigroup.com).

ISO 27001 sertifikası işletmenin siber güvenlik tehditlerini 
ciddiye aldığını, mevcut ve gelecekteki müşterilere bu 
tehditlere karşı sertifikanın bilgi güvenliği süreçleri için 
gerektirdiği en iyi uygulamaları yerine getirdiğini kanıtlar.
IS0 27001 siber suçların risklerini kısıtlamaktan daha 
fazlasını yapar; aşağıda standardın uygulanması ile birlikte 
gelen faydalar listelenmiştir: 

 � Uluslarası kabul edilmiş en iyi sektör uygulamalarının 
takip edilmesi

 � Müşterilerin ve üyelerin verilerinin korunması

 � İtibar ve marka değeri kaybının önlenmesi

 � Risk tabanlı metodoloji ile bilinçli kararlar alınmasına 
yardımcı olunması

 � Mevcut müşterilerin ve üyelerin muhafaza edilmesi

 � Bütünlük/Kullanılabilirlik kurallarına uyulması

 � Organizasyonun güvenliğe yaklaşımının bağımsız 
onaylanması

 � Müşterinin ve üyenin güveni ile birlikte gelen iş 
hacmindeki büyüme

 � Benzer işletmelerle rekabette avantaj sağlayan bir 
farklılaştırıcı faktör olması

 � Yerinde denetimlerle işletmenin büyümesini 
sürdürmesi ve büyümeye destek 

 � Kanunlar değişse de sürdürülebilir süreçlerin anında 
güncellenebilir olması

 � Olaylar ve destek harcamalarında azalma ve üretimde 
artma

 � Risk ve itibarın proaktif yönetimi

 � Çalışanların güvenliğe olan tutumlarındaki iyileşme

 � Personel fakındalığı, roller ve süreçlerin düzgün 
tanımlanabilmesi

SBM’de ISO 27001 Süreci
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), ISO 27001 
projesi için Şubat 2014’te özel bir ekip kurmuştur ve 
SBM’ye Temmuz 2014 itibari ile sertifikası verilmiştir. 
Bu sertifika SBM’nin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
ISO/IEC 27001:2013 Standardının tüm gereksinimlerini 
karşıladığının resmi olarak doğrulanmasıdır.

ISO 27001 standartlarının başarılı bir şekilde uygulanması 
SBM’nin misyonu doğrultusunda alınan büyük bir kilometre 
taşıdır (https://sbm.org.tr/tr/Sayfalar/Misyonumuz.aspx)

facilitating trade activities. (www.bsigroup.com).

ISO 27001 certificates proves that the business takes cyber 
security threats seriously and also proves to the current and 
future customers that it has adopted the best practices that 
the certificate requires for the information security processes. 
ISO 27001 does more than limiting the risks brought about 
by cyber crimes; below is a list of the benefits that the 
implementation of the standard has brought:

 � Following the sector’s internationally accepted best 
practices

 � Protection of the data of customers and members

 � Prevention of loss of reputation and brand value

 � Enabling informed decision-making via risk-based 
methodology.

 � Maintaining existing customers and members

 � Compliance with rules of integrity/usability

 � Independent approval of organization’s approach to 

security.

 � Increased business volume as a result of increased 
customer and member confidence

 � Having a differentiating factor compared to similar 
businesses that provides competitive advantage

 � Allowing the business to continue its growth as a result of 

on site inspections

 � Having the ability to instantly update sustainable processes 
even though laws may change

 � Decrease in incidents and support spending and increase 

in production

 � Proactive management of risk and reputation

 � Improvement in the attitude of employees towards security

 � Personnel awareness and ability to accurately define roles 
and processes.

ISO 27001 Process at SBM
Insurance Information and Monitoring Center (SBM) founded 
a special team for ISO 27001 project in February 2014 and 
SBM was given its certificate as of July 2014. This certificate 
is the official verification that SBM meets all requirements 
of ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management 
System Standard. 

Successful implementation of ISO 27001 standards is a 
milestone achieved as part of SBM’s mission 
(https://sbm.org.tr/tr/Sayfalar/Misyonumuz.aspx)

In the successful implementation of the project, 
project plan was followed based on the approach of 

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW

http://www.bsigroup.com/
https://sbm.org.tr/tr/Sayfalar/Misyonumuz.aspx
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Plan-Implement-Control-Precaution (PICP) cycle in order to 
ensure compliance with ISO standards.

Following the best practices as required by ISO 27001, has 
allowed SBM to create its policies for the most important 
IT processes and to share it via the Sharepoint Document 
Management System.

Bu projenin başarılı olarak uygulanmasında ISO 
standartlarına uyulması için PUKÖ Planla-Uygula-Kontrol 
et-Önlem al döngüsü yaklaşımı baz alınarak proje planı 
takip edilmiştir. 

ISO 27001’in gerektirdiği şekilde en iyi egzersizlerin takip 
edilmesi SBM için en önemli IT süreçlerinde politikaların 
oluşturulması ve Sharepoint Döküman Yönetim Sistemi 
ile tüm personelle paylaşılması yoluyla bir düzen 
oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW

PD/PA: Proje Değerlendirme Toplantıları / Project Evaluation Meeting
BGYS/ISMS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi / Information Security Management System
E/T: Eğitim / Training

Proje ve Plan Yönetimi / Project Plan and Management

E/A E/A E/A E/AE/A

1.1. Gereksinimlerin 
Onaylanması ve Proje 
Planının Sonlandırılması / 
Approval of requirements 
and completion of project 
plan

2.1. Mevcut Durumun Anlaşılması 
/ Understanding the existing 
environment

2.2. Mevcut Durumun 
Değerlendirilmesi / Assessment of 
the existing environment

2.3. İyileştirme Fırsatlarının 
Önceliklendirilmesi / Prioritizing 
remediation opportunites

3.1. BGYS’nin Kurulması / 
Establishment of ISMS

4.1. BGYS’nin Uygulanması 
/ Implementing ISMS

5.1. BGYS Performansının 
İzlenmesi ve Gözden 
Geçirilmesi / Performance 
monitoring and review of ISMS

5.2. ISO 27001 Sertifika 
Hazırlığı / Preparation of ISO 
27001 certification

PD/PA PD/PA PD/PAPD/PA

1. Aşama/Phase
Tanım/Description

2. Aşama/Phase
Teşhis/Diagnosis

3. Aşama/Phase
Tasarım/Design

4. Aşama/Phase
Uygulama/Implementation

5. Aşama/Phase
Sürdürme/Continuity

Bilgi Güvenliği Organizasyon Yapısı
Organization of Information Security

Erişim Kontrolü
Access Control

Şifreleme
Cyrptography

Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
Physical&Environmental Security

Operasyon Yönetimi
Operations Security

Sistem Alımı, Geliştirilmesi ve Bakımı
System acquisition development and 

maintenance

İletişim Güvenliği 
Communications Security

Tedarikçi Yönetimi
Supplier Relationships

Uyum
Compliance

Varlık Yönetimi
Asset Management

Bilgi Güvenliği Politikaları
Information Security Policies

İş Sürekliliği Yönetimi
Business Continuity Management

Olay Yönetimi
Incident Management

İnsan Kaynakları Güvenlliği
Human Resources Security

ISO 27001

TAM GÜVENLİK 
ÇÖZÜMÜ

COMPLETE SECURITY  
SOLUTION
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IOS Gazetelik
Mobil cihaz kullanımının artması ile birlikte, özellikle 
tabletlerde dergi ve gazete okunma oranları da arttı. 
Apple bu durumu göz önüne alarak 2011 yılının Ekim 
ayında yayınlanan IOS 5  sürümü ile birlikte Newsstand 
(Gazetelik) isminde bir uygulamayı da mobil cihazlarımıza 
yüklemiş oldu. Mobil cihazlarda dergi/gazete uygulamaları 
pazarının oluşması ile basılı yayın yapan gazete ve dergiler 
IOS uygulamalarını yayınlayıp, sayılarını buradan satmaya 
veya ücretsiz dağıtmaya başladı. Zamanla basılı  dergisi 
olmayan kurumlar hatta şahıslar bile mobil cihazlar için 
dergi uygulaması hazırlamaya başladılar. 

Apple, 2 Haziran 2014’te gerçekleşen Apple geliştirici 
konferansında, AppStore’da 1.2 milyon uygulamanın 
yer aldığını duyurdu.  Newsstand kategorisi altında yer 
alan uygulama oranı ise yaklaşık %2,5. App Store’da 23 
kategori olduğunu ve uygulama sayısının 3’te 1’inin sadece 
oyun ve eğlence kategorisinde bulunduğunu göz önünde 
bulundurursak, gazete ve dergiler için %2,5 küçümsenecek 
bir sayı değil.

Dijital yayıncılığın yararları
 � Yayınınız,  çok daha fazla okuyucuya, eş zamanlı ve 

gecikmesiz olarak ulaşır. Basılı yayınlar için geçerli olan 
taşıma ve kağıt maliyetinden kurtulursunuz. Ayrıca 
çevreyi korumuş olursunuz.

 � Eski yayınlarınızı okuyucularınıza ulaştırmanız çok daha 
kolaydır.

 � Yayınlarınıza sesli/görüntülü reklamlar alarak kârınızı 
artırabilirsiniz.

 � Dijital yayınlar, okuyucuların hangi sayfalarda daha çok 
vakit geçirdiği, ne tür haberlerden/yazılardan hoşlandığı 

IOS Newsstand
With increased use of mobile devices, number of people using 
tablets to read magazines and newspapers has increased as 
well. Based on this trend, Apple added a new application called 
Newsstand in its IOS 5 version launched in October 2011. With 
the emergence of the market for magazine and newspaper 
applications in mobile devices, newspapers and magazines 
started to publish online IOS versions of their newspapers and 
magazines and started selling their issues online or distribute 
them free online. Over time, organizations and even individuals 
started to prepare magazine applications for mobile devices. 

At the Apple developer conference held on 2 June 2014, Apple 
announced that AppStore featured 1.2 million applications in 
total. And the share of applications in the Newsstand category 
is around 2.5%. Considering the fact that there are 23 categories 
in App Store and one third of all applications are in the gaming 
and entertainment categories, it is obvious that 2.5% share for 
newspapers and magazines is not small. 

Benefits of Digital Publication
 � Your publication would reach many more people 

simultaneously and without delay. You will eliminate 
your distribution and paper costs, which applies to paper 
publications. You will also be saving the environment.

 � It is much easier to share your old publications with your 
readers. 

 � You can increase your revenue by adding visual/audio 
commercials on your publications.

 � Digital publications allow you to do data mining and gain 
valuable insight about your target audience based on data 
about which pages your readers spend the most time or 
which news/articles they like most. Using this data, you can 
cover topics of greater interest to your audience, feature 

BİLGİ Dergİsİ Ipad Uygulaması Yayında!
BILGI MAGAZINE IPAD APPLICATION IS LIVE NOW!

Ali Rıza ALTIPARMAK
Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörlüğü 

Insurance Solutions Development Directorate

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW
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konularında veri madenciliği yapmanıza ve çok değerli 
bilgiler elde etmenize imkan sağlar. Bu bilgiler ile 
okuyucuların daha çok ilgi göstereceği konular hakkında 
yayınlar yapabilir, bu ilgi alanlarına göre kullanıcı bazlı 
reklamlar gösterebilir, hatta kullanıcı bazlı dergi/gazete 
tasarımları bile sunabilirsiniz.

 � Dijital bir yayınınızın olması,  teknolojiyi takip eden 
bir kurum olduğunuzu gösterir ve marka değerinizi 
yükseltir. Ayrıca uygulamanın, sürekli telefon veya tablet 
ekranında bulunması, okuyucuların sık sık markanızı 
görmesini ve size bağlılıklarının artmasını sağlayacaktır.

SBM “BİLGİ” Uygulaması
SBM olarak IT alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor 
ve sistemlerimizi yeniliklere uyarlamaya çalışıyoruz. 
Özellikle mobil dünyadaki gelişmelerin farkındayız ve 
yeni projelerimizde mobil uygulamalara önem veriyoruz.  
Geçtiğimiz aylarda App Store ve Play Store’da yayınlanan 
“Mobil Kaza Tutanağı” ve “Mobil Sigorta Sorgu” 
uygulamaları bunun en büyük örneği. Ayrıca “İş Zekası” 
raporlarımız da “IBM Cognos Mobile” uygulamasından 
erişilebilir durumda. 

Yayın hayatına 2013 Nisan ayında başlayan, Sigorta Bilgi ve 
Gözetim  Merkezi teknoloji dergisi BİLGİ’nin I-pad versiyonu, 
tüm sayıları ile birlikte App Store’da yayına alındı. 

BİLGİ dergisi I-pad uygulaması ile 
dergimizin zengin içeriğini daha ilgi 
çekici bir şekilde sunma imkanına 
kavuşmuş olduk.

1. AppStore’dan “SBM BİLGİ” 
anahtar sözcükleri ile arama 
yapıp uygulamayı ücretsiz 
olarak indirebilirsiniz.

2. Uygulamayı indirdikten sonra 
Newsstands klasöründen SBM 
BİLGİ’ye erişebilir, istediğiniz 
sayıyı indirebilirsiniz. İndirdiğiniz 
sayıları silip tekrar yüklemeniz 
mümkün. 

