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AYDIN SATICI
Merkez Müdürü
Managing Director

SBM

Sİgorta Yaptırmak İstİyorum!
I want to have insurance!
Evet, gerçekten sigorta yaptırmak istiyorum. Evim için DASK
ve yangın sigortası, çocuklarım ve kendim için BES ve ferdi
kaza sigortası yaptırmayı uzun zamandır düşünüyorum.
Ancak bugüne kadar bu konularla ilgili olarak hiçbir sigorta
acentesi ya da sigorta şirketi çalışanı, poliçe yapmak için
beni aramadı veya bana ulaşmaya çalışmadı. Aransaydım
büyük ihtimalle sigorta yaptıracaktım. Etrafımdaki kişilere
de sorduğumda sigorta satışı için hiç aranmadıklarını
öğrendim. Sanırım benim gibi çok fazla insan var. Sigorta
sektöründe çalışan biri olarak bana ulaşılmaması sektör
dışındakilere de ulaşılamadığını düşündürüyor. Sektörün
sürdürülebilir büyümesi için bugüne kadar ulaşılmamış ve
sigorta yaptırmak isteyen kişilerle en kısa sürede bağlantıya
geçmek gerekiyor. Bu arada ben de sigortacıların yeni
sigorta ürünlerini bana sunmaları için benimle irtibata
geçmesini bekliyorum.

Yes I do want to have insurance. I’ve been thinking about
having a DASK and fire insurance form my family and
BES insurance and individual accident insurance for my
kids and myself. However until today, no insurance agent
or insurance company representative called me or try to
contact me to have me get an insurance policy. I would
have had insurance if I had been contacted. And when I
asked people around me, I learned that they had never
been called by insurance companies either. I think there
are many other people in my situation. Being part of the
insurance industry also makes me think that people outside
the sector are not contacted either. In order to ensure
sustainable growth for the industry, potential beneficiaries
who haven’t been insured until now should be contacted.
By the way, I am also waiting for insurance companies to
contact me regarding their insurance products.

Yeni Müşterilere Ulaşmalıyız

We need to switch from a reactive approach to a more
proactive one in terms of gaining new customers. To
make sales, you need to go where the customers are and
make them offers. Every year around 1 million individuals
or organizations get liability insurance for the first time.
For comprehensive coverage this figure is 500 thousand,
while it is 2 million for Life insurance and 600 thousand
for health insurance. On average every year the number
of new beneficiaries increase by around 10 to 15% for
every branch. How can we gain new beneficiaries without
loosing the existing ones? The sector as a whole needs to
find ways of doing this.

Müşteri kazanma konusunda reaktif yaklaşımdan etkin
proaktif yaklaşıma geçmek gerekiyor. Satış için müşterinin
olduğu yere gitmek ve teklif götürmek gerekiyor. Her
yıl 1 Milyon kişi ya da kurum ilk defa yeni trafik sigortası
yaptırıyor. Kaskoda 500 bin, Hayatta 2 milyon, Sağlıkta 600
bin kişi ya da kurum “ilk” kez sigorta yaptırıyor. Oransal
olarak %10 - 25 arası branş bazında yeni sigortalı kazanımı
söz konusu. Mevcut sigortalıyı kaybetmeden yeni sigortalı
nasıl kazanabiliriz? Bunun yollarını sektör olarak aramamız
gerekiyor.

We Need to Contact New Customers

SBM’DEN

We need to develop new products

Yeni Ürünler Geliştirmeliyiz
Yeni müşteri kazanımı için öncelikle müşterilerin
ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre yeni ürünler geliştirmek
gerektiğini düşünüyorum. Müşterilerin ilgisini çekecek ve
sahip oldukları riskleri teminat altına alacak çözümler ve
ürünler geliştirmeliyiz.

Reklam ve Tanıtımı Daha Etkili Yapmalıyız
Maalesef, müşteriler genellikle sigorta ürünlerinden ya
haberdar değil ya da içeriklerini bilmiyorlar. Haberdar
olmadığı ya da faydasını bilmediği bir ürünü müşteri neden
alsın?
İhtiyaçlarını karşılayan ve risklerini teminat altına alan bir
sigorta ürünü detaylı olarak müşterilere tanıtıldığında,
müşteriler sigorta ürününü satın almak için daha kolay
karar vereceklerdir.

In my opinion, in order to gain new customers, new
products that meet customer needs and expectations
should be developed. We have to develop solutions and
products that will attract the attention of customers and
bring their risks under coverage.

We need to increase advertising and promotion
effectiveness
Unfortunately, customers either don’t know about
insurance products or are not knowledgeable about their
content. Why would the customer buy something the
content or benefit of which he/she doesn’t know?

When an insurance product that meets customer needs
and brings risks under coverage is promoted correctly with
all details to the customer, customers would decide on
buying an insurance product more easily.

We need to utilize technology more effectively

Teknolojiyi Daha İyi Kullanmalıyız
Sürdürülebilir büyüme için yeni müşteriler kazanmak,
müşterilerin ihtiyaçlarına göre yeni sigorta ürünleri
geliştirmek,
doğru müşteriye doğru ürünü sunmak,
müşterilere tüm kanallardan ulaşmak için teknolojiyi
kullanmalıyız. Öncelikle doğru müşteri segmentasyonu
ve doğru ürün geliştirme için elimizdeki verileri daha iyi
analiz edebileceğimiz analitik uygulamalar kullanmalıyız.
Müşterilere her kanaldan ulaşabilmek için sosyal medyada
uygulamalar geliştirmeli ve mobil telefonlarda müşteriye
ulaşabilecek çalışmalar yapmalıyız.
Sektörün yeni müşteri, yeni ürün, yeni reklam, her kanaldan
tanıtım ve erişim, doğru müşteriye doğru ürün sunmak
için ihtiyaç duyduğu veri, rapor ve teknolojiyi paylaşma ve
yardımcı olma konusunda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
olarak her zaman hazır olduğumuzu ifade ederim.
Saygılarımla

FROM SBM
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We need to utilize technology to gain new customer for
sustainable growth, to develop new insurance products to
meet customer needs, to offer the right product to the right
customer, and to reach customers through all available
channels. First of all, in order to come up with correct
customer segmentation and correct product development,
we need to utilize analytical applications that allow us
analyze data at hand more effectively. In order to be able
to reach customers via every channel, we need to develop
applications for social media and projects that will allows
us reach customers via smartphones.
I’d like to mention once again that, as Insurance Information
and Monitoring Center, we’re always ready to share all
kinds of data, reports and technology needed by the sector
to gain new customers, develop new products, create new
advertising strategies and to promote their products via
every channel and to reach the right customer with the
right product.
Best Regards.

Müşterilerin ilgisini çekecek ve
sahip oldukları riskleri teminat
altına alacak çözümler ve
ürünler geliştirmeliyiz.
We have to develop solutions and
products that will attract the
attention of customers and bring
their risks under coverage.

OPINION/COMMENT
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Dünden Bugüne Sİgorta Bİlgİ ve Gözetİm
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Insurance Information and Monitoring Center:
Past and Today...

GÖRÜŞ / YORUM

OPINION / COMMENT

8

Genç ruhu ve dinamik yapısı ile Türkiye,
kendini sürekli geliştirmekte ve dünya üzerinde bir cazibe merkezi olma
özelliğini sürdürmektedir. Yapılan
düzenlemeler ile telekomünikasyondan finansa, üretimden hizmet sektörüne, inşaattan ağır sanayiye kadar her alanda yapısını güçlendiren
Türkiye, tüm dünyada gelişmekte olan
ülkeler arasında ön plana çıkmaktadır.
Ayrıca Türkiye, kişi başına düşen 10
bin USD ve GSMH (Gayri Safi Milli
Hasıla) içinde halen %1 gibi düşük bir
paya sahip olan sigorta sektörünün
büyüme
anlamında
gelecek
potansiyeli göstermesi nedeniyle
önem arz etmektedir. Bu demografik
yapı içinde yer alarak sigortacılığın
kamusal, sektörel ve sigortalı yönünü
bünyesinde toplayan Sigorta Bilgi
ve Gözetim Merkezi (SBM) temelleri
2007 yılında atılmış olmasına rağmen
kısa zamanda çok yol kat ederek
günümüzde;

With its young spirit and dynamic
structure Turkey continues to develop
itself constantly and be a center of
attraction in the world. With the new
legal arrangements completed, Turkey
has reinforced its infrastructure in every
area including telecommunications,
finance,
manufacturing,
services,
construction and heavy industry and is
now at the forefront among developing
countries across the world.

SBM günümüz şartlarında bilgiye
anında ulaşma imkanı sağlayan
mobil sorgulama alt yapısı ile
sigortalılara daha da yaklaşmıştır.
With its mobile inquiry infrastructure
that allows instant access to data,
SBM now has become closer to the
beneficiaries.

In addition, Turkey is important also
with the 10 thousand USD per capita
income and the big potential of its
insurance industry, which still has only
1% share in the GNP (Gross National
Product). The foundation of Insurance
Information and Monitoring Center
(SBM) which brings under a single roof
important aspects of the insurance
industry such as its public, sectorial
and beneficiary aspects, was laid in
2007 but the center has made great
progress since then and now offers the
following services;

 Mutabakat

 Reconciliation

 Mobil Kaza Tutanağı

 Mobile Accident Report

 SBM Kokpit

 SBM Cockpit

 Doğrudan Tazmin

 Direct Settlement

 Suistimali Engelleme

 Fraud Prevention

 Mobil Sorgulama

 Mobile Inquiry

 Online Sistem

 Online System

 Tamamlayıcı Sigortada Sorgulama

 Inquiry for Complementary Insurance Products

 Verilerin derinlemesine incelenmesi ve sektöre
sunulması gibi hizmetleri sunar hale gelmiştir.

 In-depth data analysis and use of data by the sector

Özellikle 2014 yılında teknolojik alt yapısını yenileyip sektöre
daha çok katma değer yansıtma açısından projeler üreten
SBM teknolojinin kullanımında sektörün yüzü olmuştur.

Having upgraded its technological infrastructure in 2014 and
started developing new projects that would add value to the
sector as a whole, SBM has played a pioneering role in the
utilization of related technologies.

Özel sigortaların kurumsal ve bireysel yararlarının
derlendiği SBM, kendi fonksiyonları içinde sigortalıların
bilgi edinmek adına anayasal haklarının korunduğu ve bu
haktan vatandaşlarımızın sonuna kadar yararlandığı bir
kurum halini almıştır. SBM günümüz şartlarında bilgiye
anında ulaşma imkanı sağlayan mobil sorgulama alt yapısı
ile de sigortalılara daha da yaklaşmıştır.

SBM, which compiles the corporate and individual, benefits
of private insurances, SBM has turned into an institution
where the constitutional rights of beneficiaries to obtain
information are protected and which allows citizens to utilize
this rightfully. With its mobile inquiry infrastructure that
allows instant access to data, SBM now has become closer
to the beneficiaries.

Diğer taraftan SBM, Kokpit uygulaması ve “Dashboard”
sistemi gibi online uygulamalarla sektörde faaliyet

On the other hand, with online applications such as Cockpit
and “Dashboard” system, SBM now provides a comprehensive

GÖRÜŞ / YORUM
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gösteren şirketlere veri kaynağı sağlayarak fiyatlandırma
ve geleceğe yönelik analizlerin yapılmasına ışık tutan bir
kaynak olma görevini üstlenmiştir.

database to the companies in the sector and has turned into
a source of information that sheds light on the efforts for
future analysis and developing effective pricing strategies.

2015 yılında etkili olacağı beklenen “Suistimali Engelleme
Sistemi” ile suistimal vakalarının önüne geçilmesi
konusunda önemli adımlar atılarak, dürüst sigortalı
ile suistimal peşinde olanları ayrıştırarak, sektöre olan
güvenin pekiştirilmesi ve
moralitenin yükseltilmesi
hedeflenmektedir.

With the “Fraud Prevention” system that is planned to be
effective in 2015, the goal is to take major steps in preventing
insurance fraud and to be able to distinguish between honest
beneficiaries and those who are after fraud and to improve
confidence in the sector and enhance morality in the industry.

“Doğrudan Tazmin Sistemi” (DTS) ise başlı başına sigorta
sektöründe bir devrin kapanması yeni bir dönemin
başlamasına yol açacaktır. Trafik sigortası sahipleri hasar
sonucu oluşan zararını karşı tarafın sigortasından değil,
kendi sigortasından karşılayabileceklerdir. Böylelikle DTS
sektöre hız kazandırarak, katma değerli yeni servisler
sunacaktır.
Türkiye; genç nüfusu, yükselen eğitim seviyesi, teknolojik
altyapısı, şehirleşme oranı ve ekonomik yapısı ile
sigortacılığın gelişmekte olduğu bir coğrafyadır. Bu yapı
sebebiyle sigortacılığın bazı ürünlerinin artık neredeyse
zorunlu olması ve bu konuda sektöre rehberlik edilmesi
hususunda da SBM’ye görev düşmektedir. Örneğin
KOBİ’lerin
sahip oldukları varlıklarını korumaları,
belirsizlikleri ve risklerini ortadan kaldırmaları için
sigortalanmaları bir gereklilik olmuştur.

On the other hand “Direct Settlement System (DTS)”, will end
an era and start a new one in the insurance industry. liability
insurance beneficiaries will now be able to pay for the damage
arising from the accident not via the other party’s insurance
company but through their own insurance company. This
way, DTS will speed up processes in the sector and provide
value added services.
Turkey, with its young population, increasing education
level, technological infrastructure, urbanization rate and
economic structure, is a geography where the insurance
industry develops rapidly. Thanks to this structure, SBM
now assumes greater responsibility both because some
insurance products are mandatory and that the sector needs
a leading organization in this regard. For instance, it is now
mandatory for small and mid-sized businesses to protect
their assets and to eliminate uncertainties and risks.

KOBİ’lerin coğrafi dağılmalarda göz önünde bulundurularak
içinde yer aldıkları sektörün risk haritasının çıkartılması,
risk hesaplamalarında SBM’den bilgi derlenmesi ve sektöre
sunulması gerekecektir.

As part of the process of creating a risk map of the respective
industries of small and mid-sized businesses based on their
geographical locations, and the process of risk calculations,
data should be collected from SBM and shared with the
players of the sector.

Gelecekte verimli, kararlı ve isabetli fiyatlandırma yapılması
adına verileri sektörden zamanında ve doğru alınması da
elbette çok önemlidir.

In addition timely access to accurate data with a view to
coming up with effective, consistent and correct pricing
strategies in the future is vital.

2014 yılına kadar makine parkı, yazılım yönüne yatırım
yapan SBM, 2015 yılından itibaren sigorta analizi ve analitik
yönüne eğilmekle kendisinden beklenen yararı kat kat
karşılayacaktır.

Having invested in its machinery fleet and software
infrastructure until 2014, SBM will be able to provide the
benefit expected from it in multitudes by placing more
emphasis on insurance analysis and the area of analytics
after 2015.

Tamamlayıcı sağlık sigortası anlamında tarife yüklenmesi
yanında ileriki dönemde data paylaşımı ile sağlık sigortacılığı
alanındaki belirsizliklerin ve bürokrasinin kaldırılmasında
SBM sektöre yeni ufuklar açacaktır.
Gelişen iletişim ve bilgi teknolojisinin sigortacılığa yansıması
olan SBM’nin, yeni binasında, dinamik ve yenilikçi yapısı ile
sektöre yön verme ve kaynak oluşturma misyonuna hız
kesmeden devam edeceği inancıyla...

In addition to development of tariffs regarding the
comprehensive health insurance, in the coming terms,
SBM will open new horizons for the industry by eliminating
uncertainties and removing bureaucracy in the insurance
industry thanks to data sharing.
With the hope that SBM moving with assured steps towards
its mission of leading the industry and creating resources
with its dynamic and innovative structure in its new building...
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Acentelere Son On Yıla Damga Vuran Kurum
Hangİsİdİr Dİye Sorsalar İlk Cevap “SBM”
Olacaktır
“SBM” is definitely the Only Institution that Put a Hallmark on
Insurance Agents for the last 10 years
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sigorta acenteleri için
vazgeçilmez gurur kaynağı. Bizler sigorta acenteleri olarak
mesleğimizi icra ederken bir takım kurum ve uygulamalardan yararlanırız. Acentelere son on yıla damga vuran
kurum hangisidir diye sorsalar sanırım ilk cevap “SBM”
olacaktır.

Insurance Information and Monitoring Center is a source of pride
for the insurance agents. We, as the insurance agents get support
from certain organizations and applications as we carry out our
operations. If they asked me which is the institution that put a
hallmark on the insurance agents during the last 10 years, I’d say
it is “SBM”.

TRAMER’in kurulduğu 2003 yılında bize getirilen yararları
görmekte hızlı davrandık ,TÜSAF olarak TRAMER’in tanıtımlarını acentelere ve sektöre düzenlediğimiz toplantılarla bizzat organize ederek yerimizi aldık.

After TRAMER was established in 2003, we saw its benefits in a
very short time. And as TUSAF, we organized special meetings
to introduce TRAMER and its operations to the insurance agents
and the sector as a whole.

Geçtiğimiz 12 yılda gelinen noktaya baktığımızda teknolojiye ayak uydurmayla ilgili en fazla gelişim sağlayan bizlerin
iş yükünü azaltan uzağı yakınlaştıran uygulamalar SBM’den
çıktı. Sadece sorgulamalarla sigortalı bilgi aktarımları değil,
sigortalılarımızın da hayatında önemli yeniliklerle yerini aldı
SBM. Araç satışlarında geçmiş sorgulama uygulaması

Looking at the progress we’ve made during the last 12 years, we
see that the applications that eased the workload and facilitated
the operations of the insurance agents, which show the greatest
progress in terms of adopting new technologies, came out of
SBM. SBM became an important part of the life of beneficiaries
not only with insurance inquiry services that provided information

GÖRÜŞ/YORUM

bunlardan biri. Bir diğeri de, hepimizin ilk çıktığında bu
ülkede bu yürümez dediğimiz Kaza Tespit Tutanağı uygulamasının Mobil hale getirilmesi. İnanmakta zorluk çektiğimiz uygulamalar yaşanır hale getirildi.
Sektörün bilgilere ulaşmasında günlerce uğraştığı konular
tek tuş ve uygulamaya indirgendi.
SAGMER sağlık sigortaları uygulamasının daha işler hale
gelmesiyle hayatımız burada da kolaylaşacak.
HAYMER, hayat sigortaları bilgi merkezi... Bankalar
tarafından yapılan sigortaların, sigortalı kişinin ailesinin
bilgi sahibi olmadığı tazminatların alınamaması sorunu ortadan kalktı.
HATMER, sigorta hasar takip merkezi... Nice sorgulama
ekranlarına, istenilen bilgilere acente de, sigortalı da istediği anda ulaşabiliyor. SBM sadece kamu yararı hizmetler
değil, hayatı kolaylaştıran, hayatın ta kendisi uygulamalar
sunuyor.
Program ve uygulamalar yapılırken sigorta acenteleri
olarak her türlü bilgiyi ileterek ciddi katkılarda bulunduk ve
hali hazırda bu görevimiz devam ediyor. Bizlerin fikirlerine
değer veren, sahada olan, uygulamaları kullananlar olarak görüşlerimizi değerlendiren SBM bundan sonra da bu
düzenlemelerin en iyilerini yapacaktır.
Bilginin kolay şekilde ulaşabilirliği günümüzde en önemli
konulardan biri. Sigortacılar olarak yıllarca bilgiye ulaşmakta binbir zorluk yaşadık. Verilerin okunabilmesi ve yorumlanabilmesinin önemi, yararları tartışılamaz. Ortada ulaşabilir
bir veri yoksa yarardan ve/veya projeksiyondan söz etmek
de imkansız.
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to beneficiaries but also with numerous technological novelties.
And one of these novelties is the inquiry service that provides
historical information about second hand cars. Another one is the
Mobile Accident Report, which wasn’t believed to work that well in
our country in the first place. SBM brought to life, the applications
that we thought would be impossible to implement at first.
The cumbersome process of accessing information on the part
of the sector’s players, has been simplified to a great extent.
SAGMER health insurance application becoming more active and
widespread, would make our lives easier.
HAYMER, information center for life insurance beneficiaries…The
new system eliminated the problem of the beneficiary’s family
not being able to get the insurance compensation payments from
insurance policies made by banks which they weren’t aware of.
HATMER, insurance claim monitoring center…Now the insurance
agents and beneficiaries can access any kind of inquiry screens
and any information. SBM offers not only public services but also
applications that make life itself easier.
During the process of development of these programs and
applications, we as the insurance agents provided all kind of
support to the process by sharing comprehensive information
and we continue to do so. SBM values our opinions and always
takes into consideration the views of insurance agents who
use these applications in the field, and we believe that SBM will
continue to develop the best applications.
Easy access to information is one of the main issues we face
today. As the insurance agents, we’ve had hard time accessing
information for many years. The importance of the ability to read
and interpret data is undisputable. If you don’t have accessible
data at hand, you can’t talk about projections.

Maksimum fayda gelecek çalışmaları yapabilmek ancak
ulaşabilir veriler ile mümkün .

Developing projects that would bring maximum benefit is only
possible with accessible data.

Teknolojide birçok noktada yurtdışından uygulamaların
alındığı günümüzde, SBM’nin dünyada ilk uygulamaları
sayesinde yurtdışına ihraç noktasına gelindi. Hayal gibi
görünen başarı öyküleri bizim için büyük gurur kaynağı...

At a time when most technological applications are imported
from abroad, we’re now at a point where we can export these
applications thanks to the novelties of SBM. Stories of success,
which look like a dream, are a source of pride for us…

Yapılan çalışmalarda emeği geçen Hazine Müsteşar
Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet Genç ve bugüne kadar SBM’nin
yönetimde ve kadrosunda bulunan tüm çalışanları tebrik
ediyoruz.

We’d like to congratulate Deputy Undersecretary of Treasury Mr.
Ahmet Genç who provided us great support in these projects and
all executives and employees who have served in SBM until today.

Önümüzdeki günler ve yıllarda dinamik yapılarıyla bizlerin
çalışmalarını daha kolaylaştıracak imkanlar yaratacaklarını
düşünüyoruz.

SBM sadece kamu yararına hizmetler
değil, hayatı kolaylaştıran, hayatın ta
kendisi uygulamalar sunuyor.

We believe that, with their dynamic structure, they would be
developing other opportunities that would ease our work
processes in the coming days and years.

SBM offers not only public services
but also applications that make life
itself easier.
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SOLMAZ ALTIN *

SBM’nin Yaptığı Öncü Çalışmalar Sektörün
Gelİşİmİne Cİddİ Katkılar Sağlıyor
SBM’s Pioneering Work Makes Great Contribution to
the Sector’s Development
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Türkiye, sigorta sektörü açısından önemli fırsatlar vaat eden
büyük bir büyüme potansiyeli taşıyor. Dünya genelinde kişi
başına düşen gelir 10.376 dolar iken kişi başına sigorta
harcamasının 652 dolar olduğunu görüyoruz. Avrupa’da ise
kişi başına düşen gelir 26.867 dolar iken kişi başına yapılan
sigorta harcaması 1.833 dolar. Bu verilere göre, hem dünyada hem de Avrupa’da sigorta penetrasyonu %6 seviyesinin üzerinde. Türkiye’de ise, 10.947 dolarlık kişi başı milli
gelire karşılık sigorta harcaması halen 166 dolar düzeyinde.

Turkey offers great growth potential that promises important
opportunities for the insurance industry. While the per capita
income in the world is 10.376 USD, we see that per capita
insurance spending is only 652 USD. While per capita income
in Europe is 26.867, per capita insurance spending is 1.833
USD. Based on this data, we see that insurance penetration
both in the world and in Europe is over 6%. And in Turkey,
per capita insurance spending corresponding to a per capita
income of 10.947 USD is only 166 USD.

Kişi başına düşen geliri dünya ortalamasının üstünde
olan Türkiye, kişi başı sigorta harcamasında dünya ortalamasının dörtte biri, Avrupa ortalamasının ise on birde
biri seviyesinde. Sigorta penetrasyonu ise %1,5 oranında.
Sektörle ilgili mevcut veriler, hem düşük penetrasyona hem
de aslında önemli bir potansiyele işaret ediyor. Türkiye
Sigorta Sektörü 2014 yılında prim üretimini %7,3 arttırdı.
Sektör, 80 binden fazla kişiye istihdam yarattı. Böylece
sektörümüz, ülkenin tasarruf açığının kapatılmasına, risk,
güvenlik ve kalite kültürünün gelişmesine dolaylı katkılarının yanı sıra, Türkiye’nin milli gelirinin 40 katı teminat
sağlayarak, ekonomik büyümenin vazgeçilmez bileşenlerinden biri oldu.

With its per capita income above world average, Turkey is one
fourth of the average of per capita insurance spending in the
world and one tenth of the average of per capita insurance
spending in Europe. And insurance penetration is at 1,5%.
Current data from the sector indicate both a low penetration
level and a huge potential. Turkish Insurance Industry
increased its premium generation by 7,3% in 2014. The
insurance industry created employment for over 80 thousand
people. This way our sector, in addition to its contributions
to country’s efforts to close the savings gap, and its indirect
contributions to the development of risk, security and quality,
has provided insurance coverage worth 40 times Turkey’s
gross national product and became one of the indispensible
aspects of economic growth.

And the personal retirement sector became one of the
Bireysel emeklilik de hem bireysel gelişim hem de ülke
important sub-sectors of the industry both in terms of personal
ekonomisine katkısı bakımından sektörün önemli faaliyet
development and its contribution to national economy. Based
alanlarından biri haline geldi. Birleşmiş Milletler verilerine
on data from United Nations, world population is expected to
göre, 2030 yılında dünya nüfusunun 8 milyara ulaşması ve
reach 8 billion and average age is
yaş ortalamasının bugüne kadar
estimated to grow with an unprecedented
görülmeyen bir hızla yükselmesi
speed. In Turkey, population is expected
bekleniyor. Türkiye’de 2030 yılında
to reach 85 million by 2030 and the
nüfusun 85 milyon olacağı ve 40 yaş
SBM’nin dijital teknolojiyle number of individuals aged 40 and above
üstü bireylerin sayısının %60 oranında
inşa ettiği modern altyapısı is estimated to increase by 60% and
artarak 40 milyonu bulacağı tahmin
ve güven verici katkılarıyla, reach 40 million. With increased average
ediliyor. Yaş ortalamasının artması ve
age and prolonged lifespan, more and
sektörümüzün büyümesi,
insan ömrünün uzamasıyla birlikte, bimore individuals are looking for a better
reylerin iyi ve kaliteli yaşam arayışları
ekonomimizin gelişmesi
and more quality life. Prolonged life
da yükseliyor. Yaşam sürelerinin
span increases also in Turkey, the need
ve toplumumuzun refah
uzaması, bireylerin emeklilik yıllarına
seviyesinin yükselmesi için of individuals to make retirement plans
yönelik planlama yapmaları yönündeki
based on number of retirement years.
çalışmaya devam ediyoruz. In this regard, Individual Retirement
ihtiyacı Türkiye’de de arttırıyor. Bu anSystem (BES), in addition to being a
lamda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES),
system that changes the savings habits
toplumun
tasarruf
alışkanlıklarını
With its modern
of the society and encourages them to
değiştiren, daha huzurlu bir yaşam
infrastructure
it
built
with
make investments for a more peaceful
için kendilerini yatırım yapmaya teşvik
life, plays an important role in closing the
digital technology and
eden, faydalı bir sistem olmasının yanı
savings gap in our country.
sıra, tasarruf açığı olan ülkemizde bu
its contributions to the
açığın kapatılmasında da etkin bir rol
economy, SBM continues to In 2014, the positive reflections of new
oynuyor.

2014 yılında, Türkiye’de Bireysel
Emeklilik Sistemi çerçevesinde 2013’te
uygulamaya konulan, reform

work for development of our
economy and improving the
welfare level of our country.

legal arrangements brought to life in
2013 as part of the Individual Retirement
System in Turkey, started to become
obvious. The government incentive in the

GÖRÜŞ/YORUM

niteliğindeki yasal düzenlemelerin pozitif yansımaları
görüldü. 2013 yılının ilk gününden itibaren uygulanan %25
devlet katkısı teşviki, bireysel emeklilik fonlarının büyümesi bakımından dönüm noktası oldu. 2014 sonu itibarıyla
ulaşılan 5,1 milyon katılımcı sayısı ve 37,8 milyar TL fon
büyüklüğü, hem emeklilik tasarruflarını arttırdı, hem de sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağladı.
İlgili devlet kurumları, istikrarlı yükselişine rağmen henüz
istenilen seviyelere gelmeyen BES’i büyütmek ve penetrasyonu artırmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Hazine
Müsteşarlığı, işe giren herkesin otomatik olarak BES’e katılmasını öngören bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni BES
modeliyle sistemi tabana yayma ve kurumsal katılımı
desteklemeyi de amaçlayan ‘’otomatik katılım’’ ile tasarruf
oranlarının arttırılması hedefleniyor. Hazine Müsteşarlığı
ayrıca, sistemden emekli olanlara, yaşam süreleri boyunca
emekli aylığı verilmesini sağlayacak düzenleme konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Hazine Müsteşarlığı’nın
çalışmaları, sistemin gelişimi adına önemli. Bu iki proje de
hayata geçerse, sistemde katılımcı ve fon hacmi olarak ciddi artışlar olmasını bekliyoruz. Kamu otoritesinin yapacağı
yeni düzenlemelerle ve sektörün Bireysel Emeklilik Sistemi’nin yaygınlaşması adına yapacağı çalışmalarla birlikte,
2015 yılı sonunda sektördeki katılımcı sayısının 6 milyona,
fon büyüklüğünün de 50 milyar TL seviyesine çıkmasını
mümkün görüyoruz.
Sektörün lideri olan Allianz Türkiye olarak, bu potansiyeli
işlemek için toplumda sigortacılık bilincinin yükselmesini
önemsiyor, bunu liderliğin getirdiği sorumluluklardan biri
olarak görüyoruz. Bu potansiyelin gerçekleşmesi ve büyümeye dönüşmesi için sektörde öncelikle güven ilişkisinin
güçlendirilmesi, inovatif ürünler geliştirilmesi ve yetkin bir
dijital dönüşümün sağlanabilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
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form of 25% state contribution that became effective on the
first day of 2013, became a turning point in terms of the growth
of individual retirement funds. 5,1 million participants which
was reached by the end of 2014 and total fund size of 37,8
billion TL, both increased retirement savings and contributed
to the development of the capital markets.
The relevant state institutions carry out important projects in
order to expand BES which hasn’t reached the desired levels
despite sustainable growth and to increase penetration. Undersecretariat of Treasury is now working on a new arrangement that will allow everyone to join BES automatically. With
the new BES model and the automatic participation that aims
to encourage participation at the corporate level, the goal is
to increase savings rates. In addition, the Undersecretariat of
Treasury also works on a new system that will provide retirees
of the system to receive retirement salaries throughout their
lives. Projects carried out by Undersecretariat of Treasury are
vital in terms of the development of the system. When both
of these systems are realized, we expect the participants and
fund size to increase significantly. With the new arrangements
to be made by public authorities and the projects to be carried
out by the sector for making the Individual Retirement System
widespread, we expect the total number of participants to increase to 6 million by the end of 2015 and to reach 50 billion
TL.
As Allianz Turkey, which is the leader of the sector, we place
great emphasis on increased public awareness regarding the
insurance concept and we see this as one of the responsibilities brought about by leadership. For this potential to be
realized and to be converted into growth, we believe that, first
of all public confidence in the sector should be improved, and
innovative products should be developed and competent digital transformation should be accomplished.

Sigorta branşlarındaki verilerin tek merkezde toplanarak,
sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin şekilde
yürütülmesi, sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması, sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi, suistimallerin
önlenmesi, güvenilir istatistiklerin oluşturulması, sigorta
sistemine olan güvenin arttırılması ve kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesi gibi sorumluluklar üstlenen Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin, sektör, devlet ve tüketici
bakımından vazgeçilmez bir yeri var. Kurulduğu 2008’den
bu yana sadece 7 yılda sağladığı katkılar dikkate alındığında, merkezin önemi net biçimde görülebiliyor.

Insurance Information and Monitoring Center which assumed
responsibilities such as ensuring that insurance operations
are carried out more comprehensively and effectively by
collecting data at a single center, ensuring information unity
across the sector, creating an effective pricing system, fraud
prevention, development of reliable statistics, increasing
public confidence in the insurance system and increasing
the effectiveness of public supervision, is indispensible for
the sector, the state and the consumers. Considering the
contributions it has made during only in seven years since
2008 when it was founded, one can easily see the importance
of this center.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin yaptığı öncü çalışmaların sektörün gelişimine ciddi katkılar sağladığını, sağlamaya devam edeceğini görüyoruz. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin, bilgi güvenliği, sigortaya güven, şeffaflık
ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda gerçekleştirdiği projeler,

We see that the pioneering work of Insurance Information
and Monitoring Center has made and will continue to make
significant contributions to the development of the sector. The
projects realized by Insurance Information and Monitoring
Center in the areas of information security, confidence in
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sektördeki güncel ve temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik
rol üstleniyor.

insurance, transparency and digital transformation, play a vital
role in meeting the current and basic needs of the sector.

Özellikle 2014 yılının Ekim ayında dünyada ilk defa Türkiye’de,
akıllı telefonlarda kullanıma açılan “Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması her türlü övgüye değer, başarılı bir proje. TÜSİAD ve
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen “Kamudan Vatandaşa e-hizmetler” ödülüne layık görülen
bu uygulamanın yanı sıra hayatı kolaylaştıran “Mobil Sigorta
Sorgu” uygulaması, kaza noktalarının çevrimiçi takibi uygulaması, sektördeki etkileşimi ve iletişimi güçlendirecek özel
forum ve blog gibi platformlar, sektörün operasyonel yeteneğinin ve hizmet kalitesinin artmasına, katma değeri yüksek bir dijital altyapı sağlıyor.

Especially the “Mobile Accident Report” application, which was
launched for the first time in the world and in Turkey in October
2014, is a project that deserves praise. The “Mobile Insurance
Inquiry” application which made life easier for beneficiaries
in addition to this application which won the award for
“E-services from State to Citizens” which was organized for
the 12th time by TUSIAD and Turkish Informatics Foundation,
and the online tracking of accident locations and platforms
like dedicated blogs and forums will reinforce the operational
skills and service quality of the sector and ensure a digital
infrastructure with high added value.

Bütün bu gelişmelerin sektördeki rekabeti, fiyat ekseninden
hizmet eksenine taşıyacağına ve sürdürülebilirlik anlayışını
geliştireceğine inanıyoruz. Bu inançla Allianz Türkiye
olarak dijital çağda, dijitalleşen hizmetlerle müşterilerimizin
bize daha hızlı ve kolay erişimine olanak sağlayacak,
ihtiyaçlarına tercihleri yönünde cevap alabilecekleri
yenilikçi ürünler geliştiriyor ve sunuyoruz. Bu ay içerisinde
hizmete sunduğumuz Allianz Modüler Sağlık Sigortası, bu
yaklaşımımıza önemli bir örnek teşkil ediyor. Güçlü dijital
altyapımızın ürünü olan Allianz Modüler Sağlık Sigortası,
müşterilerimize standart sigorta paketi uygulamaları yerine,
sağlık sigortası hizmetlerimizden istediklerini, kullanıcı
dostu arayüz üzerinden seçme özgürlüğünü getiriyor. Bu
kişiselleştirilmiş sigorta sistemiyle, müşterilerimizin kendi
ihtiyaçlarına uygun seçenekleri özgürce oluşturabilecekleri
bir dönem başlıyor.

We believe that all these developments will carry the competition in the sector from the price axis to service axis and develop the notion of sustainability. Moving from this belief, as Allianz Turkey, we develop and launch innovative products that
will allow our customers to reach us faster and more easily
and find solutions that will meet their needs via digitalized services in a digital age. The Allianz Modular Health Insurance,
which we launched during this month, is a good example of
our approach. The Allianz Modular Health Insurance, which
is a product of our powerful digital infrastructure, brings to
the customers, the freedom to choose the health insurance
services they like from the user-friendly interface instead of
buying a standard insurance package. With this personalized
insurance system, a new era when our customers will be able
to freely create their insurance package with the services they
want, has started.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin dijital teknolojiyle
inşa ettiği modern altyapısı ve güven verici katkılarıyla,
sektörümüzün büyümesi, ekonomimizin gelişmesi ve
toplumumuzun refah seviyesinin yükselmesi için çalışmaya devam ediyoruz.

With Insurance Information and Monitoring Center’s modern
infrastructure it built with digital technology and its contributions that improves public awareness, we continue to work
towards expanding our sector, developing our economy and
improving the welfare level of our society.

“

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin
yaptığı öncü çalışmaların sektörün
gelişimine ciddi katkılar sağladığını,
sağlamaya devam edeceğini
görüyoruz.

We see that the pioneering work of
Insurance Information and Monitoring
Center has made and will continue to
make significant contributions to the
development of the sector.

“
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* Sigortamedia Genel Yayın Yönetmeni / Chief Editor-Sigortamedia

CAN KANTAR *

SBM, Şİrketlerİn Karanlıkta Fenerİ Oldu
SBM is now the lantern of the companies in the dark

RÖPORTAJ

“Günümüzde bilginin toplanması ve
depolanması artık sorun olmaktan
çıktı. Bundan sonra değerli olan
bu bilginin işlenip faydaları ile
paylaşılması bence. Paylaşılamayan
bilginin kime faydası olabilir ki...”
Bu sözler 36 yıldır medyanın her
bölümünde,
her
kademesinde
görev alan sigorta sektörünün ise
çok yakından tanıdığı Sigortamedia
Genel Yayın Yönetmeni ve Dünya
Gazetesi yazarı Can Kantar’a
ait.
Kantar,
bilginin
işlenip
faydalanmasına vurgu yaparken,
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne
dikkat çekiyor ve önemini gözler
önüne seriyor.

INTERVIEW
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“Today collection and storage of data is
no longer a problem. In my opinion, what
matters now is the ability to process and
share this valuable information. What
good is information if you can’t share it...”
These are the words of Sigortamedia
Chief Editor and Dunya Newspaper
Columnist
worked

in

Can

Kantar

different

who

parts

have

and

at

different corporate levels of the media
industry for the last 36 years. As he
emphasized the value of processing

SBM sektöre ışık oldu, fener oldu.
Sektör şirketleri SBM ile artık
geleceği şimdiden planlıyor.
SBM sheds lights on the sector, it

and sharing information Kantar, draws
attention to Insurance Information and
Monitoring Center and demonstrates
the organization’s importance.

Here is how Kantar told us his story of
Kantar, SBM ile tanışma öyküsünü
is the lantern of the industry. With
how he met SBM: “When SBM’s name
bakın nasıl anlatıyor: “SBM’nin
SBM, companies can now plan their
was TRAMER, I had heard about it from
adı TRAMER iken ilk olarak Çetin
future more effectively.
Cetin Alanya and then Director of General
Alanya ve sonrasında Sigortacılık
Directorate of Insurance Dr. Ahmet
Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç’ten
Genç. In those days, the organization
duymuştum. O günlerde bir ödül
had received an award and we made
almıştı ve onun haberini yapmıştık.
news about it. The magazine I was working for in those years was
O zamanlar çalıştığım dergi sadece sigorta şirketleri ile
only covering insurance companies so TRAMER didn’t attract my
ilgilendiği için TRAMER çok da ilgimi çekmemişti. Sonra
attention that much. Then I met TRAMER’s Director Mehmet
TRAMER Müdürü Mehmet Üst’ü tanıdım. Çalışmaları ile
ilgili bilgi aldığımda içimden ‘Burada önemli bir iş yapılıyor’
Üst. When I was briefed about his projects I said “They’re doing
demiştim”.
something important here”.

Can Kantar, yazılı medya dışında görsel medyada da
birçok ilklere imza attı. Özel sigortalara tüketicilerin pek ilgi
göstermediği dönemlerde hazırladığı TV programları büyük
başarılara imza atmıştı.
Kantar’ın TV için o tarihlerde hazırladığı TRAMER ilgili bir
program da ciddi başarılar yakalamış. Kantar o başarıyı
şöyle aktarıyor: “Star TV’de hazırladığım bir program ilk
100’e girme başarısını yakalamıştı. Fakat sonrasında
TRAMER’in yeni uygulaması olan ikinci el araçların kaza
sorgulamasının haberini Star TV’de yaptığımda çok ilgi
çekmiş, izlenme oranlarında 64’üncü sıralara çıkmıştı”.
Can Kantar, habercilikte olduğu kadar hayatın her alanında
“bilgi”nin öncelikli olduğunu savunuyor ve ”Yeni çağımızda
bilginin önemi yadsınamaz. İnternet ile bu bilgilerin
paylaşılması ve depolanması ile birlikte ayrı bir çağ başladı
denilebilir” diyor.

Can Kantar undersigned numerous novelties in visual media
in addition to written media. The TV shows he prepared about
private insurance at a time when consumers weren’t that much
into private insurance had been very successful.
A TV show about TRAMER that Kantar prepared in those years,
had become really successful. Here is how Kantar summarized
the story: “A TV Show I prepared for Star TV was ranked in top
100. However later, when I featured a news about TRAMER’s new
application which was accident report inquiry for second hand
cars on Star TV, it attracted a great deal of attention and the show
climbed up to 64th place in the list”.
Can Kantar argue that “information” is important and has priority
in every area of life as it does in journalism and says, “You can’t
ignore the importance of information in this new age. With the
ability to share and store information which is brought about by
Internet, a new age has started”.
Kantar also notes that trade has changed its format and talks

Ticaretin şeklinin değiştiğini de ifade eden Kantar, bilginin
depolanması ve faydalanması ile ilgili görüşlerini şöyle

about his ideas about storage and sharing of information:
“Collecting information was very difficult in the past but with
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dile getiriyor: “Bilgilerin depolanması geçmiş yıllarda ne
kadar zor ise gün geçtikçe teknolojik gelişmelerle bir o
kadar kolaylaşıyor. Masa büyüklüğündeki serverler artık
neredeyse el kadar kutulara dönüştü. İnternet vasıtasıyla
doğru, yanlış tüm bilgiler depolandığında ne yazık ki ortalık
bilgi çöplüğüne dönmüştü. Günümüzde bilginin toplanması
ve depolanması artık sorun olmaktan çıktı. Bundan sonra
değerli olan bu bilginin işlenip ve faydaları ile paylaşılması
bence. Paylaşılamayan bilginin kime faydası olabilir ki”.

technological advancements, it’s getting easier and easier every

Sektörler SBM ile geleceği şimdiden görebiliyor

As he underlined the value of information, Kantar shared a

day. Servers, which were the size of a table, are now as small as
little boxes that can fit the palm of your hand. Unfortunately, after
all information, weather correct or incorrect, could be stored, this
had created a mass. But now collecting and sharing information
is no longer an issue. What matters after now is the ability to
process and share this information. What good is information if
you can’t share it?”