3. Dergide çift tıklama ile zoom 
yapabilir, tek tıklama ile menüyü 
açabilir, menüden yardım 
ekranına ulaşabilir, ekranın 
en altında yer alan index 
ile sayfalar arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW

advertisements based on your readers’ areas of interest and 
even offer custom magazine/newspaper designs based on 
readers’ preferences.

 � Having a digital publication shows that you’re a business that 
follows technology closely and increases your brand value. In 
addition, having your application on the smartphone or tablet 
screens constantly would have your readers see your brand 
all the time and improve their brand loyalty.

SBM “BILGI” Application
As SBM  we follow closely, developments in the IT area and upgrade 
our systems based on these technological advancements. We 
are particularly aware of the developments and we place great 
emphasis on having mobile applications in our new projects. 
The “Mobile Accident Report” and “Mobile Insurance Inquiry” 
applications we launched on App Store and Play Store are the 
best examples. In addition, our “Business Intelligence” reports 
can be accessed via the “IBM Cognos Mobile” application.
The I-pad version of BILGI magazine, the official technology 
publication of Insurance Information and Monitoring Center, 
which was first, published in April 2013, is now on App Store 
along with other issues. 

With the I-pad application of BILGI magazine, we’re now able to 
present the rich content of our magazine in a more attractive way. 

1. You can search for the application on 
AppStore using “SBM BILGI” keywords 
and download it for free.

2. After downloading the application, 
you can access SBM BILGI via the 
Newsstand folder and download any 
issue you like. You always delete and 
re-download any issue.

3. You can double click the screen to 
zoom in, open the menu with a single 
click, and access the help screen via 
the menu and toggle between pages 
using the index tab at the bottom of 
the page.

SBM Bilgi
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
Beğeni Yok

Uygulama İçi Satın Almalar
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SBM’de Test ve Sürüm Yönetİmİ
Test süreçlerİ ALM İle takİp altında!

TESTING AND VERSION MANAGEMENT TEST PROCESSES ARE UNDER 
CONTROL WITH ALM AT SBM!

Yazılım Testi Nedir?
Yazılım testi; bir yazılım, cihaz veya sistemin tamamının 
veya belirli bir kısmının gereksinimleri karşılayıp 
karşılamadığını, uygun şekilde hazırlanmış test senaryoları 
sayesinde öğrenme ve ilgili ekiplere raporlama amaçlı 
yapılan çalışmalardır.

“Yazılım Kalitesi” ile “Yazılım Testi” bir bütündür. Yazılım 
Test süreci sonunda ortaya çıkan raporlamalar yazılım 
kalitesinin en önemli parçasıdır. Kaliteli yazılımlar, kabul 
edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında 
bitirilip dağıtılabilen, gereksinimleri ve/veya beklentileri 
karşılayabilen ve sürdürülebilir özelliklere sahip yazılımlardır. 
Kalite kavramı göreceli bir kavram olduğundan müşterinin 
kim olduğuna ve tasarımda hedeflenen unsurlara bağlı 
olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle kaliteyi 
ölçebilmek için nesnel yöntemler olmalı ve yansız 
değerlendirmeler yapılmalıdır.

Yazılım Testi Neden Gereklidir?
Geliştirilen yazılımlarda, insan kaynağı olduğu müddetçe 
hata kaçınılmazdır. Kaynağı ve sebebi değişmekle birlikte 
çeşitli hatalar ortaya çıkabilir. Test edilecek uygulamanın 
kullanım alanı ve önem derecesi göz önüne alındığında, 
hatalı bir kod çalıştırılırsa sistem beklenen fonksiyonları 
gerçekleştiremez veya başarısız olur. Ayrıca üretilen 
yazılımları yeterince test etmeden müşterilerinin hizmetine 
sunan firmalar, olası yazılım hataları sonucunda itibar 
kaybedecekleri gibi müşterilerine tazminat ödemek 
durumunda da kalabilirler.

What is software testing?
Software testing is a collection of activities carried out in the 
organization at the individual or team level in order to determine 
and learn weather or not the whole or a part of a device or system 
meets the requirements using relevant test scenarios and to 
report the results to relevant teams. 

“Software Quality” and “Software Test” complete each other. 
Reports that come out as a result of the Software Testing 
process are the most important component of software quality. 
Quality software are those that are error-free at an acceptable 
level, can be completed and distributed in a timely manner within 
the planned budget, can meet requirements and/or expectations 
and have sustainable features. Because the concept of quality is 
a relative one, it varies depending on who the customer is and 
the factors targeted in terms of design. Thus, there should be 
objective methods to measure quality and objective evaluations 
should be made. 

Why is Software Testing Required?
With the software developed, errors are inevitable as long as 
there’s human factor involved. While their sources and reasons 
might vary, there may be a variety of errors. When the area of use 
and level of importance of the application to be tested is taken 
into account, it is clear that in case of running an erroneous code, 
the system would fail to carry out the expected functions or would 
crash. In addition companies that launch their software for use by 
their customers without testing them adequately, are faced with 
the risk of degrading their reputation and may find themselves in 
situations where they may have to indemnify their customers for 
the losses or damages they might incur. 

Yasemin GÜNEY
Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörlüğü 

Insurance Solutions Development Directorate
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If the Software Testing Had Been Carried Out 
Successfully

 � Ariane 5 cargo rocket wouldn’t have exploded and caused 500 
million dollars of loss.1

 � Mariner 1 spacecraft could have landed on Venus and 
wouldn’t have resulted in a loss of 550 million USD2. 

 � HARTFORD CIVIC CENTER sports hall would have still been 
intact and wouldn’t have resulted in a loss of 25 million USD3. 

Software Development Process at SBM

For the software projects that emerge as par of the software 
development process, SBM follows the process of Analysis 
> Design > Development > Testing > Production. In addition, 
Testing Team would be included in the software development 
process starting from the analysis phase.

High Efficiency and Quality Oriented Testing!
Testing engineers working in the SBM testing team are 
professionals with certificates from ISTQB (International Testing, 
Qualifications Board) Foundation who are competent in software 
testing and quality. SBM Testing team mainly carries out front-
end/interface testing, web-service testing, mobile application 
tests and web page tests and other high efficiency and quality-
oriented tests.

In its software development cycle, SBM utilizes HP Project 
and Portfolio Management (PPM), HP Application Lifecycle 
Management (ALM), HP Unified Functional Testing (UFT),  HP 
Load Runner and Atlassian JIRA products by HP and Atlassian 
companies. 

Requests Tracked by JIRA and PPM!
Insurance companies send their requests via the JIRA request 
management tool and the requests carefully reviewed by the 
helpdesk are included in the software development process by 
the Solutions Development Directorate via the PPM tool. All steps 
related to the process follow-up, change requests and all steps 
related to projects are tracked and reported via the PPM tool. At 
this point, with PPM and ALM integration, the Quality Assurance 
of the related requests is ensured via ALM.

Yazılım Testleri Hatasız Yapılsaydı?
 � ➢Ariane 5 kargo roketi havaya uçmaz 500 Milyon Dolar 

zarara sebep olmazdı.1

 � ➢Mariner 1 hava taşıtı Venüs gezegenine iniş yapabilir 
550 Milyon Dolar zarara sebep olmazdı.2

 � ➢HARTFORD CIVIC CENTER spor salonu halen ayakta 
olur yaklaşık 25 Milyon dolar zarara sebep olmazdı.3

SBM’ de Yazılım Geliştirme Süreci

SBM, yazılım geliştirme süreci içerisinde ortaya çıkan 
yazılım projelerini genel olarak Analiz > Tasarım  >  
Geliştirme > Test > Üretim sürecini izleyerek geliştirir. 
Bununla birlikte Test Ekibi Analiz aşamasından itibaren 
yazılım geliştirme sürecine dahil olur.

Yüksek Verimlilik ve Kalite Odaklı Test!
SBM test ekibinde çalışan test mühendisleri ISTQB 
(International Testing Qualifications Board) Foundation 
sertifikasına sahip, yazılım testi ve kalitesi alanında yetkin 
kişilerdir. SBM Test ekibi, başlıca Önyüz/Arayüz testi, Web 
Servis Testleri, Mobil uygulama testleri ve Web sayfası 
testleri olmak üzere yüksek verimlilik ve kalite odaklı testler 
gerçekleşmektedir.

SBM, yazılım geliştirme yaşam döngüsü sürecinde sektör 
liderlerinden HP ve Atlassian firmasının HP Project and 
Portfolio Management (PPM), HP Application Lifecyle 
Management (ALM), HP Unified Functional Testing (UFT), 
HP Load Runner ve Atlassian JIRA ürünlerini kullanmaktadır.

Talepler JIRA ve PPM ile takip altında!
Sigorta Şirketleri taleplerini JIRA talep yönetim aracı 
üzerinden iletmekte, Uygulama Destek tarafından titizlikle 
incelenen talepler İş Analizi Müdürlüğü tarafından PPM 
aracı ile yazılım geliştirme sürecine dahil edilmektedir. Süreç 
takibi, değişiklik istekleri ve projelere ilişkin tüm adımlar 
PPM üzerinden takip edilmekte ve raporlanabilmektedir. Bu 
noktada PPM & ALM entegrasyonu sayesinde ilgili taleplerin 
Kalite Güvencesi ALM üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
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Test Processes Tracked via ALM!
In terms of software testing and quality assurance, ALM is the

major testing tool used by SBM. The analysis team saves the 
requirements related to project and change requests on ALM. 
Coverage maps of the requirements covered by testing scenarios, 
success rates of requirements and their status can be viewed, 
reported and tracked via the ALM tool. 

The main function of the ALM tool is to host the test scenarios. 
As the test scenarios are entered, necessary attention would be 
paid to ensuring that every scenarios is linked via software 

requirements. No requirement is expected to be idle or outside of 
coverage. In addition additional scenarios, which are not linked 
to each other but should exist as per the software development 
standards should be entered in the system as well.

Error and scenario reports received via the ALM tool are the most 
vital functions of the test team and hence the quality assurance 
process. These reports are sent to relevant teams, which would 
use them to monitor the status of the project. On the quality 
assurance side, it provides input for the KPI database of unit 
directorates. The faults that come out as a result of the testing 
process are then sent to relevant analysts or software developers 
via the ALM tool.

Test süreçleri ALM ile takip altında! 
ALM, yazılım testleri ve kalite güvencesi açısından SBM’nin

en önemli test aracıdır. Analiz ekibi proje ve değişiklik 
isteklerine ait gerekleri ALM üzerine kaydetmektedir. Test 
senaryoları tarafından kapsanan gereklerin kapsama 
haritaları, gereklerin başarı yüzdeleri ve durumları ALM 
aracı üzerinden görüntülenebilmekte, raporlanabilmekte ve 
takip edilebilmektedir. 

ALM aracının ana fonksiyonu, test senaryolarını içerisinde 
barındırmaktır. Test senaryoları girişi yapılırken her bir 

senaryonun yazılım gerekleri ile birbirine bağlanmasına 
dikkat edilir. Kesinlikle boşta kalan, kapsam dahiline 
alınmamış bir gerek olmaması beklenir. Bununla beraber 
gerekler ile birbirine bağlanmamış ancak yazılım geliştirme 
standartlarınca olması gereken ek senaryoların da sisteme 
girilmesi gerekmektedir.

ALM üzerinden alınan hata ve senaryo raporları test 
ekibinin ve dolayısıyla kalite güvencesinin en hayati 
fonksiyonlarındandır. Bu raporlamalar proje durumunu 
takip etmek için kullanılmak üzere ilgili ekiplere 
yönlendirilimektedir. Kalite güvencesi tarafında ise birim 
müdürlüklerinin KPI verilerine girdi sağlamaktadır. Yazılım 
testleri sürecinde ortaya çıkan kusurlar ALM üzerinden ilgili 
Analist veya Yazılım Geliştirici personele gönderilir.

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW
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Testing Automation 
= Efficient Use of 
Resources!
Testing automation is an 
automated control of the tests 
carried out manually using a 
separate tool apart from the 
system being tested in the 
software testing process. 

Automation of software testing 
is one of the issues we place 
great emphasis on as the 
Testing and Roll-out Directorate. 
Carrying out functional tests 
manually causes unnecessary 
resource allocation and 
decrease in quality in the testing 
process in the long-term. 

Major benefits of testing 
automation:

 � Increasing the speed of the 
tests

 � Increasing the coverage of 
the tests

 � Increasing the accuracy of 
tests

Quality Software, Quality Testing!
Software quality and high efficiency is the most important goal 
of the software development process of SBM. In order to meet 
this goal, as the Testing and Roll-out Directorate, our major quality 
goals are complete compliance with software development 
processes defined in SWEBOK 

(Software Engineering Body of 
Knowledge) and the ISO91126 
level. In addition, our ultimate 
goal is Testing Maturity Model 
Level 5.

Conclusion
Software testing has been 
gaining increasing importance. 
At this point, as SBM Testing 

and Roll-out Directorate our goal is to ensure that the testing of 
the projects at Insurance Information and Monitoring Center are 
carried out by competent testing specialists and that products 
and services offered by our organization are commissioned with 
minimum error, highest performance and minimum cost. 