With SBM, the sectors can foresee the future easily

Kantar, bilginin önemine dikkat çekerken, bir anısını da paylaşıyor: “2010 yılında sektörün ilk web televizyonunu SBM
ile yaptık. Buradaki amaç dergilerimiz ve SigortaHaber’e
gazete ile belirli zamanda paylaştığımız konuları anlık paylaşabilmekti. İstenilen yerden internet üzerinden canlı yayın
yapabiliyorduk. Sektör ilgilileri ise ofislerinden bu etkinlikleri canlı olarak izleyebiliyorlardı.”

memory with us: “In 2010, with SBM we created the first web-TV

Bilgilerin depolanması önemli ama bunu analiz edip
sunmak ondan daha da önemli. Kantar da SBM’nin işte
tam da bunu yaptığını dile getiriyor.

and present it is even more important. And Kantar says this is

“Değerli olanı da bu. Sektör şirketlerinin yöneticileri
bugünleri gördükçe ‘geçmişte bu bilgiler elimizde yokken
nasıl ilerliyorduk’ diye akıllarından geçiriyorlardır mutlaka”
diye konuşuyor Kantar…

amazement, the executives of industry are probably saying “how

Geçtiğimiz aylarda SBM Müdürü Aydın Satıcı’nın kendisini
SBM’ye davet ettiğini belirten Can Kantar, o gün yaşadıklarını
ise şu sözlerle dile getiriyor: “Biz klasik bir kahvaltılı sohbet
toplantısı tahmin ederken televizyonu açtı ve bilgi ekranına
girerek günlük anlık değişimleri bizimle paylaştı. Böyle bir
durumdan etkilenmemek mümkün değil. Kendimi seçim
gecesi sonuçların aktığı ekran karşısında zannettim. Anlık
kesilen poliçeler, hatta prim tutarları ekrandan kayarak
geçiyordu. Rakamlar son sürat değişiyordu. O ana kadar
kim hangi poliçeyi ne zaman kesmiş görebiliyorduk. Bu bilgi
ekranına giren sektör yöneticileri anlık pozisyon belirleme
lüksüne sahip olduğuna düşünmek bile çok etkileyici…”

invited him to SBM a couple of months ago and told us about

Gördüklerinden etkilen Can Kantar, SBM’nin sektör için
öneminin altını bir kez daha çiziyor, “Bilginin analiz edilmesi
de ayrı bir konu. Sektör karanlıkta yolunu bulmaya çalışırken
SBM sayesinde yoluna ışık tutuldu diyebilirim. SBM sektöre
ışık oldu, fener oldu. Sektör şirketleri SBM ile geleceği
analiz edebiyor ve planlayabiliyor” şeklinde konuşuyor.

importance of SBM for the sector, “Analysis of information is a

“Satıcı’nın gözlerinin nasıl ışık saçtığını anlatamam”

Having had the chance to get to know closely, SBM Managing

SBM Merkez Müdürü Aydın Satıcı ve ekibini de yakından
tanıma fırsatı bulan Can Kantar şöyle devam ediyor: “Her iş
gibi bu iş de keyif alarak heyecan duyularak yapılabilecek işler.
Bize yaptıklarını anlatırken Sayın Satıcı’nın gözlerinin nasıl

of the sector. The goal here was to share instantly, some news
that we shared occasionally with our magazine and SigortaHaber
via newspapers. We could do live broadcasting over the Internet
from everywhere. And the professionals of the sector could watch
these live broadcast from their offices”.
Ability to store information is important but being able to analyze
what exactly SBM does.
“This is what matters. As they see the current developments in
could we make progress without this information in the past”
says Kantar.
Can Kantar also noted that SBM Managing Director Aydın Satıcı
his experience as follows: “I was only expecting a traditional
meeting with breakfast but he turned on the TV and logged into
the information screen and shared with us daily changes. One
can’t help but be impressed with this. I felt like watching election
results on TV. Policies created at that moment and even premium
amounts were flowing instantly on the screen. Figures were
changing rapidly. We were able to see which company created
which policy and when it created it. Even the idea that, logging
into this screen, executives of the industry could determine their
position instantly was impressive...”
Amazed by what he saw, Can Kantar underlined once again, the
separate issue. I can say that SBM brought light into the sector at
a time when the sector was lost in the dark. SBM is now the light
and lantern in the sector. With SBM, companies in the sector can
analyze the future and plan for the future”.

“I can’t tell you how Satıcı’s eyes were shining”
Director Aydın Satıcı and his team, Can Kantar said “Just like every
other job, this job is fun too. I can’t tell you how Satıcı’s eyes were
shining as he was telling us about the projects. Obviously he loves
what he’s doing and I think that’s the key to success. Aydın Bey, as
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ışık saçtığını anlatamam. Belli ki işini severek yapıyor ve bu
da başarının anahtarı bence. Aydın Bey, akıllı telefonlardaki
Mobil Kaza Tutanağı uygulamasını anlatırken ekranda
kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Tam Kilis’in üstünde
yanıyordu kırmızı nokta. İşte o anda Kilis’ten Mobil Kaza
Tutanağı doldurulmuştu. Çok etkilenmiştim. Başta Uğur
Gülen olmak üzere SBM Yönetim Kurulu’nun başarıdaki
payına dem vurarak SBM’nin verilerini doğru kullanan
şirketlerin özellikle fiyatlama ve müşteri memnuniyetinde
bir adım öne geçeceğini düşünüyorum. Bir iletişimci
olarak bilginin depolanmasını, doğru analiz edinilmesini ve
paylaşılmasının önemli olduğunu düşünüyorum”.

he told us about the Mobile Accident Report application developed
for smart phones, we saw a red light blinking on the screen. It was
right on Kilis. It showed that a Mobile Accident Report was created
in Kilis right at that moment. I was so impressed by that. Making
a reference the role of SBM Board of Directors and especially to
that of Uğur Gülen, in this success, I’d like to say that companies
that use information provided by SBM effectively would be ahead
of their competition especially in terms of pricing and customer
satisfaction. In my opinion, storage, correct analysis and sharing
of information as a communication tool is vital”.

“

Bilgilerin depolanması önemli ama
bunu analiz edip sunmak ondan daha
da önemli. Kantar, SBM’nin işte
tam da bunu yaptığını dile getiriyor.

Ability to store information is important
but being able to analyze and present
it is even more important. And Kantar
says this is what exactly SBM does.

“

“Röportaj yapılan kişi olmak zormuş”

Deneyimli gazeteci Can Kantar, mesleği gereği hep
haberi yapan yani “soran” tarafta olmuş. Sigortamedia
Genel Yayın Yönetmeni ve Dünya Gazetesi yazarı
Can Kantar, bu konuda da “Biz gazeteciler soru
sormayı severiz. 36 yıldır medyanın her bölümünde
her kademesinde bulundum. Fakat benim yaptığımı
bana yaptıklarında elim ayağıma karışır” diyor. Kantar,
bir anısını da şöyle anlatıyor: “Yüzlerce TV programı
yapmama rağmen bir gün Beşiktaş’ta bir kamera ve
burnuma mikrofon dayandığında sendelemiştim.
Röportaj yayınlandı mı bilemem ama iki kelimeyi bir
araya getirip bir cümle kuramamıştım. Terzi kendi
söküğünü dikemez sözünden yola çıkarak böyle bir
teklif ile karşılaştığımda biraz şaşırdım. Aydın Bey “Hep
siz mi bize soracaksınız, şimdi sıra bizde” dediğinde
heyecanlanmadım değil. Ama ben sektörün neferiyim,
hangi TV programından, hangi üniversiteden çağırsalar
giderim. Nereden bir yazı isteseler veya soru yöneltseler
cevap vermeye çalışırım. Yazının yayınlanacağı dergi
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin olunca konu tabii
ki onunla ilgili olacak.’’

“It’s hard to be the person being interviewed”
As an experienced journalist, Can Kantar, due to the
nature of his occupation, has always been the side that
makes the news, in other words, who “asks the questions”.
Sigortamedia Chief Editor and Dunya Newspaper Columnist
Can Kantar says “We as journalists like asking questions.
I’ve been working at different parts and levels of the media
for the last 36 years. But when they do to me what I do to
others, I get nervous”. Kantar shared a memory with us:
“Even though I had made hundreds of TV Shows in the past,
I stumbled when they stuck a camera and a microphone
in my face in Beşiktaş one day. I don’t know if they aired
that interview but I could hardly make a sentence during
that interview. So I was surprised a bit when I was offered
this interview. When he said to me “Aydın Bey, this time we’ll
ask you the questions”, I got so nervous for sure. But I’m
an expert in this field, and I will go for an interview to any
TV show or university. I try to answer any question or write
any article for them. And of course if the magazine where
this article will be featured is the magazine of Insurance
Information and Monitoring Center, the article will definitely
be about it.”.
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SBM’de Yenİ Nesİl Mutabakat!
New Generation Reconciliation at SBM!
Türkiye sigorta sistemi, büyüme ve gelişmeye emin adımlarla devam ederken, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi de
sektörümüze ve kamuya faydalı hizmetler vermeye, projeler
geliştirmeye devam ediyor.
Yeni Nesil Mutabakat projesi de bu
projeler arasında önemli bir yere sahip. Temiz ve kaliteli verinin; doğru
raporlama, doğru risk analizi ve suiistimal tespitini sağlayacağı düsturu
ile başlayan SBM Mutabakat projesi, 2014 yılının ilk yarısında start
alıp, ikinci yarısında büyük bir ivme
kazandı.

As the Turkish insurance system moves towards further
growth and development with assured steps, Insurance
Information and Monitoring Center as well continues to
develop services and projects that will benefit our sector
and the public as a whole.

HEDEF
GOAL

Ekim 2014 tarihi itibarıyla yayınlanan
duyurularla, sektörde SBM ile mutabakatın önemi konusunda farkındalık oluşması hedeflendi.
8 Ekim 2014 tarihinde tüm şirketlere ürün, ay ve yıl bazlı mutabakat
durumlarını
içeren
Mutabakat
Raporları (Karneleri) gönderildi.
15 gün gibi kısa bir süre içerisinde,
SBM’nin teknik uzmanları tarafından
geliştirilen
Cognos
Mutabakat
Raporları ve KOKPİT Mutabakat
Dashboard uygulamaları sektörün
kullanımına açıldı. Bu uygulamalarla, şirketlerin günlük olarak mutabakat durumlarını ve zaman
içerisindeki değişimlerini izleyebilmeleri sağlandı. Özellikle KOKPİT
Mutabakat Dashboard uygulaması,
mutabakat çalışmaları kapsamında
en çok kullanılan ve beğenilen uygulamaların başında geldi ve halen de
yoğun olarak kullanılmakta.

Tüm ürün, yıl ve ay bazında
Products, years and months

%100

And
the
New
Generation
Reconciliation Project has a special
place among these projects.
Initiated with the belief that clean
and quality data will enable correct
reporting, accurate risk analysis and
fraud detection, the Reconciliation
Project of SBM was started during
the first half of 2014 and gained
great momentum during the second
half of the year.
As part of the reconciliation project,
great progress has been made
thanks to self-sacrificing efforts of
both SBM and the players of the
sector. The charts below summarize
the progress we’ve made until now.

On 8 October 2014, all companies
were sent the Reconciliation Reports
which included their reconciliation
status on the basis of product,
month and year. Within as short as
PURPOSE
15 days, the Cognos Reconciliation
Reports and KOKPIT Reconciliation
Doğru suistimal analizi,
Dashboard
applications
were
doğru raporlama,
launched.
With
these
new
doğru risk hesaplama
applications,
the
insurance
companies can now monitor their
Correct fraud analysis, accurate
daily reconciliation status and
reporting, accurate risk calculation
changes over time. Especially the
KOKPIT Mutabakat Dashboard
application was the most preferred
reconciliation application and it is still being used heavily.

AMAÇ

6 Kasım 2014 tarihinde yaptığımız sektör bilgilendirme ve
fikir paylaşımı toplantımızı yaklaşık 180 sektör temsilcisinin
katılımıyla gerçekleştirdik. Bu ve benzer toplantılarla SBM’ye
iletilen konular değerlendirildi ve şirketlerin mutabakat
çalışmalarını sorunsuz bir şekilde yürütebilmeleri için
SBM bünyesinde yaklaşık 80 adet mutabakat web servis

On 6 November 2014, we held an informative and ideasharing meeting with the players of the sector with the
participation of 180 representatives from the insurance
industry. With this meeting and other similar ones, the
issues communicated to SBM were reviewed. In order
to enable the companies to carry out their reconciliation
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fonksiyonu 5 ay gibi kısa bir süre içersinde geliştirilerek,
kullanıma açıldı.

processes flawlessly, around 80 reconciliation web service
functions were commissioned in as short as 5 months.

SBM ile beraber sektörümüzün de özverili çalışmaları
sayesinde oldukça mutabakat çalışmalarında büyük bir
mesafe katedildi. Aşağıdaki grafikler bu gelişimin sadece
birkaç göstergesi.

Thanks to self-sacrificing efforts of both SBM and our
sector, we’ve made great progress on the reconciliation
side. The charts below demonstrate this progress.

Trafik ürününde 2013 yılı için, %600’lerde seyreden
mutabakat oranları Nisan 2015 itibariyle %100 seviyesinde.

Reconciliation rates which were around 600% for Liability
Insurance in 2013 are down to 100% as of April 2015.

Kasko ürününde 2014 yılı için, %350’lerde seyreden
mutabakat oranları Nisan 2015 itibariyle %100 seviyesinde.

Reconciliation rates which were around 350% for
Comprehensive Coverage in 2014 are down to 100% as of
April 2015.
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Benzer şekilde hayat ürününde 2014 yılı için, %150 hatta
%0 olan mutabakat oranları Nisan 2015 itibariyle %100
seviyesinde.

Similarly, reconciliation rates which were around 150% and
even 0% for Life Insurance in 2014 are down to 100% as of
April 2015.

Aylık beyana dayalı çalışan mevcut mutabakat yapısının,
geriye dönük veri transferleri ve beyan güncellemeleri
sebebi ile sapmalara açık olması, kontrol ve hata tespitinin
güçlüğü nedeniyle, sektör şirketlerinde olduğu gibi ay kapama yöntemine dayalı Yeni Nesil Mutabakat metodolojisi
benimsenerek proje çalışmalarına başlandı.

Because the current reconciliation system which is based on
monthly reporting is prone to deviations due to retrospective
data transfers and report updates, and because of difficulties
in terms of detecting errors, the New Generation Reconciliation
methodology which is based on the method for closing the
month as is the case with sector companies, was adopted
and the project was initiated with this new methodology.

9 Nisan 2015 tarihinde sektöre tanıtımı gerçekleşen Yeni
Nesil Mutabakat yapısında; veri transferlerinin günlük
olarak kontrol edilebilmesi, beyan girişleri, veri güncelleme
ve silme gereksinimlerinde kullanılmak üzere web servislerin kullanımı ve önceki ayın ürün, dönem bazlı olarak
veri transferine kapatılması, ihtiyaç durumunda ise onay
prosedürüne tabi olarak ilgili dönemin tekrar transfere açılması planlanmıştır.

The New Generation Reconciliation structure that was
presented to the sector on 9 April 2015, offers some new
amazing features such as the ability to check data transfers
on a daily basis, utilization of web services to be used for
report uploads, data updates and data deletion, and closing
the previous month to data transfers on the basis of product
and period and ability to open the related period to data
transfer again subject to approval procedure.

Hatalı/Eksik Gönderim Ay Açma
Incorrect/Incomplete Transfer Opening a Month
Veri Transferi
Data Transfer
Kontrol
Control

Beyan
Report

SBM Veri
SBM Data

Beyan
Reporting

Kontrol ve Beyan Girişi
Control and Report Entry

Aylık Mutabakat
Monthly Reconciliation

Geliştirme ve test çalışmalarının Ağustos 2015’de bitmesi planlanan Yeni Nesil Mutabakat projesinde sigorta şirketlerimizin desteği ve katılımı ile ilk ay kapama işleminin
2015 yılı sonuna doğru yapılması öngörülmektedir.

Ayın Veri Transferi ve
Beyana Kapatılması
Closing the month to
data transfer and
reporting

Ay Kapama
Closing the month

With the New Generation Reconciliation project development
and testing of which is planned to be finalized by August
2015, we plan to complete the first-month-closing procedure
towards the end of 2015 with the support and participation of
insurance companies.
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SBM Kurumsal Kİmlİğİnİ Yenİledİ!
SBM’s New Corporate Identity!
SBM, hizmetlerine değişen ve yenilikçi yüzünü ortaya koyan
yeni kurumsal kimliği ile devam ediyor.

SBM continues its services with its new corporate identity
reflecting its new and innovative face.

SBM’de yaklaşık üç yıldır süren değişim rüzgarı, her geçen
gün hayata geçirilen yeni uygulamalarla devam ediyor.

The wind of change that’s been continuing at SBM for the
last 3 years continues with applications brought to life.

Kurumumuzun kimliğini ortaya koyan ve kamuoyunda görünen yüzünü ifade eden kurumsal kimliğimiz de SBM’deki yenilikçi çizgiye uyarlanarak yenilendi.

Our new corporate identity that demonstrates the identity
of our institution and is its reflection to the public has been
updated to reflect its innovative approach.

SBM’nin temel çalışma alanları ve ilkelerini içeren IT, teknoloji, dinamizm, sigorta, güven kavramlarını ifade eden yeni
logomuza SBM web sitesinden ulaşabilirsiniz.

You can access our new logo that expresses the concepts
of IT, technology, dynamism, insurance and confidence
that cover the main areas of operation and principles of
SBM website.
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MADEN ÇALIŞANLARINA
ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI
Mandatory personel accident insurance to mining employees
6 Şubat 2015 tarihinde yayımlanan 29259 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği,
kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası
esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu
Ferdi Kaza Sigortası (MÇZFKS)” yaptırmak zorunlu hale
getirilmiştir.

With the resolution of council of ministers numbered
29259 released on 6 February 2015, real and legal entities
engaging in underground and above ground mining
activities and in non-coal undergrounding mining activities,
are now obliged to have “Mandatory Personal Accident
Insurance” for their personnel engaged in production and
pre-production activities, to provide them with insurance
coverage against accidents that may happen during
mining activities.

Maden işletmelerine sigorta uygulaması getirilmesi, üstelik
bu sigortanın zorunlu tutulması ve sigortası olmayan işletmelere faaliyet izni verilmemesi maden ocaklarının güvenliğini artırmada önemli bir adım olmuştur.

Mandatory insurance for miners and banning mining
corporations without such insurance from mining
operations have become a major step towards increasing
the safety in mines.

Ferdi kaza sigortası genel şartlarına göre, sigortalı, sigorta
poliçesi süresi içinde, ani ve dışarıdan gelen bir tehlikenin

According to the general provisions of the personal
accident insurance, the beneficiaries are covered during
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neticesinde ve kendi iradesi dışında ölür ya da bedensel
olarak bir zarar görürse uğradığı zararlar, ferdi kaza sigortası poliçesi ile güvence altına alınmış olmaktadır.
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortasında önemli hususlar;
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the policy period, against any sudden and external threat
that results in casualty or physical injury.
Important aspects of the Personal Accident Insurance for
Miners;
 It is mandatory.

 Zorunlu bir sigortadır.

 It is arranged annual.

 Yıllık olarak düzenlenecektir.

 It has total coverage of 150.000 TL for casualties and
disabilities.

 150.000 TL toplam limit ile ölüm ve sakatlık teminatlarını
kapsamaktadır.
 Sigortalı (maden çalışanı) bazında prim tutarı 700 TL’dir.
 Sigorta şirketi tarafından poliçe tanzimi öncesinde ve
poliçe tanzim edildikten sonra maden ocağı işletmesinin
asgari sigortalama şartlarını taşıyıp taşımadığının
tespiti için, maksimum aralık 6 ayda bir olmak üzere
poliçe vadesinde en az 2 kez ekspertiz komite (risk
heyeti) ataması ve incelemesi yapılması gerekmektedir.
 Maden
ocağı
işletmesinde
gerçekleştirilecek
inceleme sonucunda ilgili tesisin asgari sigortalama
şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde mevcut
sigorta teminatı askıya alınır, maden ocağının tekrar
incelenmesi için maksimum 1,5 aylık hazırlık süresi
sonrasında aynı komite (risk heyeti) görevlendirilir.
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortası için
görevlendirilecek ekspertiz komitesi ;
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin bildirdiği
maden denetimi ile ilgili eğitim almış eksperler
arasından; sigortalanacak maden ocağında çalışan
sayısı 10 ve az ise 1, çalışan sayısı 10’dan fazla ise 2
eksperden,
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bildirdiği en
az 3 yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri
yer altı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan A-Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip 1 iş güvenliği
uzmanından,
 Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün bildirdiği en az 3
yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri yer
altı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan 1 maden
mühendisinden oluşacaktır.
Sigorta şirketleri eksperler ve uzmanlar için yayımlanan
tebliğ uyarınca belirlenen şartların varlığını araştırmakla
yükümlüdür. Uzmanların risk incelemesi yapılacak/
sigortalanacak işletmeyle menfaat bağının bulunmaması
zorunludur.
6 Mayıs 2015 Çarşamba günü yayımlanan 29347 sayılı
tarife talimatlar tebliği 5. Maddesi çerçevesinde Maden
Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortası akışında SBM;
 Poliçe tanzimi öncesinde Ön Ekspertiz yapılabilmesi için
belli kriterlere uygun olarak otomatik komite ataması,

 Annual premium for the beneficiary (mine worker) is
700 TL.
 Insurance company appoints a committee (a risk
assessment team) at least two times a year with
maximum intervals of 6 months to determine weather
or not the mining corporation in question satisfies
the minimum insurance requirement before and after
arrangement of the insurance policy.
 In case the mining corporation is found to have failed to
meet the minimum insurance requirements as a result
of the inspections made by the committee, the existing
insurance policy will be suspended and the mining
corporation will be given a grace period of 1,5 months
to satisfy insurance requirements at the end of which
the same committee inspects the establishment again.
 The committee of experts that will be appointed for
Mandatory Personal Accident Insurance for Mine
Workers will comprise the following member:
 Experts certified by Turkish Union of Chambers and
Commodity Exchanges (TOBB) who are trained in mining
inspections. 1 Expert if the number of employees of the
establishment is 10 or less. 2 Experts if the number of
employees of the establishment is 10 or more.
 1 Occupational Safety Expert registered by the Ministry
of Employment and Social Security, with Class-A Job
Safety Expertise who has at least 3 years of experience
at underground coal mining or underground non-coal
mining establishments.
 1 mining engineer with at least 3 years of experience
at underground coal mining or underground noncoal mining establishments as certified by General
Directorate of Mining Affairs.
Insurance companies, as per the communiqué released
for insurance companies and experts, are required to verify
the presence of the insurance requirements. The experts
are not allowed to have an interest in the establishment
where risk assessment will be carried out for insurance.
As per the Article 5 of the communiqué numbered 29347
released on 6 May 2015 about insurance tariffs, SBM will
provide the following as part of the process for Mandatory
Personal Accident Insurance for Mine Workers;
 Automatically appointing a committee based on certain
criteria to carry out pre-expertise assessments before
policy arrangement,
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 Maden İşletmeleri ve maden işletenleri
oluşturulması,

havuzunun

 Creating a pool of mining establishments and mine
operators,

 Komite üyeleri(Eksper, Maden Mühendisi ve İş Güvenliği
Uzmanı) havuzunun oluşturulması ve güncel tutulması,

 Creating and keeping up-to-date, a pool of committee
members (expert, mining engineer and occupational
safety expert)

 Komite üyelerine ve sigorta şirketlerine iş takip
ekranlarının sağlanması
 Maden Eksper raporunun elektronik ortamda girilmesi,
 Maden Eksper raporunda alınan uygunluk kararına göre
poliçe tanzimi kontrollerinin yapılması,
 Poliçe ve hasar bilgilerinin online olarak SBM sisteminde
tutulması,

 Providing the committee members and insurance
companies with work follow-up screens.
 Ability to enter Mine Expert report electronically,
 Carrying out policy checks based on the decision
regarding compliance in the mining expert report,
 Storing online in the SBM system, the policy and claim
information,

 Sektöre, Hazine Müsteşarlığı’na ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına sunulmak üzere yararlı istatistiklerin ve
raporlamaların hazırlanması,

 Preparing statistics and reports that will help the sector,
Under secretariat of Treasury and relevant organizations
and institutions, make healthier decisions,

 Poliçesini yaptırmayan işletmelerin takip ve kontrolünün
sağlanmasını temin edecektir.