Test Otomasyonu = 
Kaynakların Verimli 
Kullanılması!
Test Otomasyonu, yazılım 
testi içerisinde test edilen 
sistemden bağımsız olarak 
farklı bir araç manuel yapılan 
testlerin otomatize olarak 
kontrolüdür. 
Yazılım testlerinin otomatize 
olarak yapılması, Test ve 
Yaygınlaştırma müdürlüğü 
olarak özellikle önem 
verdiğimiz konulardan biridir. 
Fonksiyonel testlerin manuel 
yapılması test sürecinde uzun vadede gereksiz kaynak 
ayrılmasına ve kalitenin düşmesine sebep olmaktadır. 

Test otomasyonunun en büyük faydaları:

 � Testlerin hıznının artırılması
 � Testlerin kapsamının artırılması
 � Testlerin doğruluğunun 

artırılması
 � Testlerin raporlama kalitesinin 

artırılmasıdır.

Kaliteli Yazılım, Kaliteli Test!
Yazılım Kalitesi ve yüksek verimlilik SBM yazılım geliştirme 
sürecinin en önemli hedefi konumundadır. Bu hedefi 
tutturmak amacıyla Test ve Yaygınlaştırma Müdürlüğü 
olarak kalite hedeflerimiz başta SWEBOK (Software 
Engineering Body of Knowledge – “Yazılım  Mühendisliğinin 
Anayasası”) içerisinde tanımlı yazılım geliştirme süreçlerine
tam uyumluluk ve 
ISO9126 seviyesidir. 
Ayrıca Test Olgunluk 
Seviyesi Modeli (Test 
Maturity Model - 
TMMI) Seviye 5 nihai 
hedefimizdir. 

Sonuç
Yazılım testi, gittikçe daha fazla önem arz etmektedir. Bu 
noktada SBM Test ve Yaygınlaştırma Müdürlüğü olarak 
hedefimiz Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesindeki 
projelerin testlerinin alanında yetkin test uzmanları 
tarafından yapılarak kurumumuz ürün ve hizmetlerinin 
en az hata, en yüksek performans ve en az maliyet ile 
kullanıma alınmasının sağlanmasıdır
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Kaynakça/Resources:
1. https://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/ariane.html
2. http://edn.com/electronics-blogs/edn-moments/4418667/Mariner-1-destroyed-due-to-code-error--July-22--1962
3. http://failures.wikispaces.com/Hartford+Civic+Center+(Johnson) 

TMMI Maturity Levels

Level 1
Initial

Level 2
Managed

Level 3
Defined

Level 4
Measured

Level 5 
Optimization

https://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/ariane.html
http://edn.com/electronics-blogs/edn-moments/4418667/Mariner-1-destroyed-due-to-code-error--July-22--1962
http://failures.wikispaces.com/Hartford+Civic+Center+
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Kasko Online
Kasko Poliçe ve Kasko Hasar yapısının yeniden 
düzenlenmesi ile beraber, mevcut transfer ile gerçekleşen 
veri aktarımı yerine web servislerle kontrollü olarak veri 
aktarımı sağlanan yapıya geçilmiştir. 

Bu yeni yapı ile sektöre birçok fayda yaratılmaktadır:

 � Kasko Poliçelerinin online olarak SBM sistemine 
aktarılması sağlanmaktadır.

 � Kasko hasar bilgileri en çok 1 gün gecikme ile SBM 
sistemine aktarılabilmektedir.

 � Eski yapıda alınamayan poliçe ek (zeyil) bilgilerinin 
alınabilmesi ve bu sayede hasarın doğru poliçe ve araç 
ile ilişkilendirilebilmesi sağlanmaktadır.

Araç bilgilerinin doğru olarak sisteme alınabilmesi 
için Trafik Poliçe yapısında olduğu gibi Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM)’den kontrol yapılmaktadır. Poliçe 
ve hasarların gönderiminde alınabilecek hatalar anlık 
olarak çözülebilmektedir. Hasar Bilgilerinin Poliçe Eki 
ile ilişkilendirilerek şirketler tarafından gönderilmesi 
sağlanabilmektedir. Kolay ve hızlı veri paylaşımı 
ile operasyonel 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 sağlanarak 
şeffaflık sağlanmaktadır.

Ayrıca, Kasko Poliçe web servisinde yeni web servis 
fonksiyonları hazırlanmıştır. Mevcut poliçe vadesinin 1 
yıldan uzun olabilmesi, referans gösterilen poliçedeki araç 
grup kodu ile poliçedeki araç grup kodunun farklı olabilmesi 

Kasko Online 
With the restructuring of Comprehensive Coverage Policies 
and Comprehensive Coverage Claim Structure, a new system 
whereby data transfer takes place in a controlled manner via 
web services has been adopted instead of data transfer via the 
existing system.

This new structure brings numerous benefits to the sector. 

 � It allows online transfer of Comprehensive Coverage Policies 
to SBM’s system.

 � Comprehensive Coverage claim information is transferred to 
SBM’s system with a maximum delay on 1 day.

 � It also allows transfer of policy supplemental information, 
which couldn’t be transferred, in the previous structure, 
which in turn allows the claim to be matched with correct 
policy and vehicle. 

In order for vehicle information to be saved in the system 
correctly, information is verified with the Security General 
Directorate as with the Liability Insurance Policies. Any 
errors that may be received during the transfer of policies 
and claims can be corrected instantly. It also allows linking 
Claim Information to Policy Supplemental Information so that 
insurance companies can transfer the claim information. The 
goal is to decrease operational costs and insurance fraud as 
a result of easy and fast data sharing. The new system also 
ensures transparency by allowing chronological tracking of 
claim, payment and reserved amount  information and enabling 
the user to save all invoice and court case information in the 
system.

In addition, the new Comprehensive Coverage web service 
also features new web services. The new system allows the 
existing policy maturity term to be longer than 1 year, having 

OTO SİGORTALARI
Vehicle Insurance

İlkay İnci AKBIYIK
Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörlüğü

Insurance Solutions Development Directorate
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referans gösterilen poliçedeki sigortalı ile poliçedeki 
sigortalının farklı olabilmesi ve 30 gün ileriye yönelik poliçe 
düzenlenebilmesi sağlanmıştır. 

Yapılan yeniliklerle 2010 yılı ve sonrasına ait poliçeler, 
ihbar edilen hasarlar ve tüm hareketlerinin gönderilmesi 
öngörülerek mutabakat projesine katkı sağlanması 
planlanmıştır. SBM olarak, sektörün doğrudan ihtiyaç 
duyduğu konularda uzman kadromuz ile çözüm oluşturmak 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

Tablo 1: Kasko Poliçe Adedi

AY 2013 2014

NİSAN 461.922 476.156

MAYIS 490.068 504.700

HAZİRAN 463.230 480.273

TEMMUZ 474.527 497.605

AĞUSTOS 417.775 440.587

Tablo 2: Kasko Yeni Yapı ve Eski Yapı Kasko Poliçe Adedi

Trafik Poliçesinde Poliçelerin Sonlandırılmasına 
İlişkin Yenilikler
Hazine Müsteşarlığından yayınlanan Sektöre ilişkin yönet-
melikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumlu-
luk Sigorta poliçesinin yasal çerçeve içerisinde sonlandırıl-
ması durumunda, sigorta şirketlerine tahakkuk eden prim 
13 TL’den az olamayacağı belirtilerek, bu primin 10 TL’si 
acente komisyonu olarak tahakkuk ettirileceği bildirilmiştir. 
Trafik uygulamasında geliştirmeler ile satıştan iptal, kısmi 
iptal ve işleten sıfatının kaybedilmesinden dolayı gerçekleştirilen 
iptal durumlarında net prim kontrolü gerçekleştirilmektedir.   
                                                                                                                                                               

different group codes for the vehicle group code in the reference 
policy and the vehicle group code in the policy, having different 
beneficiaries in the reference policy and the policy and arranging 
policies 30 days into the future. As a result, the new system has 
brought a flexible structure to the sector. 

With these novelties policies, claims notified and all actions 
have been planned from year 2010 and beyond and this has 
contributed to the reconciliation project. As SBM, our main goal 
is to develop solutions with our expert team, in areas where the 
industry needs support.

Table 1: Number of Comprehensive Coverage Policies

MONTH 2013 2014

APRIL 461.922 476.156

MAY 490.068 504.700

JUNE 463.230 480.273

JULY 474.527 497.605

AUGUST 417.775 440.587

Table 2: Comparison of the Number of Policies in the Old and 
New Structure of the Comprehensive Coverage Policies 

New Practices Regarding Termination of the 
Liability Insurance Policies
The memorandum about the industry recently released by 
the Undersecretariat of the Treasury indicates that in case 
a Liability Insurance Policy is terminated in accordance with 
the relevant legislation, premium accruing to the insurance 
companies cannot be less than 13 TL and that 10 TL of this 
amount will be accrued as agency commission. With the 
improvements to the Tramer traffic application, it is now 
possible to have net premium control in cases of cancelation 
from sale, partial cancellation and cancellation due to loss of 
business title.

KASKO ONLINE / OFFLINE YAPI
KARŞILAŞTIRILMASI

OFFLINE AND ONLINE COMPARISON OF 
COMPREHENSIVE COVERAGE POLICIES

APRIL        MAY            JUNE                   JULY                  AUGUST
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Optional Liability Insurance (IMM)
Individuals have felt the need to be protected against 
unexpected incidents (risks) that might result in financial loss 
and have looked for protective options. One of these options 
is transferring the possible risks to another party. Transfer of 
risks to systematic organizations like this has resulted in the 
emergence of non-life insurance categories.

And within the framework of the above-mentioned definition, 
optional liability insurances can be defined as policies whereby 
the beneficiaries can transfer their liability to pay compensation 
as a result of damage or loss caused to thirds parties, to the 
insurance companies. With the optional liability insurance, risk 
is the “liability”.

With the liability insurance, the beneficiary acknowledged his/
her “liability” but is relieved from the liability to “make up for 
the loss” or “to pay compensation” as a result of the liability. 
In other words, with the liability insurance, except for cases 
of fraud and intentional action, the actions of the beneficiary 
that result in a claim payment to third parties, and the material 
results of his/her faulty actions are brought under coverage by 
the insurance companies.

The owner of the motor vehicle has certain liabilities that 
result from the damages that the motor vehicle might give 
to third parties. IMM provides coverage for the legal liability 
that results from the use of the vehicle indicated in the 
policy and the legal liability that belongs to the owner of the 
vehicle as per the Highway Code and General Provisions as 
well as for the portion of it that is above the coverage limits 
of the Liability Insurance with the condition that the liability 
is covered by that policy. It provides coverage for possible 
risks that may result from motor vehicles used for personal 
or commercial purposes. The goal of the IMM project is to 
allow the insurance companies save the policies in the SBM 
system via the Web service. With the IMM policy structure, 
information about the beneficiary and the claim amounts 
are saved in SBM’s database. This project allows transfer of 
transactions related to the policies to the SBM system with 
maximum one-day delay via the web-service. Instant updating 
of the information in the database where policy information is 
gathered and sharing of this information by all stakeholders 
increases public’s confidence in the insurance industry.
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İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM)
Kişiler, arzu etmedikleri halde karşılaştıkları ekonomik 
durumlarında olumsuzluklar meydana getirme ihtima-
li bulunan çeşitli olaylara (risklere) karşı korunma ihtiyacı 
hissetmişler ve önlemler alma yoluna gitmişlerdir. Bu 
önlemlerden biri de, kişilerin taşıdıkları riski, bir başkası-
na devretmeleridir. Risklerin bu şekilde sistemli organi-
zasyonlara devredilmesi, hayat sigortaları dışındaki sigorta 
branşlarını ortaya çıkarmıştır.

Sorumluluk sigortaları, sigortalının üçüncü şahıslara vere-
ceği zararlar sonucu, karşılaşacağı tazminat taleplerini, 
sigorta şirketinin karşıladığı poliçeler olarak ifade edilebilir. 
Sorumluluk sigortalarında risk “sorumluluk” tur. Sorumlu-
luk sigortaları ile sigortalı “sorumluluğu“nu kabul etmekte 
ancak sorumluluğun neticesi olan “zararı karşılama” veya 
“tazminat ödeme” borcundan kurtulmaktadır. Diğer bir 
deyişle sorumluluk sigortaları ile sigortalının zarar veya 
tazminat ödemesine konu davranışları, hile ve kasıt halleri 
hariç olmak üzere, kusurlu ve kusursuz sorumluluklarının 
maddi sonuçları, sigorta şirketlerince güvence altına alın-
maktadır.
 
Motorlu aracın, üçüncü şahıslara vermiş olduğu zararlar 
nedeniyle, motorlu araç işletenine düşen hukuki sorum-
luluklar vardır. İMM; poliçede gösterilen aracın kullanıl-
masından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi 
Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki 
sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak 
şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde 
kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Özel 
veya ticari amaçlarla kullanılan motorlu araçların kullanımı-
na bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel tehlikelere karşı 
koruma sağlar. İMM projesi ile poliçelerin sigorta şirketleri 
tarafından web servis aracılığıyla SBM sistemine kaydedil-
mesi amaçlanır. İMM poliçe yapısı ile araç bilgileri, sigortalı 
bilgileri ve teminat bilgileri alınarak SBM’de tutulmaktadır. 
Bu proje, poliçelere ait işlemlerin web servis fonksiyonları 
aracılığı ile en fazla 1 günlük gecikme ile SBM sistemine 
aktarımıdır. Poliçelere ilişkin verilerin toplandığı merkezi 
veri tabanındaki bilgilerin, anlık güncellenmesinin ve bu 
verilerin ilgili tüm tarafların ortak kullanımına sunulmasının 
gerçekleştirilmesi sigorta sektörüne olan güvenin artmasını 
sağlayarak fayda yaratmaktadır.

SBM olarak, sektörün doğrudan ihtiyaç 
duyduğu konularda uzman kadromuz ile 

çözüm oluşturmak öncelikli hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır

As SBM, our main goal is to develop solutions 
with our expert team, in areas where the 
industry needs support

““
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Mobil iş zekası, teknolojiler ve ürünler geliştikçe, 
vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi. Akıllı telefonlar ve 
tablet cihazlar üzerinden analizlere ve raporlara her 
an ve her yerden ulaşmak günümüzün hızlı değişen 
dünyasında öncelik kazandı. SBM olarak, www.sbm.org.tr 
adresinden T.C. Hazine Müsteşarlığı’na, Türkiye Sigorta 
Birliği’ne, sigorta şirketlerine ve eksperlere sunduğumuz 
iş zekası raporlarının mobil cihazlardan kullanılması için 
çalışmalarımızı tamamlayarak sistemi hizmete açtık.

IOS ve Android işletim sistemli cihazlar üzerinden sisteme 
erişmek için, “IBM Cognos” mobil uygulamasının ilgili 
uygulama marketinden indirilmesi, uygulama üzerinden 
“mobiliz.sbm.org.tr” adresine bağlanılarak SBM kullanıcı adı 
ve parolası ile sisteme giriş yapılması yeterli. Uygulama ile, 
SBM iş zekası raporlarına, kullanıcı yetkileri dahilinde her an 
ve her yerden güvenli olarak erişilebilmektedir.

Çalışma kapsamında ayrı bir mobil sunucu kurulumu 
yapılarak, mobil kullanıma uygun olmayan raporlar 
ayıklanmış, web üzerinden yayınlanan raporlar mobil 
sunucu üzerinden kullanıma açılmıştır. Mobil uygulama 
üzerinden erişilebilecek raporlar aşağıdaki gibidir:

 � Trafik Raporları

 � Kasko Raporları

 � Eksper Raporları

 � Kaza Tespit Tutanağı Raporları

 � Mutabakat Raporları

 � Yanlış Sigorta Uygulamaları Raporları

With the advancement of technology and products, mobile 
business intelligence has become an indispensible need. Ability 
to access analyses and reports via smart phones and tablets 
from almost everywhere and at anytime, has become a priority 
in our constantly changing world. As SBM, we have recently 
completed the project that allows access via mobile devices to 
business intelligence reports we submit to the Undersecretariat 
of the Treasury of the Turkish Republic, Insurance Association 
of Turkey, insurance companies and the experts and we have 
launched our new system.

To access the system via IOS and Android devices, it is 
sufficient to download the “IBM Congos” mobile application 
from the relevant application download website and to 
access the system using a SBM username and password 
on the “mobiliz.sbm.org.tr” website. The new application 
allows access to SBM business intelligence reports within 
the limits of user authorization from everywhere and at 
anytime. 

As part of this project, a separate mobile server has been 
established and reports not suitable for mobile use have been 
separated and reports published on the web have been made 
available to users via the mobile server. Following reports can be 
accessed via the mobile application:

 � Traffic Reports
 � Comprehensive Coverage Reports
 � Expert Reports
 � Accident Reports
 � Reconciliation Reports
 � Incorrect insurance practices reports
 � Haymer Reconciliation and BKBS Reports

SBM İş Zekası Raporları Artık Mobİl 
Cİhazlarda!

SBM BUSINESS INTELLIGENCE REPORTS ARE NOW ON MOBILE DEVICES!

İsmet ATALAY 
Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Agile Solutions and Business Intelligence Directorate
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 � Haymer Mutabakat ve BKBS Raporları

 � Sağlık Mutabakat ve Tarife Raporları

 � Tehlikeli Madde ve Tıbbi Kötü Uygulama Raporları

 � Yeşilkart Raporları

Mobil uygulama ile gelen fonksiyonlar ve yeniliklerden 
bahsedersek;

 � İş arkadaşınıza doğrudan aynı raporda uygulamayı 
başlatma yeteneği sağlayan bir URL gönderilmesi 

 � Yeni ek açıklama ve e-posta yetenekleri

 � Raporlar üzerinde alan seçimi, işaretleme yapabilme ve 
paylaşabilme

 � Kişisel profil oluşturarak kullanıcı adını ve şifreyi 
saklayabilme

 � Sık kullanılan raporları profil altında saklama ve hızlı 
erişim.

 � Mobil uygulama kullanım kılavuzuna,  
http://kokpit.sbm.org.tr/ChangePassword/
MobilUygulamaRehberi.pdf adresinden 
erişilebilmektedir.

 � Health Reconciliation and Tariff Reports
 � Hazardous Material And Medical Bad Practices Reports
 � Green Card Reports

Following are the functions and novelties brought about by the 
mobile application:

 � Ability to send an URL to your colleague that allows him/her 
to start the application in the same report.

 � New additional description and e-mail abilities

 � Ability to select domains and make highlights on the reports 
and ability to share. 

 � Creating personal profiles and saving user name and 
password

 � Saving frequently used reports under the profile and rapid 
access.

 � Mobile application user guide can be accessed 
from http://kokpit.sbm.org.tr/ChangePassword/
MobilUygulamaRehberi.pdf
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Sigortacılıkta “Fraud” 
SBM’nin kuruluşunu düzenleyen Sigortacılık Kanunu Madde 
31/B, SBM’nin sigorta sözleşmelerinden doğrudan ya da dolaylı 
da olsa menfaat sağlayanların olası sigorta suistimallerinin 
(fraud) tespiti ve risk değerlendirmesini yapmak üzere veri 
toplamasını öngörmektedir. Suistimal ya da fraud; para, mal 
veya hizmet elde etmek, ödemeden kaçınmak, hizmet zararını 
karşılamamak veya şahsen ya da işle ilgili avantaj sağlayarak 
haksız kazanç sağlamak üzere gerçekleştirilebilir. Suistimali 
gerçekleştiren aktör gerçek kişi veya kurum olabilir.

Sigortacılığın temel amacı hasarın meydana gelmesini 
engellemek değil, ortaya çıkacak hasarın diğer sigortalılar 
arasında dağıtılarak, doğacak zararın tüm sigortalılar 
tarafından kabul edilebilir seviyede kalmasını sağlamaktır. 
Olası zararların sistem içindeki birimlere dağıtımı ise prim 
ile gerçekleştirilir. Gerçekleşen zararın ve geleceğe dönük 
riskin yüksek olması durumunda primin de artması doğaldır.  
Bu noktada suistimaller, hiç gerçekleşmemiş hasarlar ya 
da hacmi düşük hasarların şişirilmesi ile şirketlerin hasar 
ödemelerini artırmaktadır.    

Sigortacılık sektöründe suistimalin finansal boyutu ile ilgili 
olarak yapılan bir araştırmaya göre hasar ödemelerinin 
ABD’de %15’i, İngiltere’de %10’u, Fransa’da %15’i ve İsviçre’de 
ise %10’u suistimalden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de 
sektör uzmanlarının bu orana ilişkin tahmini ise %10-%30 
aralığında olduğudur. Trafik ve Kasko ürünlerinde 2013 yılında 
gerçekleşen hasar ödemelerinin yaklaşık 3.8 Milyar TL olduğu 
göz önüne alındığında Türkiye’deki suistimal kaynaklı ödeme 
tutarının 380 Milyon TL/yıl ile 570 Milyon TL/yıl arasında 
gerçekleştiği düşünülebilir.

“Fraud” in the Insurance Industry
Article 31/B of the Insurance Code that regulates the 
organization of SBM, requires data collection for determining 
fraud related to the direct or indirect beneficiaries of SBM’s 
insurance agreements and for risk analyses purposes. 
Fraud can occur as a result of intention to obtain monetary 
benefits, goods or services, to avoid payments, to avoid claim 
payments, or to make unfair profit for individual or business 
purposes by obtaining business related benefits. The actor 
realizing fraud can be a real person or a legal entity. 

The main purpose of insurance is not to prevent occurrence 
of damage but to ensure that the damage to occur remains 
at a level acceptable by all beneficiaries by distributing the 
possible damage among all other beneficiaries. Distribution 
of possible damage to the units in the system takes place 
via premiums. In case the damage that is realized and the 
future risk are high, it is natural for the premium to be higher. 
At this point fraud increases claim payments for insurance 
companies by means of damages that never happened or by 
inflating small damages. 

Based on a study about the financial size of fraud in the 
insurance industry, share of fraud in claim payments is 15% 
in USA, 10% in UK, 15% in France and 10% in Switzerland. 
Industry’s experts estimate share of fraud to be 10-30% in 
Turkey. Considering the fact that total claim payments made 
in 2013 for liability insurance and comprehensive coverage 
products was 3.8 billion TL, the level of claim payments 
resulting from fraud is estimated to be between 380 million 
TL and 570 million TL.

Considering the fact that fraud is obtaining benefits in a 

SBM, Sİgorta Suİstİmallerİnİ Önemlİ Oranda Azaltacak
FRAUD-SAS PROJECT OF SBM

Dr. Serkan AYDIN
Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörlüğü

Insurance Solutions Development Directorate
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Suistimalin sistem içinde bulunan diğer kişilerin zararına 
neden olmak üzere hileli bir şekilde avantaj sağlamak olduğu 
dikkate alındığında yukarıda bahsi geçen ve minimum 380 
Milyon TL/yıl olan rakamın hem sigorta şirketlerine hem de 
sistem içinde bulunan tüm sigortalılara yük getirdiği açıktır. 
Basit bir mantıkla düşünülecek olursa hiç suistimal olmasaydı 
sigorta şirketleri %10 daha az hasar ödemesi gerçekleştirecek 
böylelikle sigortalılar araçlarını daha düşük maliyetlerle sigorta 
ettirebilecekti. 

Özellikle düşük hacimli ve yüksek tutarlı planlı organize fraud 
vakalarının tespit edilebilmesi için ileri analitik uygulamalarla 
desteklenmiş veriye dayalı çözümler  birçok ülkede başarılı 
bir şekilde kullanılmaktadır. Global örnekler incelendiğinde 
SBM benzeri sektörel üst yapılara sahip ülkelerde (İspanya, 
İngiltere, Güney Kore, Almanya, Amerika)  analitik çözümlerle 
suistimallerin önceden tespit edilerek önemli ölçüde 
önlenebildiği görülmektedir. Buradan yola çıkılarak gerek 
sigorta şirketlerinin gerekse sigortalılar için maddi kayıplara 
yol açan Trafik-Kasko suistimallerini önleyebilmek amacı ile 
Türkiye’de benzer bir projeyi SBM’de yapmak üzere gerekli 
yazılım ve danışmanlık alımına gidilmiştir. 

Accenture danışmanlığında SAS ürünleri kullanılarak 
yapılmakta olan projeye Mayıs ayı itibari ile başlanmıştır. Proje 
temel olarak SBM veri kaynaklarının incelenmesi, analizi; analitik 
data modelinin geliştirilmesi, map edilmesi ve doldurulması; 
şirketlerden elde edilen iş kurallarının ve predictive modelin 
geliştirilmesi; sosyal networklerin belirlenmesi ve nihai hasar 
fraud risklerinin belirlenmesidir. 

Data Hazırlığı
Fraud projesi SAS Fraud Framework platformu üzerinde 
Accenture danışmanlığında gerçekleştirilmektedir. SAS 

fraudulent way in a way causing loss to other individuals in 
the system, it is clear that the above mentioned figure which 
is minimum 380 million TL/year brings a burden both to the 
insurance companies and all beneficiaries in the system. In 
other words, if there had been no fraud, insurance companies 
would have had to make 10% less claim payments and 
beneficiaries could have had their vehicles insured with a 
lower cost.

Especially for detection of low volume high value planned and 
organized fraud cases, data based solutions supported with 
advanced analytical applications are currently being used 
successfully in many countries. Looking at the examples at 
the global level, it is seen that fraud cases can be detected 
in advance using analytical solutions in countries with 
organizations like SBM (such as Spain, UK, South Korea, 
Germany, USA). Moving from this observation, we recently 
initiated a similar project at SBM with the goal of preventing 
liability insurance and comprehensive coverage fraud cases 
that result in huge losses both for the insurance companies 
and the beneficiaries and required software an hardware has 
recently been procured.  

The project carried out using SAS products was started 
in May in cooperation with Accenture. The project mainly 
comprises analysis of SBM data sources; development, 
mapping and filling of analytical data models; development of 
business rules obtained from the companies and predictive 
model; determination of social networks and determination 
of final fraud risks. 

Data Preparation 

Fraud project is developed on the SAS Fraud Framework 
platform in consultancy with Accenture. SAS Fraud 
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Fraud Framework (SFF); SAS Gui, SAS E-miner, SAS SNA Gui, 
DataFlux bileşenlerini içermektedir. 

Analitik bir çalışmanın ilk adımı olarak projede kullanılabilecek 
tüm veriler bir veri tabanında toplanmıştır. Bu amaçla SBM 
Veri Ambarında (ODS) yer alan Trafik ve KASKO ile ilgili tüm 
verilerin üzerinden iş analizi ekipleri ile geçilerek çalışmada 
kullanılacak veriler belirlenmiş ve ilgili şemaya (veri tabanına) 
aktarılmıştır. Bu şema proje kapsamında danışmanlarla birlikte 
çalışılacak ortak bir alan olarak tasarlanmıştır. 