 Tracking and checking the establishments that do not
provide insurance coverage for their employees.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Paydaşları

Stakeholders of the Mandatory Personal Accident Insurance for Mine Workers

HABER
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SBM VERİ MERKEZİ Yenİ Yerİnde!
SBM DATA CENTER At its new Location!
SBM bilgi işlem alt yapısının çalıştığı “Veri Merkezi” yeni
yerinde.

“Data Center” where SBM’s IT infrastructure is run has relocated to
its new location.

Ofis yerleşkesinde bulundurduğumuz veri merkezi, TIER 3
standartlarını karşılayan yeni veri merkezine taşındı.

The data center, which was previously at the Office campus, has
been relocated to its new location that meets the TIER 3 standards.

İki ayrı bağımsız trafo-enerji kaynağından beslenen veri
merkezinde, tam yedekli jeneratör, bağımsız ayrı besleme
yapan kesintisiz güç kaynakları (ups), yedekli iklimlendirme-klima sistemlerine sahip, SBM’ye özel hazırlanmış
çelik kafes içerisinde ek güvenlik önlemleriyle donatılmış
şekilde hizmet vermektedir.
Sektörün gelişen ihtiyaçları ve SBM’nin verdiği hizmet yelpazesinin genişlemesiyle veri merkezinden verilen servislerin kesintisizliği-sürekliliğini sağlama adına Türkiye’nin
teknoloji önderi Turkcell-Superonline tercih edilmiştir.
Merkezimizin sektöre ve vatandaşa verdiği hizmetler internet üzerinden sağlanmaktadır, internet kesintisi yaşamama adına farklı ISP’ler (internet sağlayıcı kurumlar) tercih
edilerek 7x24 365 gün erişim güvence altına alınmıştır.
Enerji, yangın önleme-söndürme, etkin iklimlendirme ve
enerji kesintisizliği hizmetleri profesyonel ve daha etkin
olarak sağlanarak, alt yapı devamlılığında standartlara

The new data center that is fed from two independent transformer-energy source features a fully backed-up power supply, separate
uninterrupted power supplies (UPS), and climatization and air conditioning systems with back up. The data center is also housed in
special steel cage prepared specially for SBM and equipped with
dedicated security features.
With a view to ensure uninterrupted service from the data center
which now has a broader service range as a result of increased
needs of the sector and the proliferation of SBM’s services, we’ve
chosen to work with Turkcell-Superonline, Turkey’s pioneer in
technology.
Our center provides all its services to the industry and citizens online. Uninterrupted, 24/7 access to services is ensured by working
with different ISPs (Internet Service Providers) to ensure that users
experience no Internet connection problems.
Certain standards are now met in terms of infrastructure continuity, by providing services for energy, fire prevention-fire fighting,
effective climatization and uninterrupted energy in a more professional and effective way.
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SAĞLIK VE SEYAHAT-SAĞLIK ÜRETİM RAPORLARI
SBM İŞ ZEKÂSI WEB PORTALİNDE
HEALTH AND TRAVEL HEALTH INSURANCE POLICY GENERATION REPORTS
ARE NOW ON BUSINESS INTELLIGENCE WEB PORTAL
Merkezimizin sunduğu istatistiki bilgilerin çeşitlendirilmesi
ve bu bilgilere erişimin artırılması amacıyla web uygulamamızdan sunulan İş Zekası raporları altında Sağlık ve
Seyahat-Sağlık Üretim Raporları kullanıma açılmıştır.
Sağlık

şirketlerinin

maksimum

fayda

SBM’ye
sağlayacak

transfer
şekilde

ettiği

veriler

gruplandırılıp,

farklı kırılımlarda sigorta şirketlerinin ve ilgili kurum ve
kuruluşların istifadesine sunulmaktadır. Sağlık ve SeyahatSağlık Üretim Raporu çalışması kapsamında takvim yılı,
başlangıç ve bitiş aylarına göre il ve ürün grubu bazında
seçimli alanlar mevcut olup, kullanıcının ihtiyacına göre
seçim yapılabilmektedir. Ayrıca rapor detaylarında il, ürün
ve şirket, şirket ve vade süresi detaylarına göre raporlar
listelenebilmektedir.

We’ve recently launched the Health and Travel Health
Insurance Policy Generation Reports under Business
Intelligence Report on our web application for use by insurance companies, with the purpose of diversification of the
statistical information offered by our center and facilitating
access to this data.
Data transferred to SBM by healthcare organizations are
grouped in a manner to provide maximum benefit and
are presented to insurance companies and relevant institutions and organizations in different sub-categories. The
Travel Policy Generation report allows the user to make selections on the basis of calendar year, start and end dates,
city and product group and users can filter the report based
on these options depending on their needs. Also the users
can list reports based on details like city, product and company, company and maturity date.
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Sağlık ve Seyahat-Sağlık Üretim Raporlarında kolay kullanılabilir, hızlı, etkin ve erişilebilir bir raporlama tekniği
kullanılarak kullanıcının sistemden daha fazla fayda
sağlayabilmesi hedeflenmiştir.

The goal with the Health and Travel Health Policy Generation
Reports the goal is to allow the user benefit more from
the system by using a user-friendly, fast, effective and
accessible reporting method.

İş Zekası - Sağlık ve Seyahat-Sağlık Üretim Raporları 5
başlıktan oluşmaktadır. Bunlar:

Business Intelligence - Health and Travel Health Policy
Generation Reports comprise 5 topics. These are:

1. Sigortalı Başına Ortalama Yazılan Prim Raporu

1. Report for Average Premium Generated per Beneficiary

2. Yazılan Poliçe Adedi, Sigortalı Adedi ve Prim Üretimi
Raporu

2. Number of Policies Generated, Number of
Beneficiaries and Premium Generation Report

3. Ödeme Türüne Göre Yazılan Poliçe Adedi ve Yazılan
Poliçe Prim Raporu

3. Number of Policies Generated and Policy Premium
Report Based on Payment Type

4. Üretim Kaynağına Göre Yazılan Poliçe Adedi ve
Yazılan Poliçe Prim Raporu

4. Number of Policies Generated and Policy Premium
Report Based on Source of Policy

5. Seyahat Sigortalarında Poliçe Süresine Göre Yazılan
Poliçe Adedi ve Poliçe Prim Raporu

5. Number of Policies Generated and Policy Premium
Report Based on Policy Duration for Travel Insurance
Policies

Sağlık ve Seyahat-Sağlık Üretim Raporları genel kullanımından bahsedersek;
 Her sigorta şirketi
görebilmektedir.
 2010 yılı ve sonrası
sağlanabilmektedir.

kendi

üretim

tarihler

için

raporlarını

If we are to talk about the general use of Health and Travel
Health Policy Generation Reports;

raporlama

 Every company can see its own policy generation
reports.
 It’s possible to provide reporting for 2010 and beyond.

 Raporlar, poliçe tanzim tarihi bazında hazırlanmıştır.

 Reports are prepared on the basis of policy preparation
date.

Sağlık ve Seyahat-Sağlık Üretim Raporlarında il, ürün grubu, yıl-ay ve rapor detay metrikleri seçildiğinde; Takvim
Yazılan Poliçe Adedi, Takvim Yazılan Poliçe Prim ve
Takvim Yazılan Sigortalı Adedi bilgileri ferdi ve grup bazında listelenmektedir.

2.229.620,93

In the Health and Travel Health Policy Generation Reports,
when the user selects the parameters of city, product
group, year-month and report detail, the system lists on
the basis of individual and group insurance policies, the
Number of Policies Generated, Policy Premium Generated
and Number of Beneficiaries.

1.594.739,90

11.415.915,57
(Product)
(Travel)
(Disease)
(Health)
(Emergency Health)

82.919158,39
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SBM’den Bİr İlk Daha: Kaza Yoğunluk Harİtası
Another novelty from SBM: Accident Intensity Map

Elbette hiçbirimiz kaza olsun istemeyiz ancak günümüzde
trafikteki araç sayısının artması, trafik kurallarının ihlali
ve daha birçok nedenden ötürü maddi hasarlı kazalar
hayatımızın kaçınılmaz bir sorunu haline gelmiştir.
Kazaların oluşmasının ardından SBM tarafından geliştirilen
Mobil Kaza Tutanağı (MKT) kullanıldığı taktirde tüm veriler
dijital ortamdan sigorta şirketlerine ve SBM datalarına
aktarılmaktadır. Bu sayede kazazedelerin yanlış bilgi girme
riski en aza indirilmektedir. Dijital ortamdan elde edilen bu
veriler SBM tarafından işlenmekte ve değerlendirilmektedir.
Sektöre ve kamuya faydalı projeler ortaya çıkarılmaktadır.
Geliştirilen bu projelerden biride “Kaza Yoğunluk Haritası”
oldu. Mobil ortamdan doldurulan tüm tutanaklar
sayesinde bölge bölge, sokak sokak kaza yoğunluk haritası
oluşmaktadır.
SBM’nin web sitesinden ulaşılabilen haritanın en önemli
özelliği ise hem can hem de mal kaybını azaltabilecek
nitelikte olmasıdır. Nasıl mı? Kaza yoğunluk haritası ile en çok
kaza yapılan noktalar ve saat aralıkları çıkarılabilmektedir.

Obviously nobody wants accidents to happen but today,
due to increased number of vehicles in traffic, violation of
traffic rules and due to many other factors, accidents with
material loss have become an indispensible part of our
lives.
When the Mobile Accident Report developed by SBM
is used following an accident, all information is sent
electronically to insurance companies and to SBM’s
database. This way, the risk of beneficiaries entering
incorrect information is minimized. This information
gathered via the digital environment, are processed and
evaluated by SBM to develop new projects that would
benefit both the sector and the public.
One of these new projects is the “Accident Intensity Map”.
Based on all accident reports filled electronically, an accident intensity map providing accident rates on the basis of
areas and streets is created.
The most important feature of this map, which can be accessed from SBM’s web site, is that it can decrease both
material loss and casualties. How does it do that? The
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Haritadan en çok kazanın gerçekleştiği saat, gün, bölgelere
ulaşarak bu noktalarda ve zaman dilimlerinde dikkatli
olunması sağlanmaktadır.
Mobil kaza tutanağının kullanımının yaygınlaşması ile
birlikte daha fazla bilgiyi değerlendirilebilecek ve daha
kapsamlı raporlar çıkarılabilecektir.
Mobil ortamda doldurulan kaza tutanakları arka planda
birçok detay özelliği de barındırmaktadır. Bu özelliklerin belki
de en ilgi çekeni lokasyon bazlı olarak kaza yeri bilgilerinin
tutuluyor olmasıdır. Bu bilgiler sayesinde, sigorta şirketleri
değerlendirmelerini daha kolay ve daha az anlam karmaşası
olmadan değerlendirmektedir. Belki de bunlardan daha
önemli olan yenilik ise en riskli bölgelerin tespit edilmesi
ve bu bölgelerin belediyeler veya karayolları gibi kurumları
tarafından gerekli tedbirler alınarak bu bölgelerdeki kaza
sayısını azaltılabilmesine olanak sağlamasıdır.
SBM’nin geliştirdiği Kaza Yoğunluk Haritası sayesinde şirketler veya bazı kurumlar kaza yoğunluk raporları yayınlayarak insanların dikkatini bu bölgelere çekebilirler.
MKT’nın daha yoğun kullanılmasıyla birlikte, bir bölgede
olan kaza o bölgeye yakın konumda bulunan sürücülerin
telefonlarına bildirim olarak düşürülebilecek ve bu bölgede
sürücüler trafik yoğunluğunun sebebi hakkında bilgi sahibi
olabileceklerdir. Türkiye’nin her tarafında oluşan kazalar tutanak sisteme gönderildiği anda haritada belirmekte ve ilk
1 saat boyunca yeşil ikonlarla bu bölgedeki kaza bildirimi
yapılmaktadır. 1 saati geçmiş kazalar kırmızı renkli ikonlarla gösterilmektedir.

Şu ana kadar gelen veriler incelendiğinde İstanbul’un iç kesimlerinde kazaların fazla olduğu tespiti kolaylıkla yapılabilmektedir.
Haritayı yakınlaştırdığımızda bazı noktaların riskli olabileceği dikkatimizi çekecektir. Örneğin bu noktaya bakıldığında birbirine çok yakın üç kazanın oluştuğu ve bu noktada
bir sıkıntı olabileceği söz konusudur. Bu ve buna benzer
birçok senaryo kaza yoğunluk haritası sayesinde çıkarılabilmektedir.
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locations where accidents happen most frequently and the
time frames when they happen most frequently can be determined using the accident intensity map. By checking out
the time periods, days and areas where and when the accidents happen most frequently, the drivers can act more
carefully at these locations and during those time frames.
With the widespread use of the mobile accident report, it
will be possible to process more information and to prepare more comprehensive reports.
Accident reports created electronically also feature
numerous details in the background. Perhaps, the most
interesting of these details is the ability to store accident
information with location details. Using this information,
insurance companies can now evaluate accidents more
conveniently and with less ambiguity. Perhaps even a
more important feature is the ability to determine the
areas of highest risk and to allow relevant authorities to
minimize accidents at these locations by taking necessary
precautions.
With the accident intensity map developed by SBM, companies or certain organizations can now release certain
accident intensity reports to draw greater public attention
to these areas.
With increased use of mobile accident report, an accident
at a certain location will be notified to other drivers that are
close to that location and this way the drivers in the area
will have an idea as to the reason of traffic intensity in that
area. Accidents reported electronically from all over Turkey
appear instantly on the map and are shown in green icons
for an hour. Accidents older than an hour are shown in red.

Based on data obtained until now, one can easily see that
number of accidents in Istanbul has been quite high.
When you zoom in, some locations will be marked as risky.
For instance, looking at this location, one can see that
three accidents close to each other have taken place and
that a traffic jam is possible in this area. Other numerous
scenarios like this can be created by the accident intensity
map.
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Sağlık ve Seyahat-SAĞLIK İstatİstİk
Raporları YENİLENDİ
The New Health and Travel HEALTH Statistical Reports
Merkezimiz web sayfasında mevcut olan Sağlık ve
Seyahat-Sağlık İstatistik Raporları yenilenen yapısıyla
sigorta şirketlerinin ve sigortalıların kullanımına
sunulmuştur. Yenilenen Sağlık ve Seyahat-Sağlık İstatistik
Raporlarında detaylı, kullanılabilir ve görsel bir raporlama
tekniği kullanılmıştır.

With their new format, the Health and Travel Health
Statistical Reports that are available on our center’s website, are now available for use by insurance companies
and beneficiaries. The revised Health and Travel Health
Statistical Reports now have a detailed, easy-to-use and
visually enriched format.

Sağlık ve Seyahat-Sağlık İstatistik Raporları sağlık sigortalarında sektöre genel bakış açısı kazandırmaktadır.

The Health and Travel Health Statistical Reports provides
the sector with a broader perspective for health insurance
policies.

SBM’ye transfer edilen poliçelerin Sağlık, SeyahatSağlık, Acil Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık, Gündelik Hastane
Tazminatı ve Hastalık branşlarında ferdi ve grup olarak
belirli hesaplama yöntemleriyle oluşturulan raporları içermektedir. İstatistik raporlarında yazılan poliçe ve sigortalı
adedi bazında ödeme tipi, üretim kaynağı, yenileme tipi, yenileme yılı, vade süresi, döviz tipi ve illere göre raporlama
sağlanmaktadır.

The policies reported to SBM cover the reports created
with certain calculation methods based on type of policy (group or individual) in the categories of Health, Travel
Health, Emergency Health, Complementary Health, Daily
Hospital Compensation and Sickness. The reports also
provide detailed information in categories of payment type,
policy source, renewal type, renewal year, maturity, foreign
exchange type and cities on the basis of number of policies
generated and the number of beneficiaries.
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SBM’DEN BİR YENİLİK DAHA:
SBM ETKİNLİK PORTALI
ANOTHER NOVELTY FROM SBM: SBM EVENT PORTAL
Tüm sektörü bir araya getiren ve sektörün kalbi olan SBM
yeni bir projesini daha hizmete açıyor. Her yıl sektörde
periyodik olarak yapılan veya özel olarak düzenlenen
toplantıların takibini kolaylaştırmak amacıyla “SBM Etkinlik”
portalı hayata geçiyor.

As the platform that brings together, the players of the sector and as the heart of the sector SBM, rolling out another
project. SBM has brought to life the “SBM Events” portal
with a view to ease tracking of meetings organized on a
regular basis in the sector or special meetings.

Önceden etkileşim nasıldı?

How was the interaction before?

Daha önce yapılacak olan toplantılar mail üzerinden bildiriliyor ve takibi buradan sağlanıyordu. Ancak bir günde mailbox’ımıza oldukça fazlaca mail geliyor ve bu mailler arada
kaybolabiliyor. Özellikle üzerinden birkaç gün geçmesinde
bile bu mailler aşağılara gidiyor ve organizasyonun detayları unutulup gidiyor.
Ayrıca organizasyonlarla ilgili geri bildirimler hem organizasyon öncesi hem de organizasyon sonrası süreçte
oldukça zor ve kayıt altına alınması güç bir şekilde devam
ediyordu. Ayrıca tüm bunlar için bir platformun olmaması
geri bildirim olanaklarını da önemli ölçüde engelliyordu.

Daha fazla etkileşim için portal

Yeni geliştirdiğimiz portal sayesinde bu zorlukları aşıyoruz.
Artık istediğimiz her an organizasyonlarla ilgili her türlü
detay, tek bir adresten erişime açık olacak hatta daha da
fazlası görüş bildirerek organizasyonlara katkıda bulunabilinecek.

Portalı nasıl kullanabiliriz?

SBM Etkinlik portalı tüm sektörün faydalanabileceği bir
şekilde düşünülmüştür. Bu sisteme SBM Sistemlerine giriş
yaptığınız kullanıcı adı ve şifrenizle http://etkinlik.sbm.
org.tr linkinden giriş yapabilir ve portaldan faydalanmaya
başlayabilirsiniz. Kullanıcı girişi ile ilgili daha detaylı bilgiye
giriş sayfasındaki “Kullanım Kılavuzu” linkinden ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki ekrandan SBM sistemlerine giriş yaptığınız
“kullanıcı” ve “şifre”nizle giriş yapabilirsiniz.

Before, meetings were announced via e-mails and followed
up via e-mails. But when you open your mailbox in a single
day, you end up getting too much e-mail and these mails
might go unnoticed. Even only after a few days these mails
go down in the list and details of the event get unnoticed.
In addition, the relevant feedback was hard to obtain and
record both before the event and after the event. Also, the
lack of a platform for all this process was hindering the
ability to get feedback effectively.

A new portal for greater interaction

Thanks to our newly developed portal we no longer have
these problems. Now we have the opportunity to access
information about all events through a single website and
to send our feedback about the events to help improve
organizations.

How to use the portal?

SBM Events Portal has been designed to benefit the sector
as a whole. You can log into this system on the http://etkinlik.sbm.org.tr page using your username and password
that you use to log into SBM Systems and start benefiting
from the portal. You can accesses more detailed information about login procedures from the “User’s Guide” link on
the opening page.
Using the screen below, you can login using your username
and password that you use to log into SBM Systems.
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Eğer SBM sistemlerine giriş yaptığınız kullanıcı adı ve
şifreniz mevcut değilse “Yeni Hesap Oluştur” linkinden yeni
bir hesap oluşturabilirsiniz. Karşınıza aşağıdaki yeni üyelik
ekranı gelecektir. İlgili yerleri doldurduktan sonra artık SBM
Etkinlik uygulamasına giriş yapabilirsiniz.

If you don’t have a username and password to use to log
into SBM Systems, you can create a new account by clicking on the “Create New Account” link. After clicking on the
ling you will see sign-up screen below. After filling in the required fields, you can log into SBM events portal with your
new username and password.

Yeni üye oluşturabilmeniz için bulunduğunuz kurum/
işyeri’nin IP adresi SBM sistemlerinde kayıtlı olmalıdır, aksi
takdirde sisteme üye olmanız mümkün değildir. IP kontrolü
sadece yeni üyelik esnasında yapılmaktadır. Üye olduktan
sonra her yerden (pc,mobil vb.) sisteme giriş yapabilir ve
sistemi kullanabilirsiniz.

For you to create a new account, the IP address of your
company/organization should be saved in SBM’s system.
Otherwise you cannot sign up. IP verification is made only
at the new membership stage. Once you sign up you can
login from any device (pc, smartphone etc.) and use the
system.
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Sisteme giriş yaptıktan sonra Anasayfa’ya yönlendirileceksiniz. Burada “Eğitim” ve “Etkinlik” adında iki ana kategorimiz bulunmaktadır.

Once you’re logged in, you’ll be redirected to the Homepage.
Here, we have two categories named “Education” and
“Events”.

Buradan sizin katılabileceğiniz organizasyonlar listelenecektir. İsterseniz sizin için oluşturulan organizasyonları
“Eğitim” ve “Etkinlik” olarak süzebilirsiniz. Karşımıza gelen
ekranda katılabileceğimiz ya da katılım zamanı geçmiş organizasyonlar bulunabilir.