Çalışma kapsamında Trafik ve kasko ürünlerinde poliçe, hasar, 
muallak, ödeme, Kaza Tespit Tutanağı (KTT), Eksper raporları, 
araç tescil bilgileri, kimlik verileri (gerçek, tüzel, yabancı şahıs) 
ve bu verilere ilişkin look up (fihrist) tabloları olmak üzere 50’ye 
yakın tablo ilgili şemaya aktarılmıştır. Bu süreçte tüm tablo ve 
alan isimleri, yabancı danışmanların daha rahat çalışabilmesini 
temin etmek için, ingilizceye çevirilmiştir. 

SFF Analitik Veri Modeli 
Ham verilerin ilgili şemaya aktarılmasının ardından SAS SFF 
içerisinde var olan  ve Accenture danışmanlarının geçmiş 
sektörel tecrübeleri ile de zenginleştirilen analitik view 
oluşturulmaya başlanmıştır. Bu aşamada ilk olarak kaynak 
sistemde farklı tablolarda farklı yapılarda tutulan veriler 
ana domainlerde birleştirilmiştir. Ana domainler şu şekilde 
sıralanabilir: Policy, Claim, Payment, Reserved Amount, 
Participant, Entity, Accident Report.

Belirli domainlerde toplanan ham veriler Dataflux 
kullanılarak SFF Analitik view tablo/alanlarına eşlenerek 
analitik veri modeli oluşturulmuştur. Veri modeli ile poliçe, 

Framework (SFF) comprises SAD Gui, SAD E-miner, SAS SNA 
Gui, and DataFlux components.

As the first step of an analytical work, all data that can be 
used in the project have been collected in a database. To this 
end, business analysis teams have reviewed all data related 
to Liability insurance and comprehensive coverage policies 
and determined the data that can be used in the project and 
transferred the data to the database. This database has 
been chosen as a common area to work in together with the 
consultants.

As part of the project around 50 tables have been transferred 
to the database and include tables for policy, claim, reserved 
amount, Accident Report (KTT), expert reports, vehicle 
registration information, ID information (real, legal entity, 
foreign individual) information and look-up tables of this 
information. As part of this process, all table and domain 
names have been translated to English to facilitate the work 
of foreign consultants.

SFF Analytical Data Model
Following transfer of raw data to the relevant database, the 
analytical view that is present in SAS SFF and is enriched 
with industrial experience of Accenture consultants has 
been created. In this phase, data kept in different tables 
and structures in the source system have been combined 
within the main domains. Main domains are as follows: 
Policy, Claim, Payment, Reserved Amount, Participant, Entity, 
Accident Report.

Using Dataflux, raw data collected at certain intervals were 
matched with SFF Analytical view tables/domains and an 
analytical data model was created. The data model allows 
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hasar,   hasar tarafları/araçları, ödemeler ve bunlara ilişkin 
verilere çok hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olmaktadır. 

İş Kuralları
Sigortacılık fraud projelerinde suistimalin belirlenmesinde ilk 
adım iş uzmanlarınca belirlenen ve tecrübe ile geliştirilmiş iş 
kurallarının uygulanmasıdır. Sektörel uzmanlar ve Accenture 
danışmanlığında belirlenen 78 iş kuralı var olan veri kaynakları 
ve veri kalitesi gözönüne alınarak değerlendirilmiş ve nihai 
olarak 40 iş kuralının uygulanabileceğine karar verilmiş ve 
bu kurallar için sektör uzmanlarınca kuralın önemine ilişkin 
puanlar elde edilmiştir. Bu süreçte tüm tablo ve alanlar 
univarite analiz ile raporlanarak alan bazında doluluk, en çok 
tekrar eden değerler ve adetleri, percentile, medyan, standart 
sapma, ortalama değerleri incelenerek veri kalitesine ilişkin 
kapsamlı raporlar üretilmiştir.

Tespit edilen kurallar analitik  veri modelini baz alarak SAS 
E-Guide ile tek tek kodlanmıştır. Kurallar tek bir tablo ve bu 
tablodaki bir kaç değişkeni baz alan “kaza ve ihbar tarihi 
arasında uzun süre geçmiştir” şeklinde basit bir içerikte 
olabileceği gibi; “dosyada yer alan taraflardan herhangi 
birinin son 2 yıl içinde farklı sigorta şirketlerinden reddedilmiş 
hasar dosyası var mı?” şeklinde daha kompleks ve kişi 
bazında geçmişin taranmasını gerektiren içeriklere de sahip 
olabilmektedir. Kuralların her akşam çalışacağı ve risk 
skorlamasının sadece bir adımı olacağı dikkate alındığında 
çalışma süresinin (run time) mümkün olduğunca kısa olması 
gerekmektedir. Bunu sağlamak üzere kurallara ait SAS 
code’lar incelenerek benzer veri modelini input olarak kullanan 
kuralların paralel şekilde çalışmasını sağlamak üzere sas code 
wrapplet’ler geliştirilmiştir. Bu şekilde 40 kural maksimum 0.5 
saat içinde çalışarak sonuç üretebilmektedir. 

Yaklaşık 8 milyon claim 40 farklı kuralla skorlanarak her bir 
kurala takılıp/takılmama durumlarını ifade eden değişkenler 
(Rule Flag) üretilmiştir. Ancak bir claim’in diğer claimlere göre 
fraud olma eğilimini daha basit bir şekilde yorumlayabilmek 
amacıyla “eksper model skorlaması” da yapılmıştır. Eksper 
model skorlaması bir claimin takıldığı (flag =1) kurallara 
ait ağırlık faktörlerinin toplamıdır. Bu ağırlık faktörleri her bir 
kural için sigorta şirketlerinden toplanan fraud olarak tespit 
edilmiş claim leri ne oranda yakaladığı (hit rate) ve sektör 
uzmanlarının o kural için verdiği puanların ortalaması dikkate 
alınarak hesaplanmaktadır.

Diğer yandan, temel olarak iş kuralları en az bir parametre 
kuralının kontrol edilmesini gerektirir. Bu parametre zaman 
içinde değişebilir, ya da kuralın ek parametreler ile revize edilme 
ihtiyacı doğabilir. Mevcut  durumda 40 kural ve bunlara ait 108 
parametre bulunmaktadır. Bütün bu kural ve parametreleri 
yönetebilmek için SAS Rule Parameter Editor (RPE) ürünü 
kullanılmaktadır. 

rapid access to policy, claim, claim parties/vehicles, payments 
and related data. 

Business Rules
The first step in determining fraud in he fraud projects in the 
insurance industry is implementation of the business rules 
determined by business experts and developed with expertise. 
78 business rules determined in consultation with experts 
from the industry and Accenture consultants, have been 
reviewed in light of the existing data resources and data quality 
and eventually 40 business rules were found to be usable 
and experts determined scores regarding the importance of 
these rules. During this phase, all tables and domains were 
reported using univariate analysis and parameters such 
as occupancy per domain, most frequent values and their 
numbers, percentile, median, standard deviation and average 
values were determined and comprehensive reports were 
created based on their analysis.

Each of the prevailing rules was coded using SAS E-Guide 
based on the analytical data model.  Rules can be either a 
single table and a simple content such as “a long time has 
elapsed between accident and notification date” based on 
a few variables in the table or with a more complex content 
such as “does any of the parties involved has an insurance 
file rejected by other insurance companies during the last 
2 years” and content that requires background scanning at 
the individual level. Considering the fact that the rules will be 
run every evening and will be only one step of risk scoring, 
run time should be as short as possible. To achieve this, SAS 
codes of the rules were analyzed and sas code wrappets were 
developed to ensure that rules that use similar data model as 
input to work in parallel. This way, maximum 40 rules can be 
run to generate results in 0.5 hours.

Around 8 million claims are scored using 40 different rules 
and Rule Flags that express their status of being stopped 
or not stopped by a rule. However, in order to make an 
easier judgment as to weather or not a claim is fraud or not 
compared to other claims, “expert model scoring” as well was 
carried out. Expert model scoring is the total of the weight 
factors for the rules (flag=1), which stops the claim. For 
every rule, these weight factors are calculated by taking into 
account the extent to which it can stop the claims determined 
to be fraud by insurance companies (hit rate) and the average 
of the scores given by the experts for that rule.

On the other hand, business rules basically require controlling 
at least one parameter rule. This parameter can change over 
time or the rule may have to be revised using additional 
parameters. Currently there are 40 rules and 108 parameters 
related to them. In order to manage all these rules and 
parameters, SAS Rule Parameter Editor (RPE) is used.
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Predictive Modelleme 
Yukarıda da bahsedildiği üzere çalışmanın ilk aşamasında 
sigorta şirketlerinden bugüne kadar fraud şüphesi ile 
inceledikleri claim’ler ve bunlara ait sonuçlar istenmiş ve  22 
şirketten yaklaşık 43 bin claim için geri dönüş yapılmıştır. 
Toplanan bu veri hem iş kurallarının ağırlıklandırılması ile 
exper model skorlamasında kullanılmış hem de eğitim verisi 
olarak kullanılmak üzere predictive modelleme çalışmasına da 
baz teşkil etmiştir. 

Predictive modelleme, bir olay/olgu’nun mantıksal olarak 
ilişkili olabileceği düşünülen (hipotetik model) değişkenler 
ile açıklanmaya çalışılarak bu değişkenlere göre pattern 
farklılıklarının belirlenmesi ve formüle edilmesidir. Bu projede 
tahminlenmek istenen, bir claim’in fraud olma eğilimidir. Bu 
eğilimi açıklamak üzere kullanılan potansiyel değişkenler iş 
kurallarının geliştirilmesi sırasında oluşturulan veri seti iken 
öğrenme verisi (fraud olma/olmama) şirketlerden elde edilen 
fraud inceleme dosyalarıdır. Modelleme çalışması SAS E-Miner 
data mining tool’u kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Predictive modelleme için oluşturulan öğrenme datası 
bivariete analiz ile incelenerek hangi değişkenlerin fraud 
(olup/olmama) ile anlamlı bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir. 
Belirlenen bu değişkenler kullanılarak yapılan her bir model, 
ilk olarak modelde bulunan değişkenler ile fraud arasında-
ki ilişkinin mantıksal olup olmadığı ardından lift, kümülatif 
response, ROC curve eğrileri incelenerek de modelin ro-
bust (güvenilir, tutarlı) ve tahmin gücü değerlendirilmiştir. 
Yapılan denemeler sonucunda 6 değişkenli %20’lik dilimde 
lift 1.35  ve kümülatif response rate i %28 olan model nihai 
model olarak seçilmiştir. 
 
Prediktive modelin de tamamlanması ile bir claim için hem 
“expert model skoru” hem de fraud eğilim skorunu göster-
en “predictive skor” üretilmiştir. Bu iki skorun exper mod-
el yönünde ağırlıklandırılması ile her bir claim için “Claim 
risk skoru” hesaplanmıştır. Claim risk skoru  0-1 aralığında 
değer almaktadır.

Predictive Modeling
As mentioned above, insurance companies were asked to 
send the suspicious claims they have been investigating and 
a total of 43 claims were received from 22 companies. The 
data collected was used both in scoring of the expert model 
by developing weights for the business rules and served as a 
basis for the predictive modeling phase where it was used as 
training data.

Predictive modeling is the process whereby an event/
phenomenon is explained by the variables which are 
considered to be related to it (hypothetical model) and 
pattern variations are determined and formulated based on 
these variables. In this project what is being estimated is the 
inclination of the fraud to happen.  The potential variables 
used to explain this trend are the data set created during the 
development phase of the business rules and the learning 
data (fraud/not fraud) are the fraud investigation files received 
from the companies. Modeling was carried out using SAS 
E-Miner data mining tool.

Learning data developed for predictive modeling was analyzed 
using bivariate analysis and variables with significant 
relationship with fraud (fraud or not) were determined. For 
every model developed using these variables the following 
analyses were made: analysis to determine weather or not 
the relationship between the variables in the model and the 
fraud are logical, analysis to determine cumulative response, 
analysis of ROC curves to determine weather or not the model 
is robust and the estimation effectiveness of the model. As a 
result of the tests, the model with 6 variables that had a 1.35 
lift and response rate of 28% in the 20% segment was chosen 
as the final model.

After the completion of the predictive model, a “predictive 
score” that indicates both the “expert model score” and the 
fraud trend score for a claim was generated. With weighting 
of these two scores in the expert model direction, a “Claim 
risk score” was calculated for every claim. Claim risk score 
ranges between 0 to 1. 

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW

Şekil (figure) 3:
Prediktif Modelleme 
Akış Diagramı / 
Predictive Modeling Flow 
Chart
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Sosyal Network Analizi 
Bir claim; poliçe sahibi, sürücü, acente, tamirhane, eksper, 
araç gibi pek çok entity den meydana gelmektedir. Düğüm 
(node) olarak da adlandırabileceğimiz bu entity ler kendi 
aralarında doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içindedirler. 
SAS SNA uygulaması ile zaman boyutu da dikkate alınarak 
claim ve buna ilişkin entity ler arasındaki ilişkilerin, ilk 
bakışta fark edilemeyecek ya da yapısal veri üzerinde direkt 
olarak çıkarılamayacak ilişki ağının görsel olarak sunulması 
sağlanmaktadır.

Kurulacak Fraud Büro’nun “risk skorlarına” göre önceliklendi-
rilmiş claimleri bu yapı üzerinde inceleyerek claim’deki tüm 
entity lere ilişkin verilere hızlı bir şekilde ulaşması ve bu şekil-
de özellikle planlı ve organize suistimal vakalarını tespit ede-
bilmesinde önemli rol oynayacağı düşünülmektedir. Diğer 
yandan networklerin bir bütün olarak fraud riskleri de “claim 
risk skorlarının” o networkteki toplam maliyet değerine göre 
ağırlıklandırılması ile elde edilmiştir.

Social Network Analysis
A claim comprises numerous entities including policy owner, 
driver, agency, repair shop, expert, and vehicle. These entities 
which could also be called nodes are directly or indirectly 
related with each other. With the SAS SNA application, by also 
taking into account the time dimension, a visual presentation 
of the relationship network for the relations between the 
claim and the entities, which can’t be noticed at first or can’t 
be extracted from data directly is generated.

It is believed that the Fraud Department to be established 
will play an important role in detecting especially the planned 
and organized fraud cases by allowing instant access to 
data related to all entities in the claim by analyzing on this 
structure, the claims prioritized according to “risk scores”. 
On the other hand, the fraud risks for the networks were 
calculated by weighting the “claim risk scores’ according to 
the total cost value in that network. 

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW

Şekil (figure) 4: Prediktif Modele Ait Performans Göstergeleri / Performance Indicators of the Predictive Model
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Geliştirme ve modellerin operasyonal hale getirilmesinin 
halen devam ettiği çalışma ile Türkiye’de ilk kez tüm sigorta 
şirketlerinin verisi kullanılarak kapsamlı bir fraud önleme 
projesi gerçekleştirilmektedir. Benzer projelerin sigorta 
şirketleri tarafından kendi veri tabanları üzerinde yapıldığı 
bilinmektedir. Ancak SBM gibi tüm sigorta şirketlerinin 
verisinin toplandığı merkezi bir veri tabanında sigortalıya 
ait tüm tarihçenin görülebilmesi nedeni ile mevcut projeden 
elde edilecek analitik modellerin, dolayısı ile erken uyarıların 
performansının çok daha yüksek olacağı aşikardır. 

Son zamanlarda farklı sektörlerde de olsa analitik çalışmalarda 
yapısal olmayan veri kaynaklarının da artan bir şekilde 
kullanıldığı görülmektedir. SBM veritabanlarında da hasar 
dosyaları ile ilgili eksperler tarafından free text alanlara girilmiş 
yorumlar yer almaktadır. Söz konusu metinlerin, text mining 
algoritmaları ile analiz edilmesinden elde edilecek kural ve yeni 
girdilerle “fraud tespit ve erken uyarı modellerinin” etkinliğinin 
artırılması söz konusu olabilecektir. Veri kalitesi çalışmaları, 
müşteri/ürün verilerinin de SBM’ye alınarak veri zenginliğinin 
artırılması ve KKB/EGM gibi dışsal veri kaynakları ile yapılacak 
entegrasyonlar tahmin gücü daha yüksek modellerin 
kurulabilmesine imkan tanıyacaktır. 

Trafik ve kasko ürünleri için yapılan projenin Fraud Büro’nun 
kurulması ile model çıktılarının etkin bir şekilde kullanılması 
söz konusu olacaktır. Bu süreç kendi içinde modele ilişkin 
geri bildirimlerin de üretilmesini sağlayacak model sürekli 
olarak iyileştirilecek, fraud kuşkulu hasar dosyalarının hızlı bir 
şekilde değerlendirilmesini sağlamak üzere SNA ekranları ve 
destekleyici BI raporlarının olgunlaşması da sağlanacaktır. 
Buna paralel olarak projenin finansal faydaları görüldükçe 
benzer projenin yurtdışı örneklerde olduğu gibi başta sağlık 
olmak üzere diğer branşlarda da yapılması gündeme gelecektir.

With the project whereby efforts for development and making 
models operational are still underway, a comprehensive fraud 
prevention project using data from all insurance companies 
is being realized. It is known that similar projects are being 
carried out by insurance companies on their own databases. 
However, it is clear that the performance of analytical models 
to be generated with the current project would be higher 
as the project allows access to all historical data about the 
beneficiary in the central database of SBM where data from 
all insurance companies are gathered.

Recently it has been observed in numerous industries, that 
non-structural data sources are being frequently used in 
analytical projects. SBM databases also feature comments 
about claim files by experts entered in free text fields. With 
the rules and input to be generated by analysis of this text 
using text-mining algorithms, it will be possible to improve 
effectiveness of “fraud detection and early warning models”. 
Data quality efforts would result in increased data diversity 
by including in SBM database, customer/product data and 
integration with outside data sources like KKB/EGM would 
allow creation of models with higher estimation rates. 

With the establishment of the Fraud Department, model 
outputs of the project developed for liability insurance and 
comprehensive coverage will be used effectively. This 
process will also provide feedback related to the model and 
the model will be frequently improved and SNA screens and 
BI reports will be improved to allow for rapid evaluation of 
fraud-suspicious claim files.  In addition, as the financial 
benefits of the project become prevalent, similar projects will 
be implemented in other branches and mainly in the health 
branch as it is the case in foreign countries.

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW

Şekil (figure) 5: Örnek Bir Sosyal Network Görseli / Example of a Social Network Visual
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İş zekası sistemlerinde, hızlı erişilebilir ve kolay kullanılabilir 
bir sunum katmanı oluşturmak kullanıcıların sistemde 
daha fazla kalması ve daha fazla fayda üretmesi adına 
çok önemlidir. Bu sunum katmanı genelde iş zekası 
ürünlerindeki web portal yapıları ile karşılanmaktadır. 
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde 2007’den beri 
kullanılagelen iş zekası ürünümüzün bir parçası olan ve 
sbm.org.tr ile entegre çalışan portal yapısı ile raporlar 
sektörün yetkili kullanıcılarına ulaştırılmaktadır.

SBM iş zekası portalinin daha kurumsal bir önyüz ile daha 
etkin ve etkileşimli kullanımını sağlamak için İş Zekası 
ekibi olarak “Yeni İş Zekası Portali” projemizi tamamladık 
ve sigorta sektörünün hizmetine açtık. Proje kapsamında 
aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirdik;

 � Portal önyüzü tamamen SBM kurumsal öğeleri ile 
yenilendi.

 � Web kullanım alışkanlıklarına uygun modern bir portal 
tasarımı yapıldı.

 � İş Zekası sistemindeki yeniliklerin “slider” üzerinden 
haber şeklinde sunumu sağlandı.

 � Benzer raporlar aynı kategori altında ürün bazında 
gruplandı ve raporlara erişimin kolaylaştırılması 
amaçlandı.

 � Kategorilendirilen raporlar için kendi sayfası üzerinde 
kullanıcıların raporlarla ilgili sorularını cevaplayan 
detaylı yardım dokümanları hazırlandı.

 � Arama fonksiyonu eklenerek kullanıcıların anahtar 
kelimelerle, ilgili raporlara erişimi hızlandırıldı.

Projeye başlarken, araştırmalar yaptık ve iki farklı yöntem 
ile ilerlenebileceğini gördük. Birincisi; tamamen farklı bir 
portal altyapısı kurmak ve her türlü özel geliştirmenin 
serbestçe yapılabileceği kurumsal bir portal üzerinden 
Cognos sistemindeki raporları çağırmaktı. İkincisi ise, 
Cognos’un sunduğu özelleştirilebilir yazılım ve portal 
altyapısını kullanmak, ürün konfigürasyonlarında yapılacak 

Creating an instantly accessible and easy to use server 
layer in business intelligence systems results in users 
spending more time in the system and creates more 
benefits for users. This server layer is usually provided 
by the web portal structures in the business intelligence 
products. With the portal structure which is a part of our 
business intelligence product since 2007 at Insurance 
Information and Monitoring Center and works in an 
integrated fashion with sbm.org.tr the reports can now 
be accessed by their authorized users. As the Business 
Intelligence Team, in order to allow for more effective 
and interactive user experience with the SBM business 
intelligence portal, we’ve just completed and launched our 
“new business intelligence portal”. As part of the project 
we’ve just completed the following works:

 � Portal’s front-end has been upgraded with SBM corporate 
elements

 � A modern portal design was created that is compatible with 
browsing habits.

 � Novelties in the business intelligence system are now offered 
as news on the slider.

 � Similar reports have been grouped on the basis of product 
groups under the same category making access to reports 
easier.

 � Detailed support documents have been created that provide 
answers to users’ questions about the categorized reports.

 � A search function has been added allowing rapid access by 
users to the reports using keywords.

Before starting the project, we made some research and realized 
we could proceed with two basic methods. The first one was to 
set up a completely different portal infrastructure and to retrieve 
reports in the Cognos system over a corporate portal whereby 
all custom improvements could be done easily. The second one 
was to utilize the customizable software and portal infrastructure 

SBM Yenİ İş ZekÂsı Portalİ
THE NEW BUSINESS INTELLIGENCE PORTAL BY SBM

Mehmet Akif GÜNEŞ
Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW

http://sbm.org.tr/
http://sbm.org.tr/
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değişikliklerle ve tasarımsal özelleştirmelerle ilerlemekti.

Her iki yöntemin de artıları ve eksileri olmakla beraber; 
güvenlik, rapor yetkilendirme ve bakım maliyetlerinin ikinci 
seçenekte çok daha az olduğunu gördük. Kuruma özgü 
tasarım ve geliştirmeleri, Cognos konfigürasyonlarını 
değiştirerek yeterli düzeyde görsellikle yapabileceğimizi 
test ettikten sonra ikinci yöntemle ilerlemeye karar verdik.

Web ekibi ile beraber, Cognos üzerindeki .css dosyaları 
düzenlendi, ana sayfa ve detay sayfalar tasarlandı. 
Rapor portletleri oluşturularak tüm rapor grupları için 
yardım sayfaları hazırlandı. Geliştirme, test ve üretim 
aşamalarından sonra, hazırlanan ana sayfa tüm kullanıcılar 
için giriş sayfası olarak ayarlandı. Sbm için hazırlanan 
tasarım şablonunun aktifleştirilmesi için kullanıcı ayarları 
düzenlendi ve sistem kullanıcılara açıldı.

offered by Cognos and to proceed with modifications to product 
configurations and design customizations. 

While both approaches had their pros and cons, we realized that 
security, report authorization and maintenance costs were much 
lower in the second option. After testing and verifying that we can 
make designs and improvements unique to our organization at 
sufficient level of visuality by modifying Cognos configurations, 
we decided to move on with the second method.

With our web team, we organized the .css files on Cognos and 
home page and detail pages have been designed. Report portlets 
were created and help pages were created for all report groups. 
After development, testing and production phases, the home 
page that was created has been set as the main page for all 
users. In order to activate the design templates prepared for SBM, 
user settings were arranged and opened to system users.

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW

Şekil (Figure) 2: Proje sonrasında raporlama 
portali ana sayfası ve rapor grupları / 
Reporting Portal Home Page and Report 
Groups after the Project

Şekil (Figure) 3: Örnek bir 
rapor grubu sayfası. Solda 

raporlar, sağda açılabilir yardım 
dökümanları / Figure 3: A sample 

report group page. Reports are 
on the left and accessible help 

documents are on the right
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Direktörlerimiz Bülent Geçkin ve Ahmet Güneş 
Antalya’daki toplantıya katıldılar
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 40. Grup (Sigortacılık) Meslek 
Komitesi öncülüğünde, sigorta camiasını bilgilendirmek 
amacıyla geçtiğimiz günlerde bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıya T.C. Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Ahmet Genç, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik 
Şirketleri Birliği (TSB) Başkanı Ramazan Ülger, Sigorta 
Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Hüseyin Kasap, 
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi IT Direktörü Bülent Geçkin 
ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Sigortacılık Çözüm 
Geliştirme Direktörü Ahmet Güneş katıldı. Ak Parti Antalya 
Milletvekili Sadık Badak da konuklar arasındaydı.

Sigorta sektörünün ve acentelerin yaşadığı sıkıntılar ve 
çözüm önerilenin masaya yatırıldığı toplantıda, SBM 
Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörü Ahmet Güneş 
bir konuşma gerçekleştirdi. Ahmet Güneş konuşmasında 
SBM’nin son dönemde geliştirdiği ve halka sunduğu Mobil 
Kaza Tutanağı hakkında katılımcıları bilgilendirirken uygu-
lamanın sektöre getireceği yenilik ve kolaylıkları da aktardı. 

Güneş, Türkiye’de yılda yaklaşık 920 bin kaza yaşandığını ve 
Mobil Kaza Tutanağı sayesinde kazanın meydana gelmesin-
den tutanak kusur oranlarının tamamlanmasına kadar 
geçen sürenin ortalama 14 günden 3 güne indirilmesinin 
hedeflendiğini söyledi. Güneş, “Normal tutanak işleminde 
kaza fotoğraflarının iletilmesi yüzde 20 oranında iken, bu 
uygulama ile oranı yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. 
Bu sistem sayesinde pek çok kazanımlarımız olacak. 
Başta kâğıt kalem kullanımı ortadan kalkacak, fotokopi 
arama derdimiz olmayacak, kaza sebebiyle oluşan trafik 
sıkışıklıkları da en az seviyeye inecek” dedi. Ahmet Güneş’in 
sunumun ardından Mobil Kaza Tutanağı ile ilgili çeşitli soru 
ve önerilere yer verildi.