Here, the events, which you may join, will be listed. If you
like, you can filter the events created for you in terms of
“Education” and “Events”. The next screen will show you the
events which you can join or the ones that have expired.

Katılımı aktif olan organizasyona “ETKİNLİĞE KATIL” butonuna basarak detay sayfasına ulaşabilirsiniz.
Katılım formunda sizden istenen bilgileri girip “ETKİNLİĞE
KATIL” butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ayrıca sizden
organizasyonla igili katkıda bulunabileceğiniz bir not alanı
da bulunmaktadır. Yazdığınız notlar tarafımızdan değerlendirelecektir. Bir organizasyona katıldığınızda ve organizasyonda bir değişiklik olması durumunda size otomatik
bilgilendirme yapılacaktır.

Geri bildirim vermek artık çok daha kolay

Bir organizasyon esnasında yada katıldığınız herhangi bir
organizasyona görüşlerinizi bildirerek katkıda bulunabilir
ve organizasyon sonrasında puan vererek oylama yapabilirsiniz. Tüm bunlar bizim için önem arz edecektir ve sizlerin
geri bildirimleri sayesinde her zaman daha iyisi için çalışacağız.

You can access the details of an active event by clicking on
the “Join the Event Button”.
Now all you need to do is to fill out the registration form
and click on the “Join the Event” button. The form also
features a comments section where you can write your
comments and feedback about the event. All comments
and feedback are reviewed by us. When you register for an
event and there’s a change regarding the event, you will be
sent an automated update message.

Providing Feedback is much easier now

You can now provide feedback during an event or for any
event you joined and score that event’s effectiveness. All
of this is very important for us, as we’ll be working for the
better thanks to your feedback.
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Yangın Sİgortası Polİçelerİnİz Artık SBM’de!
Your Fire Insurance Policy is now at SBM!
Özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve
muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım,
infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman
gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat
altına alan “yangın sigortası”, meydana gelmiş olan yangını
söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla,
su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin
sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarları da kapsamına
almaktadır.

Fire Insurance provides coverage for physical damages
resulting from fire caused because of the building, its
construction elements or self-started fire, thunderbolt,
explosion or from steam, high temperature or smoke
caused by them. It also covers physical damage resulting
from fire response carried out using water or other
chemicals to put out the fire or to decrease the extent of
possible damage.

Beklenmedik veya ani bir olay neticesinde teminat altına
alınan yerde oluşabilecek yangına teminat veren Yangın
sigortaları 2015 Haziran ayı itibari ile merkezimizde
toplanmaya başlanacaktır.

Fire insurance policies that provide coverage for fire
incidents that may take place unexpectedly in a place that
is under insurance coverage will start to be collected at out
center as of June 2015.

İlgili proje kapsamında sigorta şirketleri web servisler
aracılığıyla, en fazla bir iş günü gecikme ile kayıtlarını
sistemimize transfer edecek ve bu bilgilere bağlı olarak
anlık sorgulamaların yapılabilmesi sağlanacaktır.

As part of this new system, the insurance companies will
be transferring their records to our system with at most
one-day delay via web-services and this way the users will
be able to make instant inquiries regarding these policies.

Bu proje ile birlikte yangın branşında sigortalılığın
izlenebilmesi, konuya ilişkin poliçe bilgilerinin sektör
tarafından takibinin yapılabilmesi, sigortaya konu
rizikonun geçmiş hasar kayıtlarının izlenebilmesi, sektöre
fayda getirecek sağlıklı istatistik ve raporların (coğrafik,
vb.) sunulabilmesi gibi kazanımların elde edilmesi
beklenmektedir.

With this project, the goal is to be able to monitor the
level of fire insurance policies, to allow the sector to track
fire insurance policy information, to allow companies to
monitor past claim records, and to make it possible to
keep statistics and reports (such as geographical etc.) that
would benefit the sector.
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Mehmet Akif GÜNEŞ

Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü
Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

SBM İş Zekası Web Servİsİ
SBM Business Intelligence Web Service
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), kullanıcılarına
sbm.org.tr web portali üzerinden sektörel analitik raporlar
sunmaktadır. Şirketlerde rapor tüketimi için yetkilendirilmiş
kullanıcılar, iş zekası portaline yetkili kullanıcı isimleri
ve şifreleri ile girerek raporlara güvenli bir şekilde
erişmektedirler. Eriştikleri rapor çıktılarını kendi sistemleri
ile entegre etmeleri, manuel olarak aldıkları verileri şirket
sistemlerine aktarmaları ile mümkündü. Verilerin sürekli
güncel tutulması gerektiği göz önüne alındığında bunun
için ciddi bir iş gücü gerekliydi.

Insurance Information and Monitoring Center (SBM), offers
sectorial analysis reports to its users via the web portal sbm.org.
tr. The users authorized with report use at the companies, can
log into the business intelligence portal using their usernames
and passwords and access the reports securely. In the past, in
order to integrate these reports with their own system they had
to transfer these manually accessed data to their company’s
own systems. And considering the fact that the data has to be
kept up-to-date, one can realize that this constitutes a huge
workload.

İnsan eli ile yapılan bu işlemleri otomasyon ile sağlamak
için, SBM iş zekası ekibi öncülüğünde yazılım mimarisi ve iş
analizi ekipleri ile beraber gerçekleştirdiğimiz İş Zekası Web
Servisi projesi ile veri ambarında ve iş zekası platformunda
hazırlanan özet verilerin SBM web servis altyapısı ile
şirketlerle paylaşımı sağlandı. Proje sonucunda, şirketlerin
yazılım araçları ile SBM’deki özet verilere güvenli bir şekilde
erişmesini sağlayan altyapı kuruldu.

With the Business Intelligence Web Service we developed with
our software architecture and business analysis teams under
the leadership of SBM business intelligence team, with a view
to enable users do these manual operations in an automated
fashion, summary data created in the data ware house and
on the business intelligence platform, can now be shared with
the companies via the SBM web-service infrastructure. With
this project, an infrastructure that allows companies to access
summary data at SBM securely using the software tools, has
been established.

Projeyi gerçeklemek için önümüzde iki yol bulunuyordu.
Birincisi ve ilk akla geleni; her rapor isteği için, özet verilerin
veri ambarından ve raporlama katmanından, operasyonel
veri tabanı da dediğimiz OLTP katmanına belirlenen kurallar
dahilinde taşınması ve her rapor için yeni bir web servis
yazılmasıydı. Bu yöntem, Şekil-1’de görülebilir.
İkinci yöntem ise, veriyi çoklamadan iş zekası platformu
üzerinden verilecek servislerle ihtiyacı karşılamaktı. Veri
çoklama ve yazılım maliyetleri düşünüldüğünde ikinci yönteme odaklanmaya karar verdik. Burada da önümüze iki
alternatif yol çıktı; kullandığımız iş zekası platformu IBM
Cognos’un, mashup olarak adlandırılan ve her türlü rapor

We had two paths ahead to realize the project. The first one
which was also the first to come to mind, was transfer of
summary data from the data warehouse and reporting layer to
the OLTP layer which is also called the operational data base
within the framework of defined rules and development of a
new web service for every report. This method is described in
Figure-1.
And the second method was to meet the need for services
to be provided via the business intelligence platform without
duplicating data. Considering data duplication and software
costs, we decided to focus on the second method. And here we
had two alternatives: to allow the companies directly use the
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içeriklerinin SOAP veya
REST
ile
paylaşımını
sağlayan
servislerini
doğrudan şirketlere kullandırmak
veya
SBM
servis altyapısı ile Cognos mashup servislerini
konuşturarak şirketlere web
servisi sunmak. Birinci yol,
şirketlere teknik bilgi yükü
getireceği gibi güvenlik
problemleri de içermekteydi. Ayrıca, ikinci yoldan
gidildiğinde tek bir servis yapısı ile farklı rapor
çıktılarının oluşturulması
ve sunulması mümkün
görünüyordu.

Şekil-1: İş Zekası Web Servisinden Önceki Yapı

Figure-1: The structure prior to Business Intelligence Web Service

Yukarda bahsedilen nedenlerden dolayı SBM servis altyapısı üzerinden tek bir web servisle özetlenmiş verilerin
anında tüketilmesini sağlayacak bir tasarıma karar verdik.
Bunun için iş zekası ve yazılım ekibi birlikte çalışarak;
 Giriş olarak 10 farklı filtreyi destekleyen
 XML veya JSON formatında veri çıkan
 Sayfalı raporlarda bir konuşma anahtarı üzerinden
sonraki sayfalara kolayca erişilen
 Filtreleme yapmadan önce çeşitli validasyon
kurallarıyla son kullanıcıyı yönlendiren
 Farklı raporlardan veriyi tek web servisle sunan
parametrik bir yapı kurduk.
(Yeni yapının anlatıldığı çizim şekil-2 de görülebilir.)

Şirketler yeni bir rapor talep ettiğinde; hiçbir yazılım
sürüm değişikliğine ihtiyaç
olmadan, iş zekası raporu geliştirilip, parametre
tablosuna gerekli tanımlar yapılarak rapor üretime
alınacak ve SBM analiz ekibi ilgili rapor tasarımının
girdi ve çıktı formatlarını
dokümante ederek şirketlerle paylaştıktan sonra
şirketler, rapor dokümanına göre ilgili girdi ve çıktı
formatlarına uygun olarak
servisi kullanarak SBM’de
oluşturulan analitik verileri
kendi sistemlerine entegre
edebileceklerdir.
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services of our business
intelligence platform IBM
Cognos which are called
‘setoff’ and allow sharing
with SOAP or REST, all
kinds of report content or
to
provide
web-services
to companies by allowing
SBM service infrastructure
and Cognos setoff services
to communicate. The first
method was going to bring
technical data load along
with
security
problems.
In addition, if the second
method was chosen, creation
and presentation of different
report outputs using a single
service structure seemed
possible.

Because of the reasons cited above, we decided on a design
that will allow instant consumption of data summarized via a
single web-service over SBM’s service infrastructure. To this
end, by working in cooperation with our business intelligence
and software team we setup a parametrical structure that,
 Supports 10 different filters as entry
 Has data output in XML or JSON format
 Allows easy access to other pages via a communication
key in reports with pages
 Directs the end user via numerous validation rules before
filtering
 Presents data from different reports via a single webservice.
(The graph that illustrates the new structure is given in figure-2.)

Şekil-2: İş Zekası Web Servisi ile Oluşan Yeni Yapı

Figure-2: The New Structure With Business Intelligence Web Service

When the companies demand a new report, without
needing any software version
change, business intelligence
report will be developed and
the report will be created by
making necessary definitions
in the parameter table and will
be shared with companies
after the input and output
formats of the related report
design are documented by
the analysis team, after which
the companies will be able
to integrate into their own
systems the analytical data
created at SBM by using the
service based on the relevant
input and out formats of the
report document.
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Cüneyt GÜL

Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü
Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

SBM’de Agile Dönüşüm
Agile TransFORMATION at SBM
Çeviklik (Agility) artık organizasyonlar için artı bir özellikten
ziyade organizasyonun kültüründe olması gereken bir
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Organizasyonun
değişimlere ve rekabetçi pazar koşullarına hızlı cevap
verebilmesi ve adapte olabilmesi ancak agile yöntemlerin
kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir.
Organizasyonların agile yapıya dönüşüm ihtiyaçlarını
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
 Değişen müşteri ihtiyaçlarının yönetilmesi
 Rekabetçi pazar koşullarına hızlı geri dönüşler ve
adaptasyon
 Şeffaflığın arttırılması ihtiyacı
 Değer odaklı çözüm üretebilen bir organizasyon
 Yazılım geliştirme projelerinde kapsamın değişmemesi
üzerine planlama yapmak yerine müşterinin
değişebilecek ihtiyaçlarını yönetebilmek üzerine
planlama yapabilmek
 Yaptığı işten zevk alan ve daha verimli çalışan bir
organizasyon
Standish Group tarafından yapılan araştırmalara göre
Waterfall ile yönetilen projelerde başarı oranı %14 iken,
Agile projelerde bu oran 42’lere çıkmaktadır. Günümüzde
müşteri ihityaçlarındaki değişim kaçınılmazdır. Waterfall
projelerde proje planlaması proje kapsamının sabitlenmesine göre yapılmakta, bu hem değişimin yönetilememesine
hem de değer üretebilecek fonksiyonların öncelikli olarak
yapılmamasına neden olmaktadır. Kapsamın değişmeyecek
olması sebebiyle müşteri ihtiyacından fazla istekte bulunabilmektedir. Bir başka araştırmaya göre yazılımlara eklenen

Today, agility is a must-have aspect of the organizational culture rather than a plus feature they have. For organizations
to be able to respond to changes and competitive market
conditions, and adapt themselves rapidly, they must utilize
agile methodologies.
Organizations’ needs for transition to an agile organization
can be summarized as follows:
 Management of changing customer needs
 Rapid return to competitive market conditions and
adaptation
 Need to improve transparency
 An organization that can produce value-oriented solutions
 In software development projects, ability to make planning
focused on the ability to manage the changing customer
needs rather than on maintaining existing content.
 An organization that enjoys its business and works more
efficiently
According to studies conducted by Standish Group, while
the success rate is 14% in projects managed with Waterfall,
this rate goes up to 42% in Agile projects. Today, changes in
customer needs are inevitable. In Waterfall projects, project
planning is based on keeping the project scope constant and
this makes change management impossible and prevents the
organization from giving priority to functions that can create
value. Inability to change scope may result in the customer
demanding more than its need. According to another study,
64% of the functions added to software are either used very
infrequently or not used at all. What matters is being able to
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fonksiyonların %64’ü çok az kullanılmakta ya da hiç kullanılmamaktadır. Asıl önemli olan müşteri için değer
yaratacak fonksiyonları sık periyotlarla müşteriye sunabilmek ve müşterinin geri bildirimlerine göre değer katacak
fonksiyonları yazılıma ekleyebilmektir. Agile yöntemlerde
öncelik müşteri memnuniyeti, değişime hızlı adaptasyon
ve değer odaklı bir yazılım geliştirme sürecidir.

offer customers, the functions that can create value for them
in a frequent manner and being able to add functions that will
add value based on customer feedback. In Agile methods,
priorities are customer satisfaction, rapid adaptation to
change and a value-oriented software development process.

2015 yılı başında SBM’de yapılan organizasyon değişikliği
ile birlikte Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü altında Çevik Çözümler ve ADK müdürlüğü oluşturulmuştur. Sigorta şirketleri ve kurumlar ile entagrasyon
gerektirmeyen ve sigortacılık uygulamalarına göre daha
bağımsız ürünler müdürlüğümüz altında toplanmış, bu
ürünlerin yazılım geliştirme süreçlerinde agile yaklaşımın
uygulanması benimsenmiştir. SBM’nin in-house geliştirdiği
mobil uygulamaları (Mobil Kaza Tutanağı, Mobil Sigorta
Sorgu), SBM web sitesi, iç portal (SBMBiz), ücretli servisler
ve diğer kurumsal uygulamaların ürün yönetimi ve yazılım
geliştirmesi artık Scrum ile yapılmaktadır.

ginning of 2015, Agile Solutions and ADK Directorate was
formed under the Directorate of Agile Solutions and Business Intelligence. Products that don’t require integration with
insurance companies and organizations and that are more
independent compared to insurance applications, have been
gathered under the roof of our directorate and it was decided
to adopt the agile approach for the software development
processes of these products. Currently, product management and software development of mobile applications developed in-house by SBM (such as mobile accident report,
mobile insurance inquiry), SBM web-site, internal portal
(SBMBiz), paid services and other corporate applications are
managed using Scrum.

Agile Dönüşüm Nasıl Gerçekleşti?

Scrum aslında anlaşılması kolay ve basit bir yazılım
geliştirme çatısıdır. Scrum guide (http://www.scrumguides.
org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-us.pdf) ile birlikte ilgili birkaç makale okuyarak ve eğitim alarak, agile ve scrum
genel mantığını anlayabilirsiniz. Ama Scrum guide’da da belirtildiği gibi asıl zorluklar uzmanlaşmakta ve uygulamada
ortaya çıkmaktadır. Scrum’ı düzgün şekilde uygulamak istiyorsanız ve organizasyonun bir kısmında uygulamaktan ziyade tüm organizasyonda yaygın bir şekilde kullanılmasını
hedefliyorsanız eğitim hizmeti yanında scrum koçluk ve
danışmanlık hizmetinin de alınması yerinde olacaktır. Biz
de süreç boyunca eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerini ACM Software firmasından aldık ve devam ediyoruz.
Scrum uygulamaya geçişte özetle aşağıdaki adımları
gerçekleştirdik.
1. 12 kişilik bir ekip olduğumuz için iki tane scrum takımı
oluşturduk. Scrum içerisinde bolca duyacağınız gibi

With an organizational change initiated at SBM by the be-

How did Agile Transition Took Place?

Scrum is an easy-to-understand and easy-to-use software
development framework. By reading the Scrum guide (http://
www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guideus.pdf) along with some articles, and getting training, you
can get a grasp of agile and scrum’s general logic. However,
as indicated in Scrum guide, the real challenges are related to
specialization and implementation. If you wish to implement
Scrum appropriately and plan to implement it throughout the
organization rather than only in some parts of it, it would be
beneficial to receive Scrum coaching and consultancy services in addition to training as well. And during this process,
we received the training, consultancy and coaching services
from ACM Software company and we continue to do so.
We realized the following steps in the process of transition
to Scrum.
1. Because we are a team of 12, we formed two separate
Scrum teams. As you will hear very frequently in Scrum,
it is important for teams to be cross-functional and

HABER

ekiplerin cross-functional ve self-organize olması
önemli. Bir scrum takımının ürün üzerinde bir geliştirme
(scrum tabiriyle increment) yapması için dışa bağımlı
olmaması önemli, yazılım geliştirmede ihtiyaç duyulan
yetkinliklerin (analiz, tasarım, geliştirme, test) ekip
içerisinde olması lazım. Scrum ekiplerinin de birbirlerine
bağımlılıklarının en az olması ya da hiç olmaması
tercih edilmeli. Eğer bir proje ya da ürün için sizin
birbirine bağımlı olması gerekebilecek birden fazla ekip
oluşturmanız gerekiyorsa scale scrum (https://www.
scrum.org/resources/nexus) yöntemlerini uygulamak
faydalı olacaktır.
2. Ekipler, agile&scrum yapısını anlamaları ve scrum’ı
sağlıklı bir şekilde uygulayabilmeleri amacıyla
uluslararası sertifikalı agile&scrum eğitimini aldılar.
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self-organized. It is important for a Scrum team not to
be dependent to an external resource for developing a
product and the competencies required for software
development (such as analysis, design, development,
testing) should be inherent in the team. And preferably
interdependency between Scrum teams should be
minimum or zero. If, for a project or a team, you need
to form more than one team that may have to be
interdependent, it would be helpful to use the scale Scrum
methods (https://www.scrum.org/resources/nexus).
2. The teams received the agile and scrum training which
has international certification, in order to get a grasp
of agile and scrum structures and to implement scrum
effectively.
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3. Eğitimler sonrası Scrum Master ve Product Owner
seçimlerini yaptık ve “Sprint 0” dediğimiz kick-off
çalışmasına başladık. Bu çalışmayla Initial Backlog
dediğimiz takımların önceliklendirilmiş iş listeleri
oluşturuldu. Takımların künyeleri hazırlandı. Takım
ismi, logosu, sprint süresi, daily scrum zamanı, late box
kuralları çıkarıldı. Sprintleri 2 haftalık periyotlar halinde
planladık. Takımların “Definiton Of Done” dediğimiz
PBI(Product Backlog Item)’larının genel kabul kriterleri
belirlendi. Ayrıca yapılan “Winds&Anchors” çalışmasıyla
ekiplerin gözüyle organizasyonun ve ekiplerin güçlü
yönleri ile takımın verimliğini ve performansını
etkileyebilecek riskli konular ortaya çıkarıldı. Risk içeren
konular ile ilgili çalışmalar başlatıldı.

3. After the trainings, we selected a Scrum Master and a
Product Owner for teams and started the kick-off phase,
which is called “Sprint 0”. In this phase, the prioritized
work list of teams, which is called Initial Backlog, was
created. Then the team badges were prepared. Team
names, logo, sprint period, daily scrum time and late
box rules were developed. We planned the sprints as
2 week periods. The general acceptance criteria of the
PBI (Product Backlog Item) of the teams which is also
called “Definition Of Done” were determined. In addition,
with the “Winds&Anchors” work, the strengths of the
organization and the teams and the risky issues that may
influence the effectiveness and performance of the team
were determined from the perspective of the teams. And
relevant work regarding risky issues was started.

Bir takımın rozeti ve “Definition Of Done” kriterleri
The batch of a team and “Definition Of Done” criteria

4. Daha sonra takımlar sprintleri koşmaya başladılar.
Sprint başlangıcındaki planlama toplantısında takım
önceliklendirilmiş ve kabul kriterleri detaylandırılmış
sıralı iş listesinden commitment verebileceği kadar
işi sprint backlog listesine alıyor ve sprint goal
tanımlanıyor. Planlama toplantısının ikinci kısmında
takım “how” sorusuna yoğunlaşıp, sprint içerisine
aldığı PBI’ların tasarımına başlıyor, taskları oluşturuyor
ve taskların sürelerini tahminliyor. Böylece sprint
içerisindeki yol gösterici
olacak
sprint
backlog
oluşuyor. Sprint sonunda
review toplantısıyla biten
işler müşteriye gösterilip
geri bildirimler alınıyor.
Her
sprint
sonundaki
retrospective toplantısıyla
birlikte takım sprintin bir
değerlendirmesini
yapıp,
iyi olan ve geliştirilmesi
gereken noktaları belirliyor.

4. Then the teams started to run the sprints. During the
planning meeting held at the sprint start, the team
selects for its sprint backlog list, as many works as it may
commit to, from the prioritized and sorted work list with
detailed acceptance criteria and defines a sprint goal.
In the second part of the planning meeting, the team
focuses on the question of “how” and starts designing
the PBIs which it included in the sprint, and then forms
the task and forms task period estimations. This way
the sprint backlogs which will serve as guides in sprint
are created. With the
review meeting held at the
end of the sprint, all work
completed is presented
to the client and client’s
feedback is received.
With the retrospective
meeting held at the end
of each sprint, the team
evaluates the sprint and
determines
areas
of
strength and areas that
need improvement.
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5. Geldiğimiz noktada 2 haftada bir yapılan sprint review
toplantısında müşteriye çalışan bir yazılım göstererek
müşteri memnuniyetinin artmasını ve gelen geri
bildirimler ile ürün değerinin yükseltilmesini sağlamış
olduk. Birkaç sprint sonunda takımların hızları ortaya
çıktı, bunu dikkate alarak ve backlogdaki tüm PBI’lara
efor vererek projelerdeki ileriye dönük tarihlemelerimizi
yapabildik. Bir diğer önemli nokta da şeffaf bir ortam
sağlamış olduk, tüm paydaşlar projelerle ilgili tüm
bilgilere kolayca erişebiliyorlar. Ayrıca daha değer odaklı
çalışabiliyoruz. Değeri yüksek işleri öne alıp az eforla
daha fazla değer üretebilir hale geldik.

Scrum Başarısı için İpuçları
 Product backlog (PBL) yönetiminin iyi yapılması
önemlidir. PBL’de 2-3 sprint için yeterli sayıda PBI
yeterince detaylandırılmış, önceliklendirilmiş ve kabul
kriterleri detaylı yazılmış olmalıdır. Scrum takımı gerekli
olduğunda refine toplantıları yaparak PBL’in hazır halde
olmasını sağlamalıdır. Ürüne daha çok değer katacak
fonksiyonların öncelikli yapılması hedeflenmelidir.
 Daily scrum toplantıları sprintin kalbi durumundadır.
Development Team 15 dakikayla sınırlı olan bu
toplantıları verimli kullanmalıdır. Daily scrum sadece
bir statü belirleme toplantısı olmamalı, kişilerin taskları
yaparken karşılaştıkları sorunlar varsa bunlara takım
hep beraber çözümler üretmelidir.
 Takımların yapacağı toplantıların zamanı ve yerleri sabit
olmalıdır, değişken zaman ve mekan komplekslik yaratır.
Ekip üyelerinin toplantı zamanlarına uymaları gereklidir,
bunun desteklenmesi için takım latebox uygulaması
yapabilir.
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5. At this point, we’ve been able to increase customer
satisfaction by presenting a working software to
the client at the sprint review meeting held every 2
weeks, and we’ve been able to increase product value
as a result of feedback received. After a few sprints,
speeds of the teams could be determined and based
on this; we were able to make estimates related to the
projects by focusing on all PBIs in the backlog. Another
important point is that we’ve been able to create a
transparent environment and now all stakeholders can
easily access all information regarding the projects. In
addition, we are able to focus more. We are now able to
create more value with less effort by giving priority to
work with higher value.

Tips for a successful Scrum
 Effective Product backlog (PBL) management is
crucial. In PBL, sufficient number of PBIs for 2-3 sprints
should be detailed and their acceptance criteria should
be written in detail. When necessary, the Scrum team
should hold refining meetings to ensure that PBL is
ready. The goal should be giving priority to functions
that would add value to the product.
 Daily scrum meetings are the heart of sprint.
Development Team should use these meetings
effectively as they are limited to 15 minutes. Daily
scrum shouldn’t just be a status setting meeting, but
it should also serve as an occasion whereby the team
brings collective solutions to any problems faced by the
members as they perform their tasks.
 The time and locations of the meeting places should
be fixed as varying times and locations would create
ambiguity. Team members should be punctual when
attending the meetings and to encourage this, the
team may use the latebox method.
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Emrah BOZKURT

Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü
Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

Kokpİt Uygulamasında Tek Tasarım Dönemİ
The era of SINGLE DESIGN with Kokpit application
Şirketlere; sigortacılık verilerini çok hızlı bir şekilde sunma,
zamanında ve sağlıklı analizler yapma imkanı sağlayan
KOKPİT uygulamasını her geçen gün geliştirmekte ve
iyileştirmekteyiz. Sektörel bazda, günlük olarak güncellenen
verileri kullanıma sunmasıyla Türkiye’de ve dünyada tek
dashboard uygulaması olan KOKPİT, yeni dashboardları
ve yeni tasarım yapısı ile şirketlere katma değer yaratmaya
devam etmektedir. Şeffaf bir analiz ortamı yaratmak ve
sektöre daha fazla değer katmak amacıyla Şubat 2015’ten
bu yana şirketlerin, diğer şirket verilerine ve sektör özetlerine
erişmeleri sağlanmıştır.
Gelen öneriler ve istekler doğrultusunda trafik ve kasko
sigortası dashboardları yeni metrikler ve kırılımlar ile tekrar
tasarlanmıştır. Bununla beraber, bünyesinde yer alan
ürünlerin tamamını kullanıma sunmayı hedefleyen ve bu
yolda çalışmalarına devam eden SBM, yolcu taşımacılık ve
koltuk ferdi kaza ürünlerinin de dashboardunu kullanıma
açmıştır.

Sadelik ve Kolay Kullanım

Yeni tasarımda, sadelik ve kolay kullanım ön planda
tutulmuştur. Tüm dashboardlar yeni versiyonda ortak bir
görünüme kavuşturulmuştur. Kullanıcıların farklı raporları
incelerken, aynı filtreleri, aynı dinamikleri, aynı fonksiyonları
kolayca kullanmaları hedeflenmiştir. Bu yaklaşım ile
minimum yardım ihtiyacı ile kullanıcıların raporları
incelemeleri sağlanabilecektir.

Executive (Sadece Şirket Filtresi Açık) ve Analitik
(Tüm Filtreler Açık) Kullanım İmkanı
Önceki versiyonlarda araç grubu ve sigorta şirketi
bazında filtreleme yapılabiliyorken, filtresiz versiyonda

KOKPIT application offers insurance companies, the ability
to present insurance related data rapidly and to carry out
timely and accurate analyses and we constantly improve
and develop the KOKPIT application. As Turkey and the
world’s only dashboard application that offers data updated
on a daily basis, KOKPIT application continues to create
added value for companies with its new dashboards and
new design structure. With a view to create a transparent
analysis environment and to add greater value to the
sector, since February 2015, insurance companies have
been provided with access to data from other companies
and sector-related summary reports.
In line with the recommendations and requests received,
liability insurance and comprehensive coverage
dashboards have been redesigned with new metrics and
breakdowns. In addition, aiming to offer all its products to
its users and continuing to work in this direction, SBM has
also launched a dashboard for passenger transportation
and individual accident insurance products.

Simplicity and Ease of Use

With the new design, simplicity and ease of use has been
at the forefront. With the new version all dashboards have
a new look. The goal is to allow the users to easily use
the same filters, same dynamics and same functions as
they analyze different reports. With this approach, it will
be possible to allow the users to analyze the reports with
minimum support.

Executive (Only the company filter is on) and
Analytical (All filters are on) User Modes

While it was possible to filter data based on vehicle group
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daha özet ve kolay bir kullanım için sadece sigorta şirketi
filtrelenebilmektedir, ya da tek bir tıkla, tüm filtreleler
serbest bırakılarak, rapoda görünen tüm kırılımlar üzerinden
filtreleme yapılabilmektedir. Bu şekilde iki ayrı kullanım
sistematiği tek bir raporla karşılanmıştır.

and insurance company with previous versions, with the
non-filter version it is possible to filter only the insurance
company for ease of use or to filter based on all breakdowns
in the report by turning on all filters. This way, two separate
usage systematics have been met in a single report.

Geçmiş Veriye Ulaşım İmkanı

Ability to access historic data

Yeni raporlarımızda son 3 yıl detaylı olarak incelenebilmekte
olup, daha derin bir karşılaştırma için, 4 yıl önceki veriler de
dashboardlara eklenmiştir. Örneğin 2013 yılı seçildiğinde
2012 verileri ile kıyaslama imkanı sağlanmıştır.

Görsel Şekilde Detaylı İnceleme

Önceki raporlarda sadece seçilen yıl için pasta grafik ile
dağılım bilgisi veriliyorken, yeni versiyonda yatay çubuk
grafikler ile bir önceki yıl kıyaslaması yapılabilmekte ve
yıllık değişim analizi kolayca yapılabilmektedir. Kaldırılan
pasta grafiğin yüzdesel dağılım fonksiyonunu karşılamak
için, yüzde butonu eklenmiştir. Böylece ilgili metriğin gerçek
değeri ile yüzdesel dağılımı arasında geçiş yapılması
sağlanmıştır.
Tüm metrikler yeni versiyonda bölge ve il bazında
Türkiye haritası üzerinden daha görsel bir şekilde analiz
edilebilmektedir. Yalnızca rakamlarla değil, görsel olarak
daha kolay bir şekilde patternler/sorunlar görülebilmektedir.

With the new reports, the last 3 years can be analyzed
in detail and for a more detailed comparison data from
4 years have been added to dashboards as well. For
insurance, when year 2013 is selected, data from this year
can be compared to data from 2012.

Detailed Analysis With Visuals

While distribution data could be given using pie charts
with the previous report system, it is possible to make
comparisons with the previous year using horizontal
bar graphs and annual change can be analyzed easily. A
percentage button was added to replace the percentage
distribution function of the previous pie chart. This way
it is now possible to switch between the real value of the
related parameter and the percentage distribution.
In the new version, all parameters can be analyzed visually
on a map of Turkey on the basis of regions and provinces.
Patterns and issues can now be revealed not only with
figures but also visually.

Tüm metrikler, tüm kırılımlarda bir önceki yıl ile görsel olarak karşılaştırılabilmektedir.
All parameters can be visually compared with the previous year for all breakdowns.
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Engin BAŞARSLAN

Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörlüğü
Insurance Solutions Development Directorate

Kalİtelİ Test = Test Otomasyonu
Quality Testing = Test Automation
Kurumsal şirketlerde geliştirilen yazılımlar gittikçe daha
kompleks bir hal almakta ve yapılan geliştirmelerin kaliteli bir
biçimde üretim ortamına alınması oldukça zorlaşmaktadır.
Bu noktada yazılım geliştirme süreçlerinizin başarısı veya
müşterilerinizin ihtiyaçlarına karşılık üretilen çözümlerin
hatasız olması büyük oranda test süreçlerinizin ne kadar
sağlıklı olduğu ile doğru orantılıdır.

Software developed in institutionalized companies are
getting increasingly complex and it is getting increasingly
difficult to transfer the developed software to production
environment. At this point, the success of the software
development processes or level of accuracy of the
solutions developed to meet customer needs depend to a
large extent, on the effectives of your testing processes.

Günümüz yazılım dünyasında yaşanan temel problemlerden bir tanesi yazılımların üretim ortamına çıkış sürelerinin gittikçe kısalıyor olması ve paralelinde yazılımdan
beklenen kalitenin artıyor olmasıdır. Artık üretim ortamındaki ürünlerin fonksiyonel olarak yeterli olması yanında kolay
kullanım, erişilebilirlik, kolay entegrasyon ve yüksek performans gibi kriterler çok fazla önem arz etmektedir.

One of the major issues in today’s software world is that
time it takes for software to be launched to the production
environment is getting increasingly shorter and that the
quality expected from the software is increasing gradually.
Today, in addition to functional competency of the products
in the production environment, other criteria such as easy
setup, accessibility, easy integration and high performance
have become more important.

Uygulamaların kullanıcı ihtiyaçlarını tam olarak karşılaması
yanında kesintisiz olarak hizmet vermesi ise uygulama
yaşam döngüsü içerisinde düşünülmesi gereken, direkt
olarak uygulamanızın başarısını etkileyecek en önemli
kriterlerden biri. Kullanıcılar uygulamaların zamanla
gelişmesini ve yeni beklentilere başarı ile karşılık vermesini
beklerken bir yandan da herhangi bir sorun çıkarmadan
kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesini bekliyorlar.
Başka bir deyişle kullanıcılara devamlı olarak ihtiyaçları
dahilinde yeni özellikler sunarken diğer taraftan yeni
versiyonlarla eklenen yeni özelliklerin mevcut özellikleri
bozmadan çalışması gerekiyor. Gereklere uygun yapılan
dizaynların uygun planlama ile tüm fonksiyonelliğinin test
edilmesi ile üretim ortama giden yazılımların sıfır hata ile
gitmesi sağlanabilir. Ancak sıkışık proje takvimlerinde
artan maliyetler, rakipler, proje takvimleri gibi çeşitli kısıtlar

In addition to the application’s ability to meet user needs,
it’s ability to provide uninterrupted service is one of the
most important criteria that should be taken into account
as part of the life cycle of the application and that will
influence the success of the application directly. Users
expect the applications to develop over time and to meet
new expectations effectively and at the same time to run
smoothly without causing any issues.
In other words, while offering new features to users to
meet their needs, the new features added to new versions
should be running without disrupting the existing features.
By testing via appropriate planning, the whole functionality
of the designs developed in accordance with requirements,
the software reaching the production environment can
be ensured to reach that environment with zero error.
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nedeniyle ürünün eksiksiz olarak test edilmesi gitgide
zorlaşıyor.

Test Otomasyonu = Verimlilik

Kurumların IT departmanları basit bir tanımla şirket
kullanıcılarının işlerini daha kolay, daha hızlı, müşteri
ihtiyaçlarına en uygun ve kesintisiz bir biçimde yapabilmesi
için çeşitli uygulamalar geliştirir. Uygulamaların her bir
fonksiyonunun her bir kod değişikliğinde tekrar tekrar
manuel olarak teste tabi tutulması kaynak yönetimini
darboğaza sürükleyecektir. Bu darboğazı aşmak
için ise uygulamaları devamlı olarak kontrol altında
tutacak, herhangi bir kod değişikliğinin bir başka tarafı
bozmadığından emin olunmasını sağlayacak, en az
maliyetle kaynakları en verimli kullanabileceğiniz bir çözüm
var: TEST OTOMASYONU.

Avantajları Nelerdir?

However, due to numerous limitations such as increased
costs with tight project schedules, increased competition
and project deadlines, it gets increasingly harder to fully
test the products.

Test Automation = Efficiency

The IT departments of organizations develop numerous
applications to allow the users to do their tasks more
conveniently, faster and in the best way to meet customer
needs. Manually testing every function of the application
after each code change would push resource management
into a bottleneck. To overcome this bottleneck, there is a
solution to check the applications on a continuous basis
and to ensure that any code change wouldn’t disrupt
something else, which will allow you to use the resources
in the most efficient manner with the least cost. And it is
TEST AUTOMATION.

 İnsana bağlı test hatalarını azaltır

What Are The Advantages?

 Yazılım hatalarının erkenden bulunmasını sağlayarak
yazılım test sürecinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasını
sağlar

1. Decreases the possibility of human errors
2. Increases effectiveness and efficiency of the testing
process by ensuring early detection of software errors

 Sürekli tekrarlanan testlerin otomatize edilmesi test
maliyetini azaltır ve kaynak avantajı sağlar

3. Automation of frequently repeated tests would
decrease testing costs and ensures efficient use of
resources

 Otomasyon süreci sayesinde kazanılan test süresi ile
manuel testlere daha fazla vakit ayrılabilir
 Yeni eklenen özelliklerin mevcut fonksiyonları bozmadığı
hızlıca kontrol edilebilir(Regresyon testi)
 Testlerin yeniden kullanımını kolaylaştırır
 Testlerle kapsanan
Coverage).

kod

yüzdesini

artırır

(Code

 Testler 7×24 çalışabilir
 Testlerin raporlama kalitesinin arttırılmasını sağlar
 Geliştirilen ürünün kalitesini arttırır.

SBM’de Test Otomasyonu

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi test ekipleri Üretim
ortamına gönderilecek uygulamaların yeni sürümlerinin
müşteri gereklerine uygunluğunu, mevcut ürün işlevselliğini
ve sistem performansının sürekliliğini sağlamak için
yazılım geliştirme yaşam döngüsü süreçlerini, doğrulama
ve geçerleme adımlarını en iyi şekilde uygulamaktadır.
Test ekiplerimiz, tasarım ve analiz ekipleri ile yakın
çalışarak üretim ortamına çıkacak uygulamaların kalitesini
arttırır ve müşteri memnuniyetine katkıda bulunur. Uzman
ekiplerimiz, test sürelerini kısaltmak, insan kaynaklı test
hatalarını sıfıra indirmek ve olası hataları en erken şekilde
ortaya çıkarmak için test otomasyonu sürecini en etkin ve
en titiz bir biçimde uygulamaktadır.

4. With the additional testing time brought about by the
automation process, it would be possible to allocate
more time for manual tests
5. It allows the users to rapidly verify weather or not the
newly added features disrupt the existing functions
(regression test)
6. It facilitates re-use of the tests
7. It increases the code coverage
8. Tests can be run 7x24
9. It improves the reporting quality of tests
10. It improves the quality of the product

Test Automation At SBM

Insurance Information and Monitoring Center test team
implements the software development life-cycle, and
verification and validation procedures in the most effective
manner to ensure that new versions are compatible with
customer requirements and to ensure the continuity
of the functionally of the existing product and system
performance.
Our test teams, working in close cooperation with Design
and Analysis teams, improve the quality of the final
application to be launched to the production environment
and improves customer satisfaction. With a view to
shorten test period, to eliminate human errors in the testing
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Ekiplerimizin amacı, gerekli test analizlerini yaparak
doğrulama stratejilerinin belirlenmesi, test aktivitelerinin
planlanması, ürün entegrasyon ve doğrulama testlerinin
yazılması, test otomasyonunun yapılması, doğrulama ve
regresyon testlerinin koşturulması, canlıya alım ve kabul
testlerine kadar olan tüm süreçlerde, ürün kalitesinin
arttırılması ve hatasız ürün çıkarılmasıdır.

Birim Test Otomasyonu

Birim Testi (Unit Test) uygulamaların yazılım geliştiriciler
tarafından fonksiyonel testler için hazır olduğunun kontrol
edildiği testlerdir. Birim, bir bilgisayar uygulamasında test
edilebilecek en küçük bölüme denir. Yordamsal yazılımda
bir birim özgün bir program, bir işlev veya prosedür
olabilirken nesnel tabanlı programlamada bu bir süper
(super, base), soyut (abstract) ya da türemiş (derived)
sınıfa ait bir yöntemdir.
Birim Test Otomasyonu ise en alt seviyede gerçekleştirilen
testlerin otomatize olarak test edilmesidir. Hali
hazırda birim testleri JENKINS uygulaması üzerinden
gerçekleştirilmektedir.

Fonksiyonel Test Otomasyonu

Araştırma raporlarına göre Türkiye’de firmaların test
süreçlerine harcadığı zaman ve bütçe, toplam proje
maliyetlerinin %5’ine karşılık gelmektedir. Dünya
ortalamasının çok altında olan bu yaklaşımın sonucu
olarak, test süreçlerine proje içinde gerektiği kadar önem
verilmediği veya zaman ayrılmadığı için uygulamalarda
kalite problemleri ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. İş ve prestij
kaybına neden olan yazılım kalite problemlerini ortadan
kaldırmak, en azından azaltmak için yapılması gereken,
projelerde yeterince testin çalıştırılmasını sağlamaktır.
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process and to detect possible errors as earyl as possible,
our expert teams apply the test automation procedure in
the most effective and diligent fashion.
The purpose of our teams is to determine the verification
strategies by conducting the required test analysis, to
plan testing activities, to write product integration and
verification tests, to carry out the test automation, to
run the verification and regression tests, and to improve
product quality during all processes ranging from goinglive to acceptance tests and to launch error-free products.

Unit Test Automation

Unit Tests are the tests whereby the software developers
verify weather or not the applications are ready for
functional tests. Unit is the smallest part that can be tested
in a computer application. While in technical software, a
unit is a unique program, a function or a procedure, it can
be a method belonging to a super, abstract or derived class.
Unit Test Automation is the procedure whereby the tests
run at the lowest level are tested in an automated fashion.
Currently, unit tests are run on the JENKINS application.

Functional Test Automation
Study reports indicate that the total time and budget allocated
by companies in Turkey for testing processes corresponds to
5% of total project costs. As a result of this approach, which
is far below the global average, because sufficient time is not
allotted for project testing or because sufficient emphasis
is not placed on the testing process, quality problems are
observed frequently in practice. What should be done to
eliminate or at least minimize software quality problems,
which result in lost business and damage to company’s
reputation is to run sufficient amount of testing in the project.
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Manuel Testler & Otomatize Testler
Gerçek Tecrübe
Daha Az Başlangıç Maliyeti
Detaylı
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Kesin
Hızlı
Verimli, Etkin
Devamlı

Test süreçlerini tamamen manuel olarak gerçekleştirmenin
süre, maliyet ve çalışanlar açısından olumsuz etkileri
olduğu ise bilinen bir gerçektir. Test otomasyon araç ve
yöntemleri bu aşamada devreye girerler. Doğru ve yerinde
kullanıldığında test otomasyonu, test maliyetlerini ciddi
oranlarda düşürecektir ve sürekli tekrarlanan testlere
ayrılan zamanı kısaltacaktır.

Manual Tests & Automated Tests
Real Experience
Less initial cost
Detailed

Precise
Fast
Efficient, effective
Continuous

It is a known fact that running test processes manually has
certain drawbacks in terms of time, cost and employees.
This is when test automation tools and methods step
in. When used in the right place and appropriately, test
automation would decrease testing costs significantly and
decrease the time allotted for frequently repeated tests.
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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, fonksiyonel test
otomasyonu için oran, ürün ve yapılan teste bağlı olarak
farklı araç ve test yaklaşımları gerçekleştirmektedir. Başlıca
kullandığımız test araçları:

For functional test automation, Insurance Information and
Monitoring Center utilizes different tools and approaches
depending on the ratio, product and the test. The major
testing tools we use are:

 SoapUI Pro

 SoapUI Pro

 NeoLoad

 NeoLoad

 HP UFT

 HP UFT

 SAHI

 SAHI

 EggPlant

 EggPlant

Mobil Otomasyon Testleri

Mobile Automation Tests

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde geliştirilen
mobil uygulamalar Android ve IOS platformlarında son
kullanıcıya ulaşmaktadır. Hali hazırda kullanmış olduğumuz
mobil otomasyon yazılımları ile birlikte test süreçlerimiz
otomatize edilerek ciddi kaynak kazanımı sağlanmıştır.