Our Directors Bulent Geckin and Ahmet Gunes 
joined the Meeting in Antalya
Under the leadership of 40th Group (Insurance) Occupational 
Committee , Antalya Chamber of Industry and Commerce 
recently held a meeting to inform the stakeholders of the 
insurance industry. Among the participants of the meeting 
were Dr. Ahmet Genc- Insurance Managing Director of the 
Undersecretariat of the Treasury, Ramazan Ulger – President of 
the Insurance Association of Turkey, Huseyin Kasap – Insurance 
Agencies Executive Committee (SAIK) President, Bulent Geckin- 
IT Director of Insurance Information and Monitoring Center, and 
Ahmet Gunes – Solutions Development Director of Insurance 
Information and Monitoring Center. The ruling Justice and 
Development Party Antalya Representative Sadik Badak as well 
was among the guests.

During the meeting where the problems experienced by the 
insurance industry and agencies and the solution alternatives 
were discussed,  Ahmet Gunes – Solutions Development 
Director of Insurance Information and Monitoring Center 
delivered a speech. In his speech, Ahmet Gunes briefed the 
audience about SBM’s recently launched application Mobile 
Accident Report and talked about the novelties and convenience 
that the application would bring to the sector. 

Gunes stated that around 920 thousand accidents happen in 
Turkey every year and that their goal with the Mobile Accident 
Report is to bring the period of 14 days for assessment of the 
accident and determination of accident fault rates, down to 3 
days. Gunes said “While the rate for photo submission is 20% 
with normal accident reports, with this application our goal is to 
increase it to 100%. This application will benefit us in different 
ways. First of all we eliminated the need for pen and paper, you 
won’t have to look for a copy machine and the traffic jams caused 
by the accidents will be minimized”. Following the presentation 
made by Ahmet Gunes, question and answer session about the 
Mobile Accident Report started. 

Antalya Tİcaret Odası
Sektör Bİlgİlendİrme Toplantısı Düzenledİ

ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE HELD AN INFORMATIVE MEETING

HABER NEWS



60

Dünya Mobile veya Cellular  
tabirlerini kullandı, biz belki 
daha şirin bir çağrışım yaptığı 
için cep  telefonu demeyi 
tercih ettik. Çok sevdiğimiz, 
elimizden düşürmediğimiz, 
baş ucumuzdan ayırmadığımız 
kullanımı en yaygın ve üretimi/
tüketimi en yüksek olan bu güzel 
teknolojiye; cep telefonlarına 
bir kuyruk bağlandı: Giyilebilir 
Teknolojiler…

Aktivite ölçme aygıtı olarak spora ilgi duyanlar, vücuduna ait 
bazı verileni yakından takip etmek isteyen kişiler tarafından 
bağımsız kullanılmaya başlayan cihazlar önce bilgisayarlar, 
sonra saatler derken şimdi de akıllı hale gelmiş cep 
telefonlarımıza kablosuz olarak bağlanabilir oldu.

The world used the terms Mobile 
or Cellular but we chose to call it 
“cell phone’ maybe it sounded cuter. 
Now this widespread beautiful 
technology which we can’t live 
without and always keep with us 
has a new tail to it: technologies 
that can be worn…

Devices worn on the body were 
first used by those into sports and 
wanted to measure certain body 
parameters. Later these deices took 

the form of computers and then watches and then devices that 
can be connected wirelessly to our smart phones.

With the sensors they have, the wearable technologies can 
detect motion, measure pulse, wake you up in the morning as 
alarm clock, set goals for you and encourage you to take action 

Teknolojİde Son Trendler: 
Gİyİlebİlen TeknoLOjİler

LATEST TRENDS IN TECHNOLGY:
TECHNOLGOIES THAT CAN BE WORN

YENİ TEKNOLOJİLER NEW TECHNOLOGIES
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Giyilebilen teknojileriler, barındırdıkları sensörler 
ile; hareketleri algılayıp, kalp ritmi ölçüyor, 
uykunuzu takip edip sizi nazikçe uyandırıyor, 
size hedefler verip harekete teşvik ediyor, güzel 
raporlar ile kendinizi takip ettirip motive ediyor. 
Bunun yanında şık tasarımlarıyla da kıyafetlere 
aksesuar oluyor.

Bu cihazlar ne yapıyor, nasıl çalışıyor?
Bileğe takıldığından itibaren adımlarınızı sayıyor, telefon 
desteği ile aldığınız mesafeyi ölçüyor, nabız ölçümü yapıyor 
ve gece de bileğinizden çıkarmazsanız uyku kalitenizi ölçüp 
uykunun en hafif zamanında bir çalar saat gibi sıçratmadan 
hafifçe uyandırıyor.

and help you follow up with your self with cute 
reports and motivate you. Apart from that, they 
serve as nice accessories for your outfit with their 
chic designs.

What do these devices do, how do they 
work?
After your wear them on your wrist, they count your 
steps, measure the distance you travel with the 

help of the smart phone, measure your pulse and if you keep it 
on your wrist during sleep, they also measure your sleep quality 
and wake you up smoothly at the lightest point of your sleep 
without making you jump in fear. 

YENİ TEKNOLOJİLER NEW TECHNOLOGIES
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Elektronik ortamda Merkezimize iletilen kaza tespit 
tutanaklarından elde ettiğimiz istatistiklere göre, 2014 
yılında günde ortalama 2,196 adet tutanak sistemimize 
aktarılmaktadır. 2014 yılı verilerine göre, İstanbul her 
zamanki gibi en çok kazanın gerçekleştiği il olarak 1. 
sırada yer almaktadır. 680 bin kazanın %36’sı İstanbul’da 
gerçekleşmiştir. İstanbul’u %10’luk oranla Ankara, %8’lik 
oranla İzmir izlemektedir. 

En az kazanın gerçekleştiği ilimiz ise Hakkari’dir. Hakkari’de 
2014 yılında şu ana dek sadece 102 kaza gerçekleşmiştir. 
Hakkari’den sonra en az kaza gerçekleşen diğer illerimiz 
sırasıyla Ardahan, Tunceli, Kilis ve Bayburt’dur.

Based on the statistics we compiled from the accident 
reports transferred electronically to our center, on average 
2196 reports were sent to our system per day in 2014. 
Based on data from 2014, Istanbul ranks number 1 as 
the city with the highest number of accidents. 36% of 
680 thousand accidents took place in Istanbul. Istanbul is 
followed by Ankara with 10% and Izmir with 8%. 

The city with the least number of accidents is Hakkari. In 
2014, only 102 accidents took place in Hakkari. The other 
cities with the lowest number of accidents after Hakkari 
are Ardahan, Tunceli, Kilis and Bayburt.

KAZA TESPİT TUTANAĞI (KTT) İSTATİSTİKLERİ
ACCIDENT REPORT (KTT) STATISTICS
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Mobİl Kaza Tutanağı
MOBILE ACCIDENT REPORT

RAPOR REPORT
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Mobil Uygulama üzerinden girilen tutanakların sonuçlanma 
süresi, kağıt form (web) ile düzenlenen tutanaklara göre çok 
daha hızlı gerçekleşmektedir. Aşağıda karşılaştırmalı olarak 
ortalama kapanma süreleri(gün) raporunu görebilirsiniz.

Merkezimiz tarafından geliştirilen Mobil Kaza Tutanağı 
uygulaması bilindiği üzere 1 Ekim 2014 tarihinde devreye 
alınmıştır. 

Uygulama devreye alındıktan sonraki ilk 1 aylık dönemde 
yaklaşık 500 kaza tespit tutanağı mobil uygulamamız 
aracılığı ile düzenlenmiştir. En çok mobil kaza tutanağı 
girişi yapılan il İstanbul olurken, İstanbul’ u sırasıyla Ankara, 
Düzce, İzmir ve Bursa takip etmektedir.

The time it takes for the reports created via the Mobile 
Accident Report application to be processed is much less 
than the time it takes for reports created on the paper form 
(web). Below you can find the average accident report 
processing times (days).

Mobile Accident Report application developed by our 
center was launched on 1 October 2014. 

During the first one month after the launch, around 500 
accident reports were created via our Mobile Accident 
Report application. Istanbul ranked number one with the 
highest number of Mobile Accident Reports created via the 
application and was followed by Ankara, Duzce, Izmir and 
Bursa.
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In 2014, a total of 30.667 received heavy damage. The 
months when the vehicles got the biggest damage since 
January until now are the summer months. It is observed 
that most accidents happened during the months of June, 
July and August. 

2014 yılında toplam 30.667 adet araç ağır hasar almıştır. 
Ocak ayından günümüze kadar araçların en çok ağır 
hasar aldığı aylar ise yaz ayları olarak dikkat çekmektedir. 
Araçların en çok Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında ağır 
hasar yaptığı gözlemlenmektedir. 

Ağır Hasarlı Araç Adetlerİ
NUMBER OF VEHICLES WITH HEAVY DAMAGE

2013 Mayıs ayında yeni kuralları ile yeniden yürürlüğe 
giren EKSİST uygulamasında 2013 yılında aylık ortalama 
710 adet atama yapılmıştı. 2014 yılında EKSİST arama 
adetleri geçen yıla oranla biraz düşse de aylık ortalama 
661 adet eksper atamasının EKSİST üzerinden yapıldığı 
görülmektedir.

AWith the EKSIST application that was re-launched with new rules 
in May 2013, on average 710 expert appointments were made 
per month in 2013. In 2014, EKSIST appointment rates decreased 
slightly compared to previous year but it is seen that on average 
661 expert appointments were made via the EKSIST system.
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Sağlık sigortalarında sağlık branşı için 2013 yılında 
yaklaşık 527 bin poliçe düzenlenirken bu poliçelerin %93’ü 
Ferdi olarak düzenlenmiştir. 2014 yılında düzenlenen 
poliçelerin %96’ sı Ferdi olarak üretilmiştir. Her iki yılın ilk 
10 ay kıyaslamasında Ferdi Poliçelerde %30’luk bir artış 
yaşanırken, Grup Poliçelerinde %20’ye yakın bir düşüş 
yaşanmıştır

2014 ayları bazında ortalama sigortalı prim oranları 
aşağıdaki grafikteki değişimi göstermiştir..

In 2013, a total of 527 thousand insurance policies were 
generated for the health insurance branch and 93% of 
these policies are for individuals. And in 2014, 96% of the 
policies generated were individual policies. Comparing the 
first 10 months of both years, it is seen that the number of 
individual policies has increased by 30% and the number of 
group policies has decreased by 20%.

The changes in the amount of average premium generated 
on a monthly basis in 2014 have been as follows.

Sağlık Sİgortası
HEALTH INSURANCE

RAPOR REPORT
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01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Genel 
Şartları ile birlikte ürünler, şartlar ve teminatlar da 
değişmiştir. Ana teminatlar çerçevesinde dar kasko ve 
kasko ürünü yer alırken, genişletilmiş kasko ile tam kasko, 
ek teminatları da kapsamaktadır. 2014 yılında düzenlenen 
kasko poliçeleri incelendiğinde sigortalıların eğiliminin 
Genişletilmiş Kasko yönünde olduğu görülmektedir. 

Değişen kasko genel şartlarına göre,  onarım yapılacak 
olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek 
servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek 
servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer 
almaktadır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça 
veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin 
kullanılacağı belirtilmektedir. Bu yönde bir belirleme 
olmazsa sigortalının tercih ettiği tazmin yöntemi, servis ve 
parça esas alınmatadır. 

Bu kapsamda 2014 yılında düzenlenen poliçelerde servis 
seçim tipi ve parça tercihleri aşağıdaki gibi oluşmuştur.

With the new Comprehensive Coverage General Provisions that 
took effect on 01.04.2013, products, conditions and coverage 
as well have changed. While the main coverage includes 
limited comprehensive coverage and comprehensive coverage, 
the expanded comprehensive coverage product includes 
supplementary coverage too. Looking at the comprehensive 
coverage policies arranged in 2014 it is seen that beneficiaries 
had a tendency to choose expanded comprehensive coverage 
policies. 

According to the new general provisions for comprehensive 
coverage policies, in case of a repair, the policy has to indicate the 
service company to repair the vehicle and the service company 
can be determined by the insurance company or the beneficiary. 
The policy should also indicate weather or not the original spare 
part or its equivalent will be used for compensation of the claim. 
If no indication is made, the compensation method, service and 
spare part indicated by the beneficiary should be taken as basis. 

Accordingly, the preferences of beneficiaries with regard to 
service selection and spare part selection have been as follows:

KASKO Sİgortası
Comprehensive COVERAGE

RAPOR REPORT
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Spare Part Selection

SERVİS SEÇİM TİPİ
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2014 Ağustos ayı itibariyle sistemimizdeki yürürlüktekteki 
trafik poliçeleri ve yine TUİK tarafından 2014 Ağustos 
ayındaki TUİK araç adedine göre hazırlanan sigortasızlık 
verilerine göre Sigortasızlık oranı en yüksek iller %38,66 lık 
oranıyla Afyon, %37,64 ile Şanlıurfa ve %37,25 ile Manisa 
olarak dikkat çekmektedir. 