The applications developed in-house by Insurance Information and Monitoring Center are offered to end-users
for Android and IOS operating systems. Using the mobile
automation software we currently utilize, we have recently
automated our testing procedures, which in turn has saved
us a great deal of resource.

Kurumlar için hayati önem taşıyan uygulamaların yer
aldığı platformlar son yıllarda web tabanlı uygulamalar
olmuştur. Son yıllarda artan e-ticaret verileri, internetin
hemen hemen her evde olması ile şirketler için web siteleri
adeta bir sanal pazar haline gelmiş, çoğu firmanın sadece
web sitelerinden gelen müşteriler farklı kanallarla ulaşan
müşteri sayısını geçmiş durumdadır. Ancak her geçen gün
artan mobil kullanım oranları ile birlikte rakiplerinden geri
kalmamak isteyen firmalar için mobil platforma yönelmek
artık kaçınılmaz bir hal almıştır. 2013 yılı mobil uygulama
kullanım oranları baz alındığında, sadece Apple’ın iPhone,
iPad vb. cihazlar için yayınlanan uygulamaların olduğu
uygulama marketi AppStore’un 500 milyondan fazla
kullanıcısı vardır ve 40 milyardan fazla mobil uygulama
indirilmiştir.

The platforms that feature applications that are vital for
corporations have been the web-based applications in recent years. With increased availability of e-commerce data
and Internet connection in almost every house in recent
years, web sites have become a virtual market for companies and for most companies the number of customers
gained through the websites has already outnumbered the
number of customers gained through other channels. However with the ever-increasing rates of mobile phone tusage,
for companies that do not want to lag behind competition,
developing products for the mobile platform has become
an indispensible strategy. Based on mobile application usage rates in 2013, AppStore that offers applications only
for iPhone, Pad etc. has over 500 million user and over 40
billion mobile applications have been downloaded from
this web store.
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Erkan ÇİNKO

Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü
Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

SBM’de Telematİk Dönemİ!
Telematics ERA AT SBM!
Telematik Nedir?

Telematik sözcüğü “telecommunications” ve “informatics”
sözcüklerin birleşiminden oluşmaktadır ve uzak, farklı
ve birbirinden bağımsız çalışan bilgisayar ağı sistemleri
arasında bilginin, verinin işlenmesi ve dijital alışveriş
anlamına gelmektedir. Disiplinlerarası bir alan olarak
“telematics” telekomünikasyon, araç teknolojileri, karayolu
taşımacılığı, karayolu güvenliği, elektrik mühendisliği
(sensörler, aletler, kablosuz iletişim, vb) ve bilgisayar
bilimini (multimedya, internet, vs.) kapsar. Günümüzde
bu sözcüğün anlamı daralarak otomobil ve ilgili sistemler
için kullanılmaya başlamıştır. Dolayısıyla telematik,
günümüzdeki anlamıyla, otomobil ile uzak bir yer arasında
bilgi alışverişi anlamına gelmektedir. Telematik sunduğu
hizmetler nedeniyle bütünleşmiş bir komünikasyon
altyapısına sahip olmak zorundadır. Örneğin GPS için uydu
bağlantısına ihtiyaç duyarken, LBS/GIS (Location Based
Service-Konum Tabanlı Hizmetler, Geographic Information
System-Coğrafi Bilgi Sistemi), trafik bilgi hizmetleri,
uzaktan araç tanısı, acil yardım gibi mobil multimedya
hizmetler için GSM veya UMTS gibi hücresel sistemlere,
WiMAX ve WRAN gibi kablosuz genişbant sistemlerine
ihtiyaç duymaktadır. Benzer şekilde, ACC (Adaptive Cruise
Control, Uyarlamalı Takip Sistemi), LDWS (Lane Departure
Warning System, Şerit Terki Uyarı Sistemi) ve benzeri araç
güvenliği yardımcı sistemler için, sensörlerin, kameraların,
radarların eşgüdümlü çalışması gerekmektedir.*
Telematiğin, mobil iletişim teknolojileri, kablosuz erişim
teknolojileri, katma değer hizmet sağlayıcılar, ikinci el
otomobil piyasası, otomobil yedek parça, sigorta ve oto tamir
gibi piyasalarda çok derin etki bırakması beklenmektedir.
Telematiğin başarılı bir şekilde uygulanmasında iletişim
sistemlerinin ortak çalışması ne kadar etkili ise yukarıda

What is telematics?

The word Telematics is a combination of words
“telecommunications” and “informatics” and means
information and data processing and digital exchange
between a network of remote and different computer
systems that operate independently. As an interdisciplinary
field, ‘telematics’ covers telecommunication, vehicle
technologies, land transportation, highway security, electrical
engineering (sensors, tools, wireless communication
etc.) and computer science (multimedia, internet etc.).
Today the term is used mostly in relation with automobile
industry and related systems. As a result, today the word
telematics specifically describes information exchange
between an automobile and a remote location. Because of
the services it offers, telematics should have an integrated
communication infrastructure. For instance, while it requires
satellite connection for GPS, it requires cellular systems like
GSM or UMTS, and wireless broadband systems like WiMAX
and WRAn for mobile multimedia services such as LBS/GIS
(Location Based Service-Geographic Information System),
traffic information services, remote vehicle identification
and emergency help. Similarly, for ACC (Adaptive Cruise
Control), LDWS (Lane Departure Warning System) and
similar auxiliary vehicle security systems; the sensors,
radars and cameras should be working in a coordinated
fashion.*
Telematics is expected to have a profound impact on
mobile communication technologies, wireless access
technologies, value-added service providers, used car
market, automobile spare parts market, and insurance and
vehicle repair markets. As it is important for communication
systems to work in a coordinated fashion for successful
implementation of telematics, it is also important that the
above-mentioned sectors work in a coordinated fashion as
well. While today telematics services are provided mostly
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bahsedilen sektörlerin de eşgüdümlü çalışması o kadar
etkilidir. Günümüzde Telematik hizmetleri daha çok WLAN,
DSRC (Dedicated Short Range Communication-Kısa Mesafe
Telsiz İletişim) gibi sistemler üzerinden verilirken ilerde bu
hizmetlerin 100 Mbps iletişimi destekleyebilecek, daha
ileri mobil iletişim ağları (4G) ve DMB (Digital Multimedia
Broadcasting) üzerinden verilmesi beklenmektedir **

via systems like WLAN, DSRC (Dedicated Short Range
Communication), these services are expected to be provided
over more advanced mobile communication networks (4G)
and DMB (Digital Multimedia Broadcasting), which can
support 100 Mbps communication. **

İyi Sürücüler Telematik Sayesinde SBM’den
Öğrenilebilecek!

Surveys carried out on vehicle drivers (***) show that 80% of
the drivers perceive their driving skills as above average. And
what is sad for them –but promising as a general idea– is
that the insurance companies can see that this
is not the case by looking
at their claim records.

Araç sürücüleri için yapılan anketler(***), sürücülerin yüzde
80 oranında kendilerini
ortalamanın üzerinde iyi
sürücü olarak gördüklerini
göstermektedir. Onlar için
üzücü –ortak fikir olarak
sevindirici– olan şey ise
bunun böyle olmadığını,
herkese gösterebilecek bir
sistemin ortaya çıkması.
Uzun yıllardır sigorta
şirketleri, sigortalıları için yaptığı fiyatlandırmalarda yaş,
cinsiyet, meslek, sürücü tecrübesi vb. birçok farklı kriteri
parametre olarak kullanılmakta; fakat istenen neticeler
bir türlü alınamamaktadır. Fakat artık teknoloji sigorta
şirketlerine sürücülerin gerçekten iyi sürücü olup olmadığını
anlayabileceği bir şans sunuyor : “TELEMATİK SİGORTA”
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde kurulacak
sistem ile artık sigorta şirketleri, araçlarında telematik
bulunan müşterilerinin sürüş bilgilerini takip ederek
alışkanlıklarını ortaya çıkarabilir; kimin sözde kimin ise
gerçekten iyi sürücü olduğunu kolaylıkla tespit edebilir.
Birçok kişinin telematiğin bu işin tek yolu olduğuna inancı
tam.
Sürücüleri takip işlemi aslında günümüzde çok popüler olan
akıllı telefonlar aracılığı ile de yapılabilmektedir. Keza bazı
sigorta şirketlerinin bunu çoktan kullanmaya başladığını da
söyleyebiliriz. Buradaki ortak nokta sürüş ile ilgili bilgilerin bir
şekilde data olarak alınması ve sigorta şirketleri tarafından
risk fiyatlandırma çalışmalarında yorumlanabilmesi. Fakat
akıllı telefonların takibi, telematikli araç takibine oranla
daha az kullanılabileceği için telematik takip için çok daha
güvenilir bir yöntem olacak. Sürücülerin her yıl farklı bir
sigorta şirketi ile çalışma ihtimali de gözönüne alındığında
merkezi bir sistem ihtiyacı ortaya çıkmakta; bu da yine
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne büyük iş düştüğünü
göstermektedir.

Sürücü Performansı Nasıl Ölçülecek?

Amerika’da daha çok “pay-as-you-drive” –sürdüğün
mesafe kadar öde– yöntemine odaklanılmış. Yani daha

Thanks to Telematics you will learn the good
drivers from SBM!

For
many
years,
insurance
companies
have used numerous
parameters such as
age, gender, occupation,
driving experience etc.
for providing quotes
for customers but have failed to get the desired outcome.
However, today, with advanced technology, insurance
companies can determine more effectively weather or not a
driver is really a good one. “TELEMATICS INSURANCE”
With the new system to be set up in Insurance Information
and Monitoring Center, insurance companies will now be
able to track the driving performance of their customers
that have telematics in their vehicles to create a driving profile for each driver. This way it will be possible to determine
who is a good driver and who is not. Many people agree that
telematics is the only way to achieve this.
The task of tracking driver performance can also be
accomplished via smart phones, which have become
increasingly popular today. We can even say that some
insurance companies have already started using them. The
common thing here is that driving-related information can
be collected as data and can be interpreted by insurance
companies for risk pricing.
However because tracking driver performance using smartphones might be used less frequently compared to tracking drivers using telematics, telematics would emerge as a
much more reliable method. Also taking into account, the
possibility of drivers to work with a different insurance company, it is seen that there’s a need for a central system and
this also shows that there’s a lot for Insurance Information
and Monitoring Center to do in this area.

How will driver performance be rated?

In USA, the focus is more on the “pay-as-you-drive” method
where the time spent on the road by the vehicle is taken
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çok aracın yollarda harcadığı süre baz alınmakta. Başını
özellikle İngiltere ve İtalya’nın çektiği Avrupa ülkelerinde
ise “pay-how-you-drive” –nasıl kullandığına göre öde–
yöntemi daha çok tercih edilmekte. Yani aracın yaptığı
hızlar, hız değişimleri, fren sıklığı, ani fren yapma gibi sürüş
tekniği ile bilgiler esas alınmakta.
Bu sistemlere göre iyi bir sürücü çıkmanız durumunda
sigorta fiyatlarınızda %10 ile %40 arasında değişen
indirimler kazanabilirsiniz.
Ülkemizde maalesef özellikle erkek sürücüler için yavaş
ve dikkatli araba kullanmak olumsuz bir özellikmiş gibi
lanse edilmekte; bunun kadın sürücülere mahsus olduğu
gibi bir algı yaratılmaktadır. Bu sistem ile birlikte bu
sürüş davranışının ileride kadın-erkek herkes tarafından
benimsenebileceğini ve takdir edileceğini öngörebiliriz.
Bugün -şirketler arasında değişlik gösterse de- özellikle
genç kadın ve erkek sürücüler için daha yüksek sigorta
fiyatları oluşabilmektedir. Telematik ile birlikte iyi sürücü
olduğunu ispat edebilen genç sürücüler de artık çok daha
uygun sigorta primleri ile karşılaşabilirler.
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as basis. And in European countries where mostly UK and
Italy set the trend, the preferred method is “pay-how-youdrive” where information related to driving techniques such
as speed, speed changes, frequency of breaks, and sudden
breaks are taken as basis.
If, based on these systems, you turn out to be a good
driver, you may get discounts between 10% to 40% for your
insurance quotes.
In our country, unfortunately there’s a common view that
especially male drivers see driving slow and carefully is a
negative thing and that this is mostly the driving habit of
female drivers. Even though the saying “driving like a girl”
doesn’t sound that nice, we see that this maybe accepted
and appreciated by everyone, male and female, in the
future. Today, despite the differences between companies,
insurance quotes given to young female and male drivers
are usually higher. Young drivers as well who can prove
themselves as good drivers thanks to the telematics
systems will be able to get much lower insurance quotes.

Sigorta şirketleri açısından incelediğimizde ise çok daha
büyük faydaların elde edilmesi mümkün. Bugün sektörün
motorlu araç sigortalarındaki hasar/prim oranları hala çok
yüksek çıkmakta; sürücü bazlı bir fiyatlandırma etkili bir
şekilde yapılamamaktadır. Telematik ile birlikte artık sürücü
değerlendirmeleri bir takım aktüeryal varsayımlara göre
değil, SBM’de tutulacak verilerin sorgulanması ile çok daha
sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir. Sürücülerin de daha
dikkatli araç kullanacağını öngördüğümüzde hem sigorta
sektörünün bitmeyen yarası olan hasar / prim oranlarının
düşmesi sağlanacak, hem de ekonomik anlamda tüm
sektör için önemli faydalar elde edilecektir.

And from the perspective of the insurance companies, it
is possible to achieve greater benefits. Today, claim/premium ratios for motor vehicle insurances in the sector are
increasing rapidly; and there’s no effective driver-based
pricing in place. With telematics, driver evaluations will no
longer be based on actuarial assumptions but on actual
data collected which would be a more effective system.
And when we also foresee that that the drivers would be
more cautious while driving, high claim/premium ratios,
which are a major problem in the sector, will decrease and
this will also bring great economic benefits for the sector
as a whole.

Suistimaller Azalacak!

Cutting down insurance fraud!

Telematiğin sigorta sektörüne bir başka faydası da sigorta
suistimallerinin tespit edilebilmesini sağlaması olacak.
Küçük bir hızla giden aracın çok büyük bir hasarla sigorta
şirketine başvurması, söylemlerinin elde edilen veriler ile
uyumsuz olması gibi durumlarda “fraud”u tespit edebilmek
oldukça kolaylaşacak. Bu da irili ufaklı birçok suistimal
girişiminin önüne geçilebilmesi adına çok büyük bir önem
ifade etmektedir.

Kişisel Bilgiler SBM’de Güvende

Telematiğin tabiki sadece faydalarından bahsetmek yeterli
değil. Çünkü tüm sürücülerin bu sistem hakkında bazı
endişeleri de olacaktır. Bu da “kişisel bilgilerin güvenliği”.
Tüm dünyada üzerinde en çok durulan konu olan “kişisel
bilgilerin güvenliği” hususu, sürücülerin tereddütlerinin
ortadan kaldırılması ve Telematiğin kullanımını artıracak
en ciddi başlık olarak öne çıkmaktadır. Bu da yine sigorta

Another benefit of telematics for the insurance sector will
be the ability to detect insurance fraud. It will be much
easier to detect fraud when a driver who usually drives
at low speeds makes a claim and when his arguments
conflict with data at hand. And this will be a great step in
terms of preventing numerous fraud attempts of varying
magnitudes.

Person Information is secure at SBM

Of course we can’t just talk about benefits. Because all
drivers would have some concerns about the system and
“security of personal information” is one of them. The issue
of “security of personal information” which is a major concern all over the world is at the forefront as a major topic
in terms of eliminating the concerns of drivers and making
telematics use widespread. And this again brings to the
forefront Insurance Information and Monitoring Center,
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sektörünün teknoloji ve veri merkezi olan Sigorta Bilgi ve
Gözetim Merkezi’ni öne çıkarmaktadır. Bugün kişilerin
sağlık gibi en hassas bilgilerini dahi veri olarak toplayan
SBM, “Bilgi Güvenliği”ne verdiği büyük önem ile bu
tereddütleri de ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

which is the technology and data hub for the insurance
industry. SBM, which now collects as data, even sensitive
information from individuals such as their health-related
information, aims to eliminate public skepticism in this
area by placing greater emphasis on information security.

Sürücüler de Kendilerini Takip Edebilecek

Drivers can now monitor their own performance

Sigorta şirketlerinin SBM’de tutulacak telematik verilerini
sorgulayarak primleri daha etkin olarak belirleyebileceğinden
yukarıda bahsetmiştik. Tabi ki bu bilgiler sadece sigorta
şirketleri ile paylaşılmayacak. Gerek akıllı telefonlarda yer
alacak mobil uygulamalar gerekse de SBM tarafından
sağlanacak diğer sorgulama hizmetleri sayesinde
sürücüler de kendi sürüş performanlarını ve ortaya çıkan
verileri anlık olarak sorgulayabilecek. Tamamen şeffaf
olacak bu sistem ile birlikte sigorta şirketleri ve sürücüler
arasında yaşanabilecek prim artışları ile ilgili problemler de
son bulacaktır.
Umarım hem sürücüler, hem sigorta sektörü, hem de kamu
yararına olabilecek bu sistem, ülkemizde de benimsenir ve
başarıyla uygulanır.
Telematik hizmetlerinin yaygınlaşması, daha etkin,
ekonomik, eğlenceli ve güvenilir bir ulaşım sistemi için
temel teşkil etmektedir. İleriki yıllarda, araba sadece
ulaştırma aracı fonksiyonunu yürütmeyecek bunlara ek
olarak, ofis veya eğlence merkezi olarak da kullanılacaktır.
İnsanoğlunun araç başında geçirdiği süre her geçen gün
artarken bu tip hizmetlere olan talep de benzer şekilde
artacaktır. Telematiğin söz konusu işlevselliğinin yanında
aynı zamanda ülkemizde de çok önemli bir problem olan
trafik kazalarının azaltılmasına katkıda bulunacağını,
Avrupa Birliği’nde yürütülen çeşitli projeler neticesinde
elde edilen başarılardan anlamak mümkündür. Ülkemiz
aynı zamanda otomotiv yan sanayide oldukça güçlü bir
konumda bulunmaktadır. Telematik uygulamalarına yönelik
tasarlanmamış eski araçların sisteme entegrasyonunda, bu
araçlara entegre edilecek aygıtların üretiminin başlanması,
bu aygıtların iyi bir dağıtım ağıyla dünyaya pazarlanması
ülkemizdeki otomotiv endüstrisi için çok büyük bir fırsattır.
Sonuç olarak, ülkemizde büyük bir trafik problemi mevcuttur
ve yaşanan kazaların ülkeye maddi ve manevi maliyeti
inanılmaz boyuttadır. Sigorta sektöründen başlanacak olan
takip sistemi ile sürücülerin daha dikkatli araç kullanmaya
yönlendirilmesi sağlanacak ve başta trafik kazaları olmak
üzere pek çok trafik problemi ile başa çıkılabilecektir.

I’ve just mentioned before, that the insurance companies
will be able to determine their premiums more accurately based on telematics data they will obtain from SBM. Of
course these data will not only be shared with insurance
companies. Thanks to both the mobile applications for
smartphones and the other data inquiry services to be provided by SBM, the drivers will now be able to track their
own driving performances and the resulting data instantly.
This totally transparent system will also eliminate the problems and arguments between insurance companies and
beneficiaries related to premium increase.
I hope this system, which would benefit both the insurance
industry and the public as a whole, would be embraced and
implemented effectively in our country as well.
Dissemination of telemetric services serves as the basis
for a more effective, economic, more enjoyable and secure
transportation system. In the coming years, a car will no
longer be just a transportation vehicle but will also be
used as an office or an entertainment spot. While the time
man spends at the steering wheel increases everyday,
demand for such services will increase as well. Telematics,
in addition to the above-mentioned functionalities it
offers, is believed to have the potential to help decrease
the number of traffic accidents in our country, which is a
major concern. And this can be seen in the success of the
projects implemented in European Union. Our country also
has a very well established and strong automotive side
industry. In the process of integration of the old vehicles
that were not designed to work with telemetric services to
the new system, production of the devices to be integrated
into these vehicles and marketing of these devices to
the world via an effective distribution network offer great
opportunities for the automotive industry. In summary,
there’s a big traffic problem in our country and traffic
accidents result in enormous material and intangible costs
for the country. Integration of telematics services to the
transportation system will help overcome numerous traffic
problems with traffic accidents being the main one.

Kaynakça/Resources:
* http://www.habtekus.yildiz.edu.tr/2007/cd/bildiriler/yeni_hizmet_turleri_gelecege_bakis/53.pdf
** Cho, Hanbyeog and Oh, Hyunseo, 2003, “Telematics Networks and Wireless Access Technology”, Workshop on Standardization in Telecommunications
for Motor Vehicles, Geneva http://www.itu.int/ITUT/worksem/telecomauto/presentations/telecomauto_11 03_s1p3_pres.zip
*** http://www.economist.com/

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW

58

Mansur ARSLAN

Talep ve Proje Yönetim Müdürlüğü
Project Management Office

SBM’de Proje Yönetİmİ
Project Management at SBM
SBM ve Proje Yönetimi

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi... Türkiye’de sigorta
sektörünü oluşturan altmıştan fazla şirkete teknoloji
gücü sağlayan, sektörün kullandığı veriye biçim vererek
sigortacılığın işleyiş şeklini değiştirmiş ve değiştirmeye
devam eden bir organizasyon. Türk sigorta sektörünün
büyük resmini göstermek için veri toplayan, ayıklayan,
işleyen ve neticede bu parlatılmış yüzeyle sektöre ayna
tutan bir merkez.

SBM Projeleri neden zaman zaman zorluk gibi
algılanır?

Sigorta sektöründe iş hayatını sürdüren insanlardan, kimi
zaman SBM Projelerinin gerekliliği hakkında tereddütlerini
dile getirdikleri yorumlar duymuş olabilirsiniz. Öncelikle
bu tarz yorumların kaynağı ne olabilir sorusuna cevap
verilmelidir.