Sigortasızlığın en düşük olduğu iller ise %9,12’lik oranıyla 
İstanbul, %10,60 ile Trabzon ve %11,45 ile Bingöl olmuştur.

Araç grubu bazında sigortasızlık oranları incelendiğinde 
ise en düşük sigortasızlık oranı %8,49 ile Otomobil 
grubunda gerçekleşirken, en yüksek sigortasızlık  %62,70 
ile Motosiklet ve %54,46 ile Traktör grublarında ortaya 
çıkmaktadır.

Based on the effective liability insurance policies in our system as 
of August 2014 and non-insurance data prepared by TUIK based 
on number of vehicles as determined by TUIK as of August 2014, 
the cities with the highest rate for non-insurance are Afyon with 
38,66%, Sanliurfa with %37,64 and Manisa with 37,25%.

The cities where non-insurance rates are lowest are Istanbul with 
9,12%, Trabzon with 10,60% and Bingol with 11,45%.

Looking at the non-insurance rates at the vehicle group level, it is 
seen that the lowest rate is in the Automobile category with 8,49% 
while the highest rates are in Motorbike category with 62,70% and 
Tractor category with 54,46%.

TRAFİK Sİgortası
LIABILITY INSURANCE

RAPOR REPORT
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Hayat sigortalarında poliçe adetleri günden güne artmakta. 
10 Kasım 2013 tarihinde 20 milyona yakın yürürlükte poliçe 
var iken, yalnızca 1 yıl sonra -10 Kasım 2014 itibari ile poliçe 
sayısı %12’lik bir artışla 23 milyonu geçmiştir.

Bununla birlikte yürür sigortalı adedi de 11 milyonu 
geçmiştir. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 10,6 mi-
lyon civarlarında idi. %5 e yakın gerçekleşen bu artış, sig-
ortalıların hayat sigortasına olan ilgisinin her geçen gün 
arttığını çok net göstermektedir.

Number of policies in life insurance category increases 
everyday. While the number of policies in effect was 20 
million on 10 November 2013, this figure increased by 
12% and exceeded 23 million exactly one year later on 10 
November 2014.

In addition, the number of walking beneficiaries has ex-
ceeded 11 million. This figure was around 10,6 million 
during the same period last year. This increase of around 
5% clearly indicates that the interest of beneficiaries in life 
insurance increases everyday.

HAYAT Sİgortası
LIFE INSURANCE

RAPOR REPORT
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2012 Eylül ayından beri devam eden planlı sistem 
güncellemeleri (deployment) sonucunda kesintisiz hizmet 
sloganı ile çıktığımız yolda başarıyla ilerlemekteyiz. 2014 
yılına ait planlı kesintiler hariç ve tüm kesintiler şeklindeki 
süreklilik raporları aşağıdaki gibidir:

As a result of planned deployments that have been going on 
since September 2012, we’re moving forward with assured 
steps towards our goal of uninterrupted service. Below is a 
summary of the continuity reports for interruptions except 
for the planned interruptions of 2014 and all interruptions.

Sİstem Süreklİlİk Raporları
SYSTEM CONTINUITY REPORTS

RAPOR REPORT
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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 2012 yılının ikinci 
yarısı itibariyle devreye alınmıştır. 2013 yılı toplam ve 2014 
yılı ilk on ayını içeren TYS istatistikleri aşağıdaki grafikte yer 
almaktadır.

As Insurance Information and Monitoring Center, we 
developed the SBM Request Management System (TYS) 
platform with the goal of providing online, monitorable and 
faster service to insurance companies. TYS platform was 
commissioned as of the second half of year 2012. Below 
are the TYS statistical data for year 2013 and the first ten 
months of year 2014.

Talep Yönetİm Raporları
REQUEST MANAGEMENT REPORTS

RAPOR REPORT
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SBM’NİN SOSYAL PLATFORMLARDA DA AKTİF 
OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 

DID YOU KNOW THAT SBM IS IN SOCIAL MEDIA AS WELL?

SBM’nin; https://www.facebook.com/
sigortabilgivegozetimmerkezi adresinden 
facebook’ta, https://twitter.com/
SBM_kurumsal kullanıcı adıyla twitter’da, 
www.linkedin.com/company/sigorta-
bilgi-merkezi adresinden LinkedIn’de 
aktif olarak paylaşımlarını sürdürdüğünü 
biliyor muydunuz? Bu adreslerden 
SBM’nin sosyal paylaşım sayfalarını 
ziyaret ederek yapılan son çalışmalar ve 
geliştirilen uygulamalar hakkında bilgi 
sahibi olabilirisiniz. 

Did you know that SBM is in social media 
with its https://www.facebook.com/
sigortabilgivegozetimmerkezi address on Facebook, 

with its https://twitter.com/
SBM_kurumsal address on twitter and 
with its www.linkedin.com/company/
sigorta-bilgi-merkezi address on 
LinkedIn. By visiting these websites, 
you can get the latest information on 
SBM’s recent projects as well as newly 
developed applications.

SBM WEB SİTESİ İLE SİGORTA SEKTÖRÜNE ÖZEL 
FORUM VE BLOGLARA ULAŞABİLECEĞİNİZİ 
BİLİYOR MUYDUNUZ?
DID YOU KNOW YOU COULD ACCESS DEDICATED FORUMS AND BLOGS FOR 
THE INSURANCE INDUSTRY VIA THE SBM WEBSITE?

SBM’nin yenilenen web sitesinde tüm sektörün 
faydalanabileceği forum ve blog uygulamalarının 
yer aldığını biliyor muydunuz? sbm.org.tr 
adresinden ulaşılacak forum ve bloglarda sektör 
bir araya gelme fırsatı yakalarken etkileşim daha 
da güçleniyor. Sigorta şirketleri sektörle ilgili 
konuları bu alanlarda rahatlıkla konuşabiliyor, 
çözümler önerebiliyor ve bu çözümler kalıcı 
ortamlarda sürekli erişilebilir hale geliyor. 

Tamamen sektör odaklı 
bilgilerin paylaşıldığı forum 
ve blog uygulamasında tüm 
şirketer, acenteler kendilerine 
özel olarak tanımlanmış 
kullanıcıları ve şifreleri ile 
giriş yapabilecek. 

Did you know that the updated website of SBM features 
forum and blog applications that the sector as a whole 
can benefit? While the players of the industry get a 
chance to meet at the forums and blogs accessed via sbm.
org.tr website, interaction among players is reinforced 
as well. Insurance companies can now discuss sector 
related issues, offer solutions and these solutions become 
permanently accessible.

All insurance companies and 
agencies will be able to login with 
their usernames and passwords in 
the forum and blog applications 
where only industry related 
information is shared.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? DID YOU KNOW THESE?

https://www.facebook.com/sigortabilgivegozetimmerkezi
https://twitter.com/SBM_kurumsal
http://www.linkedin.com/company/sigortabilgimerkezi
http://sbm.org.tr/
https://twitter.com/SBM_kurumsal
http://www.linkedin.com/company/sigortabilgimerkezi
https://www.facebook.com/sigortabilgivegozetimmerkezi
https://www.facebook.com/sigortabilgivegozetimmerkezi
https://twitter.com/SBM_kurumsal
https://twitter.com/SBM_kurumsal
http://www.linkedin.com/company/sigortabilgimerkezi
http://www.linkedin.com/company/sigortabilgimerkezi
http://sbm.org.tr/
http://sbm.org.tr/
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MOBİL KAZA TUTANAĞI UYGULAMASINA “DENEME 
KAZA EKLEME” SEÇENEĞİNİN EKLENDİĞİNİ 
BİLİYOR MUYDUNUZ?
DID YOU KNOW THAT THE MOBILE ACCIDENT REPORT APPLICATOIN NOW 
HAS “TRIAL ACCIDENT ADDITION” FEATURE?

Mobil Kaza tutanağı kullanırken kolaylık olması için 
uygulamaya Deneme Kaza Ekleme bölümü ilave edildi. 
Bu seçenekle birlikte uygulamayı sadece kaza anında 
kullanmak zorunda kalmayacak, önceden  deneme 
amaçlı kaza kaydı girebileceksiniz. Bu sayede kaza 
anında hiçbir zorlukla karşılaşmadan tutanağı 
doldurarak en hızlı ve kusursuz şekilde şirketinize 
iletebileceksiniz.

In order to provide convenience for users, a “trial 
accident addition” feature has been added to the 
Mobile Accident Report application. With this option, 
users will no longer have to use the application after 
a real accident but will be able to enter accident 
information for test purposes. This way you will be 
able to fill the form conveniently after an accident and 
send it to your insurance company without any missing 
information.

KAZA NOKTALARINI ONLİNE TAKİP 
EDEBİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUYDUNUZ?
DID YOU KNOW YOU COULD TRACK ACCIDENT LOCATIONS ONLINE?

Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile kaza noktaları 
artık lokasyon bazlı görüntüleniyor.
 
Sürücüler, Kaza Yoğunluk Haritası sayesinde 
en çok nerede ve hangi zaman dilimlerinde kaza 
olduğu bilgisine kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Hangi 
noktaların kaza riski taşıdığının görülebilmesiyle, 
o noktalarda daha dikkatli araç kullanılması 
bekleniyor. Bu projeyle birlikte kaza noktalarının 
tespit edilmesi ve emniyet, karayolları, belediyeler 
gibi  kurumlarla bilgi akışının sağlanması
düşünülüyor. Bu sayede kaza 
noktalarında tespit edilen hususlar 
doğrultusunda iyileştirilmeye gidilmesi 
planlanlanıyor.

Kaza Yoğunluk 
Haritasına SBM web 
sayfasında (www.
sbm.org.tr) online 
işlemler menüsünden 
ulaşabilirsiniz.

With the Mobile Accident Report application accident 
locations can now be tracked online.

With the Accident Intensity Map, the drivers can now 
easily access information about the locations and time 
frames where and when accidents occur most. With the 
ability to see which locations have higher accident risk, 
drivers are expected to drive more carefully at those 
locations. With this project SBM expects to determine 
accident locations and provide information to

organizations such as security directorate, 
state highways directorate and 
municipalities. This way, it will be easier for 
these organizations to take measures to

decrease accidents at such spots 
by focusing on factors causing 
accidents at such locations.

You can access the Accident 
Intensity Map from the online 
transactions menu of SBM’s 
official webpage at
www.sbm.org.tr

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? DID YOU KNOW THESE?

http://sbm.org.tr/
http://www.sbm.org.tr/
http://sbm.org.tr/
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 ¤ ARAÇ MARKASI

 ¤ ARAÇ TİPİ

 ¤ TRAFİĞE ÇIKIŞ TARİHİ

 ¤ YÜRÜRLÜK KASKO

 ¤ KASKOLU SÜRE

 ¤ KASKOSUZ SÜRE

 ¤ PLAKA DEĞİŞİMİ

 ¤ PLAKA İL DEĞİŞİMİ

 ¤ ARAÇ TÜRÜ DEĞİŞİMİ

 ¤ SON SAHİPLİK SÜRESİ

 ¤ SON SAHİP

DETAY  PLAKA veya ŞASİ NO ile

 ¤ HASAR TARİHİ

 ¤ DEĞİŞEN PARÇA ADI

 ¤ DEĞİŞEN PARÇA ADEDİ

 ¤ DEĞİŞEN PARÇA TÜRÜ

PARCA  PLAKA veya ŞASİ NO
ve HASAR TARİHİ ile

bilgilerini sorgulayın!

bilgilerini sorgulayın!

 ¥ Ayrıntılı bilgi için kodu okutun!

***C001 plakali araca 
ait detay bilgileri: Arac: 
TOYOTA-COROLLA 
1.6 Plaka Degisimi: 
Var Arac Tur Degisimi: 
Taksi, Otomobil Plaka 
Il Degisimi: Ankara, 
Istanbul, Son Sahiplik: 
Sahis Son Sahiplik 
Suresi: 9 yil 5 ay 18 
gun Trafige Cikis Tari-
hi: 07/09/2005 Kasko: 
Var Kaskosuz Toplam 
Sure: 2 ay 16 gun 
Kaskolu Toplam Sure: 
9 yil 3 ay 2 gun

DETAY 34ABC001

5664 İLE ARAÇ SORGULARI
                ŞİMDİ DAHA DETAYLI!
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ÜCRETSİZ

 

 ✔ KÂĞIT, KALEM, FOTOKOPİ YOK

 ✔ TRAFİKTE BEKLEMEK YOK

 ✔ 100 DAKİKAYI BULAN 
TUTANAK DOLDURMA SÜRESİ 
ARTIK SADECE 10 DAKİKA

 ✔ SİGORTA ŞİRKETİNE ANINDA 
BİLDİRİM SAYESİNDE, 
13 GÜN SÜREN TUTANAK 
SONUÇLANMA SÜRESİ ARTIK 
SADECE 3 GÜN

 ✔ KAZA NOKTALARINI ONLINE 
TAKİP İMKÂNI



Uygulamayı yüklemek için
kodu okutun

2015 eTR ÖDÜLLERİ
“KAMUDAN VATANDAŞA E-HİZMETLER”
BİRİNCİSİ

M O B İ L  K A Z A  T U TA N A Ğ I
HIZLI VE KOLAY TUTANAK