SBM and Project Management
Insurance Information and Monitoring Center... An institution
that provides technological power to over sixty companies
in the Turkish insurance industry and has revolutionized and
continues to revolutionize the way the insurance industry
works by shaping the data used by the sector. A center that
collects, filters, processes data to Show the greater Picture of
the Turkish insurance industry and acts as the mirror of the
sector with its brilliant face.

Why are SBM’s Projects Sometimes Perceived as
a Challenge?
You may have heard from the professionals of the insurance
industry, some comments whereby they express their
reservations about the necessity of SBM’s projects. First of all
one should answer the question of what the reason for such
comments could be.

Tüm şirketler gibi, SBM’nin muhatabı olan sigorta şirketleri
de yapıları gereği kâr amaçlı kuruluşlardır. Bu nedenle de
tabii olarak her biri kendi karlılığını maksimize edebilmek
için belli süreçler oluşturur, planlar yapar, hedefler koyar ve
önceliklerini de buna göre belirlerler. Bu süreçlerin dışından
gelen ve şirketin karlılığını direkt olarak amaç edinmeyen her
işin şirketler ve/veya çalışanları için ister istemez angarya
gibi algılanma riski olacaktır. İşte yukarıda bahsettiğimiz
tarzdaki yorumlar bu riskin realize olmuş halidir.

Just like all other companies, the insurance companies, which
are affiliated with SBM, are for-profit companies. Thus each
of them develops certain processes aimed at maximizing
their profitability and make plans and set targets and set their
priorities accordingly. There would always be the possibility for
any task that come from outside of these processes and that
doesn’t aim at the profitability of the company to be perceived
as load by the companies and/or its employees. The abovementioned comments are all due to this risk.

SBM neden bu riske girerek proje üretir?

Why does SBM take this risk and creates projects?

Her şirketin kendi hedeflerine odaklandığı bir ortamda,
bütünüyle Türkiye sigorta sektörünün verimliliğini, karlılığını
ve hacmini arttırmak için yapılması gereken teknik işleri
başka kim misyon edinebilir? SBM Projeleri tam da buna

In an environment where every company focuses on its own
objectives, who else would accept as a mission, the technical
tasks that need to be done in order to improve efficiency,
profitability and volume of the sector? And SBM projects
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hizmet etmek amacıyla oluşturuluyor. Çünkü böyle bir
misyonu ancak sektörün kalbinde yer alan SBM gibi bir
organizasyon üstlenebilir. Doğal olarak bu misyonu yerine
getirmek için de en büyük ihtiyacı bu sektörden gelecek
veriler olacaktır. İşte tam da bu nedenle SBM ara ara
sektördeki paydaşlarından yeni veri tipleri talep etmektedir.
Tabii bunları alabilmek için ve/veya aldığı verileri daha
faydalı hale getirmek için gerekli altyapı ve servisleri
geliştirmek veya güncelleştirmek amacıyla da çeşitli
projeler ortaya koymaktadır.

are developed exactly with that in mind. Because only an
organization like SBM, situated at the heart of the section,
can assume such a mission. And naturally its biggest input to
fulfill this mission would be the data coming from the sector.
And exactly for this reason, SBM requests new data types
from the stakeholders in the industry. And in order to collect
this data and/or to make the data collected more beneficial,
SBM develops numerous projects with the goal of developing
the required infrastructure and services.

Projeleri neden yönetmeliyiz?

Even though it may sound like a weird question, even in most IT
companies, projects are not managed but forced to progress
somehow. As an evidence of that, it would be sufficient for us
to check out the work titled “The Chaos Manifest” published by
the Standish Group as well
as the IT project research
carried out globally by the
same group for the last 18
years.

İlginç bir soru gibi gelse de aslında tamamen IT alanında
çalışan şirketlerin dahi birçoğunda projeler aslında
yönetilmiyor, bir şekilde ilerletiliyorlar. Bunun kanıtı için
The Standish Group’un 18
yıldır global çapta yaptığı
IT projeleri araştırmalarına
ve 2013 yılında yayınladığı
“The Chaos Manifesto”ya
bakmamız yeterli olacaktır.

Why should we manage these projects?

Rapora
göre,
2012
yılında dünya genelinde
gerçekleştirilen IT projelerinin sadece %39’u başarılı
olarak tamamlanmıştır. Projelerin %18’i tamameb başarısız
olup iptel edilmiş, %43’lük kısmı ise ya bütçe veya zaman
planını aşmış ya da istenen kapsamda/kalitede sonuç
üretememiştir.

The report indicates that
only 39% of the IT projects
initiated worldwide in
2012 could be finalized
successfully. 18% of the
projects were complete failure and were canceled while 43%
of them exceeded their budgets or couldn’t be finished within
the allotted time frame or failed to produce the outcome with
desired scope/quality.

Projeleri Başarısızlığa Götüren Nedenler Neler?

What are the reasons that cause projects to fail?

Projelerin, proje yönetim zaafiyeti nedeniyle iflas ettiği
sonucunu destekleyen bir diğer araştırma ise Price
Waterhouse Coopers’ın 2012’de yapmış olduğu global
anket çalışmasıdır. Bu araştırmada projelerin %61’inin
başına gelen bu kötü sonun nedenleri araştırılmıştır.

Another study that supports the conclusion that projects fail
due to lack of proper project management was the global
survey conducted by Price Waterhouse Coopers in 2012. This
study researched the causes of the failure of the 61% of the
projects.

Sonuçlara göre ki başarısız olan projelerin %58’i grafikte
görebileceğiniz üç temel nedenden biri sebebiyle başarısız
olmaktadır.

According to the findings of the study, 58% of the projects fail
due to one of the reasons indicated in the graph. However, in a
properly executed project management process, the following
factors that can prevent all of these causes should be present:

Oysa doğru uygulanan bir proje yönetimi sürecinde bu
durumların hepsini engelleyebilecek şu unsurlar mutlaka
bulunmak zorundadır:
1. Sürekli olarak derinleşen detaylı bir Proje Planı
2. Amaç ve kapsamı net ve kesin hale getiren bir Proje
Beratı
3. Yönetim dahil her
seviyede kesintisiz
senkronizasyon
sağlayan Paydaş
ve İletişim Yönetim
Planları

1. Detailed project plan that gets deeper on a continuous
basis.
2. Project Charter that clearly and precisely defines the
purpose and scope of
the project.
3.
Stakeholder
and Communication
Plans that allow
synchronization at
all levels including
management.
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Proje Yönetim Ofisi’nin Konumu

Proje Yönetim Ofislerinin IT organizasyonları içindeki
konumu SBM’nin sigorta sektöründeki konumuna
benzetilebilir. Aynı sektörde hizmet veren her şirketin kendi
hedefleri ve süreçleri olduğu gibi, IT organizasyonlarında da
her birim kendi sorumluluk alanlarına ait hedefler ve KPI’lar
belirler ve bunları önceleyen süreçler geliştirir. Örneğin
analiz ekipleri birimlerinden beklenen analiz taleplerini en
kısa sürede ve eksiksiz olarak teslim etmeyi hedefleyen,
Yazılım birimleri ise kendilerine iletilen analizleri mümkün
olan en çabuk ve en hatasız biçimde yazılıma dökmelerini
sağlayacak süreçler geliştirir. Test birimleri, İletişim,
pazarlama vb birimler için de benzer hedef, öncelik ve
süreçler mevcuttur. Ancak nasıl ki şirketlerin kendi içinde
iyileşmesinden öte, bütün olarak sektörün kalkınması
için doğrudan bunu hedefleyen SBM gibi bir organa
ihtiyaç varsa, IT ekiplerinde de organizasyonun bütünsel
verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için birimlerin ayrı ayrı
iyileşmesi yeterli değildir.
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The Position of the Project Management Office
The position of Project Management Offices within the IT
organization is similar to SBM’s position in the insurance
industry. Just like every company operating in the same
sector has its own targets and processes, every unit within
the IT organization sets its own targets and KPIs and develops
processes that prioritize them. For instance, the analysis
teams develop processes that allow them to respond to
incoming analysis requests fully and in a rapid fashion while
the software units develop processes that allow them to
convert the incoming analysis results into software rapidly
and without any error. There are similar goals, priorities and
processes for testing units, communication and marketing
units as well. However, just as there is need for an organization
like SBM that aims the overall development of the industry
rather than individual development of the companies, it is
not sufficient for units to be improved separately in order to
maximize overall efficiency of the organization in IT teams.

Örneğin bir organizasyonda analiz birimi sene başında iş/
zaman verimliliğini ve motivasyonu yüksek tutmak ve uzun
süredir bekleyen talepleri eritmek adına iş havuzundaki
kısa süreli analiz işlerini önceliklendirdiğini ve hızla yazılıma
teslim etmeye başladığını varsayalım. Pekala bu işlerin bir
kısmı yazılım tarafında fazla sayıda paralel kaynak ihtiyacı
duyan işler olabilir veya bu analizlerden birkaç tanesi
aynı kıdemli yazılımcıya ihtiyaç duyuyor olabilir. Daha da
önemlisi bu işlerin bir kısmı aslında organizasyonun o yılki
hedefleri içerisinde de gerilerde bulunuyor olabilir. Böyle bir
ortamda bir de üst yönetimin, organizasyonun daha fazla
öncelik verdiği bir alanda yeni bir proje başlatılmasına karar
verdiğini düşünelim.

For instance let’s assume that at the beginning of the year,
the analysis unit in an organization has prioritized the shortterm analysis tasks in the task pool and started to finish and
transfer them to the software development unit rapidly in order
to respond to long awaiting requests and to keep work/time
efficiency and motivation high. Some of these tasks might be
tasks that cause the software development require too many
parallel resources or some of these analysis might need the
same senior software developer. More importantly, some
of these tasks might be ranking low in the list of prioritized
targets of the organization for that year. And let’s also assume
that in such a setting, senior management has decided to
initiate a new project in another area, which has higher priority
for the organization.

Bu tarz senaryoları engellemek için; birimler ile beraber
organizasyonun da hedeflerini ve önceliklerini takip
edecek, yapılacak işlerin bu ana hedeflere ne derece hizmet
edeceğini inceleyerek, her birimin hedef ve önceliklerini
kurumun hedef tayin ettiği projelere yönlendirecek,
birimlerin birbirleriyle olan iletişim ve entegrasyonunu
artıracak, üst yönetim ile alt birimler arasında eskalasyon/
delegasyon kanalı oluşturacak bağımsız bir yapıya ihtiyaç
vardır. Yukarda bahsi geçen PWC araştırmasının sonuç
raporu tam da bu gerçeğe vurgu yaparak şu önemli
tespiti sunar: “Kurum içinde başarılı bir Proje Yönetim
Ofisi bulunması, projelerin başarılı olmasını sağlayan ilk 3
nedenden biridir.”

In order to prevent such scenarios, an independent structure
that will do the following is needed; work towards the targets
and priorities of both the units and the organization as a whole,
direct the goals and priorities of every unit to the projects
set as target by the organization by analyzing the extent to
which the tasks to be completed would serve the main goals,
improve communication and integration between the units
and create a escalation/delegation channel between senior
management and sub-units. The final report of the above
mentioned PWC study emphasizes exactly this fact and
presents the following conclusion: “Presence of an effective
Project Management Office inside the organization is one of
the 3 factors of success for projects”.

SBM’de Proje Yönetim Ofisi

Project Management Office at SBM

Bu raporlardan çıkan tespitleri dikkate alan SBM
yönetimi 2014’ün başında çok önemli bir adım atarak
organizasyonuna Talep ve Proje Yönetim Müdürlüğü
adıyla bir “Proje Yönetim Ofisi” dahil etti. O günden bu yana

Taking into consideration the outcomes of this report, SBM
management took a major step by early 2014 and added a
“Project Management Office” titled Request and Project
Management Directorate to its organizational structure.
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organizasyonda yavaş yavaş yer edinen müdürlüğümüz,
2015’e girdiğimiz şu günlerde artık SBM’nin vazgeçilmez
bir parçası haline gelmiştir. SBM’de gerçekleştirilecek tüm
projeler artık Talep ve Proje Yönetimi koordinatörlüğünde
yürütülmektedir. Yeterli eleman sayısına ulaşmayı
beklemeden kritik SBM projelerinin uluslarası Proje
Yönetim Çerçevesi olan PMI’a göre yönetilmesini üstlenen
birimimiz, diğer tüm projeler için de proje yönetimi desteği
vermektedir. Tüm proje planlarını detaylarıyla takip etmekte,
üst/alt yönetime sürekli yaptığı bilgilendirmeler ile yaşanan
ve yaşanabilecek sorunların hızla çözümlenmesini
sağlamaktadır.
Proje Yönetim Ofisinin kuruluşunun yansımaları ise
SBM’de şimdiden gözlenmeye başlanmıştır. 2014 yılında
Proje Yönetim Müdürlüğünün yönettiği projeler zaman,
kapsam ve maliyet hedeflerine uyarak başarılı biçimde
tamamlanmıştır. SBM genelinde ise bir önceki yıla
oranla Başarılı olarak tamamlanan proje sayısı 2 katına
çıkarken, Ortalama Proje süresinde %20 oranında iyileşme
sağlanmıştır.

Talep ve Proje Yönetim Uygulaması : HP PPM
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Our directorate, which established itself firmly within the
organization since that date, has now become an indispensible
part of SBM. All projects to be carried out at SBM are now
handled by the Request and Project Management directorate.
Our unit, which is given the task of managing critical SBM
projects in accordance with PMI, which is the Project
Management Framework, also provides project management
support for all other projects as well. Our unit follows up all
project plans in detail, and ensures that existing and potential
problems are resolved quickly thanks to frequent reporting to
senior management.
The reflections of the operations of the Project Management
Office are already being observed at SBM. The projects
managed by Project Management Directorate in 2014 have
been completed successfully within the previously set
time frames, scope and budgets. And while the number of
successfully completed projects in SBM has doubled, a 20%
improvement in the average project completion time has
been achieved.

Request and Project Management Application:
HP PPM

Hem proje yönetiminin hem de organizasyon içi taleplerin
sağlıklı ve raporlanabilir biçimde yapılabilmesini temin
amacıyla satın alınan HP PPM (Project&Portfolio
Management) uygulamasını 2014’ün ilk aylarında yazılım
biriminin desteğiyle devreye alan birimimiz, ayrıca SBM’nin
tüm birimleri tarafından aktif kullanımı sağlamak için
sürekli olarak PPM üzerinde geliştirmeler de yapmaktadır.

Our unit which commissioned with the support of the software
development unit during the early months of the summer
of 2014, the HP PPM (Project and Portfolio Management)
application which was procured to ensure that requests
coming from inside the organization are handled and reported
effectively, also continues to develop PPM on a continuous
basis to ensure effective use of the system by all units in SBM.

PPM tarzı bir uygulama kullanmamızın en önemli
nedenlerinden biri de tabi ki raporlanabilirlik. Talep ve
Proje Yönetimi olarak PPM’den aldığımız veriler ile gerek
SBM Üst Yönetimine, gerekse SBM müdürlüklerine
verimliliği optimize etmemizi sağlayacak bir çok raporu
sağlayabiliyoruz. Bunun için kimi zaman Oracle-PLSQL
ve Excel Analytics teknolojilerine başvurmakta, kimi
zaman İş Zekası birimiyle ortak geliştirdiğimiz Qlickview
Dashboardlarını kullanmaktayız. Ayrıca yine PPM
uygulaması üzerinde geliştirdiğimiz anlık rapor portletleri
ile de her birime talep trafiğine dayalı planlama yapma
imkanı sunmaktayız.

One of the reasons why we utilize an application such as
PPM is definitely reportability. As the Request and Project
management unit, using the data obtained from PPM we
are able to provide both the senior management of SBM and
SBM directorates with reports allowing them to optimize
efficiency of operations. To this end, we occasionally make
use of Oracle-PLSQL and Excel Analytics technologies or
the Qlickview Dashboards we developed in cooperation
with the Business Intelligence unit. Also, with the instant
reporting portlets we developed on the PPM application,
we provide each unit with the ability to make planning
based on request traffic.

Sektörün Hizmetinde SBM, Sektörün Hizmetinde
Talep ve Proje Yönetimi

SBM Serving the Industry, Request and Project
Management Serving the Industry

Talep ve Proje Yönetimi müdürlüğümüz SBM’de olmanın
getirdiği sorumluluk bilinci ile sektör ile biraraya geldiği her
ortamda şirketlerin Yöneticileri / Proje Sorumluları ile irtibat
kurmaya ve gerek Proje Yönetim Ofisi konusunda gerekse
HP PPM uygulaması ve muadillerinin değerlendirilmesi
konusunda fikir alışverişinde bulunmaya gayret
göstermektedir.

Moving with the sense of responsibility brought about by
being part of SBM, our request and project management
directorate, places great emphasis on contacting with
managers and project managers of the insurance
companies in every occasion and exchanging ideas on
the Project Management Office and evaluation of both HP
PPM and its alternatives.
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Mecid UYSAL

Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü
Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

Mobİl Uygulama Gelİştİrme
Developing Mobile Applications
Biz ilk yaptığımız araştırmalar neticesinde, native olarak
geliştirmeye karar verdik. Native ve hybrid ortamları
karşılaştırdığınızda hybrid ortamlarda başta çok hızlı bir
şekilde uygulama geliştirirken daha sonra gelen isteklere
cevap verememeye başlayabilirsiniz. Platformlar arası
performans sıkıntıları ve özelikle ekran geçişlerinde
sorunlar yaşanabilir. Biz de hybrid ortamda yaptığımız
ufak bir deneme uygulamasında IOS platformunda daha
iyi sonuç alırken Android tarafında bazı cihazlarda donma
veya takılma gibi bazı sorunları yaşadık.

As a result of our initial survey, we decided to develop
it a native system. Comparing the native and hybrid
environments you see that while you can develop an
application very fast initially in hybrid environments, later
you may find yourself unable to respond to incoming
requests. You may also experience inter-platform
performance problems and problems especially with
switching screens. Also while we got better results on the
IOS platform with a small trial in the hybrid environment, we
experienced some freezing problems in Android devices.

Native geliştirme sürecinde ise en zorlandığımız konu
native dilleri öğrenmek oldu. Her platform için kullanılan
farklı diller ve her dilin yazıldığı platform ve IDE’ler

The biggest challenge in native development process was
learning the native languages. We had to learn about the
different languages used for every platform, the platform

63

öğrenmek zorunda kalınıyordu. Apple ürünleri için Mac OS
platformunda XCODE IDE’sini öğrenmeniz gerekiyordu.
Uygulama geliştirilmeye başlandığında önümüzü çok
daha net görüyorduk çünkü hangi yeni özelliğin ekleneceği
hakkında fikriniz olmayan Mobil Kaza Tutanağı (MKT)
uygulaması geliştirilmeye o kadar açıktı ki her gün farklı
talepler gelebiliyordu. Burada asıl olan iyi bir analizden
sonra uygulamanın kapsamının iyi belirlenmiş olmasıydı.
Biz bunu doğru başardığımızı düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz
uygulamaların kullanılması ve gelen geri bildirimler
sonucunda şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, uygulamamız
amaçladığımız başarılara ulaştı. Bundan sonra da yeni
talepler ve özellikler’le geliştrimeye devam edeceğiz. İyi
bir organizyonda, iyi bir ekiple başarılamayacak hiç bir
şey olmadığını düşünüyorum, bunun en güzel örneği
de SBM’nin sektöre sunduğu kullanışlı ve kullanıcılar
tarafından hep tam notlar almış uygulamalarıdır. Bunun
oluşabilmesi de birçok şeyi öngörebilen ve doğru kararlar
alabilen ekiplerden geçiyor.
Bir iş “bildiğiniz” kadar kolaydır. Biz mobil geliştirmeye
başlarken yeni bir ortamda kod geliştirmenin bazı
sıkıntılarını
yaşadık ancak gerek projelerimize olan
inancımız gerekse elimizdeki kaynaklarla bu işi
yapabileceğimiz inancıyla başladığımız mobil geliştirme
koşusunda hedefimize sürekli emin adımlarla yürüdük,
yürüyoruz. Yöneticilerimiz bizlere güvendi ve biz de bu
inançları boşa çıkarmamış olduk.

where every language was written and the IDEs. For Apple
products, we had to learn the XCODE IDE in the Mac OS
platform. After we started developing the application we
were able to see ahead of us more easily because the
Mobile Accident Report (MKT) application was so open
to development and everyday new features were being
demanded. What matters here is that after a good analysis,
the scope of the application was determined very well. We
believe we did that very well. As a result of the rate of use of
the application we developed and the feedback we receive
I can easily say that our application reached its goals.
And from now on, we’ll continue to develop it with new
features. I think t here’s nothing you can’t accomplish with
a good team and the best example of that are the SBM’s
applications that it offered to the sector and that have
received grade A from their users. And that takes teams
that can foresee a lot of things and can make correct
decisions.
A job is easy to the extent you know it. When we started
developing the mobile application we had trouble writing
code in a new environment however both as a result of
our faith in our applications and our belief that we could
accomplish this project with resources at hand, we moved
forward with assured steps and continue to do so. Our
managers had faith in us and we proved them right.
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Teknolojİde Son Trendler
LATEST TRENDS IN TECHNOLOGY
Taşınabilir bilgisayarlar
Portable computers
Laptop
Notebook
Netbook
Ultrabook
Tablet
Handheld/SmartPhone

1947 yılında ilk bilgisayar olarak adlandırılan ENIAC’ın
30 ton ve 4+1 bir ev kadar -167m2- alan kapladığını
düşündüğümüzde, an itibariyle dijital teknolojinin nasıl
evrildiğini daha iyi anlarız.

Considering the fact that the first computer from 1947
named ENIAC weighed 30 tons and occupied a space that
could fit a 4+1 house or 167 m2, we can better realize what
kind of an evolution technology has been going through.

Moore Yasası olarak bilinen, Intel kurucusu Gordon
Moore’nın 1965 yılındaki tahminine göre bilgisayarların
transistörleri 1.5/2 yılda 2 katına çıkarak katlanarak artacaktır. Moore bu tahmininde haklı çıkmıştır.

According to Moore’s Law which was proposed by Gordon
Moore, the founder of Intel, in 1965, computer transistor
speed will double in 1.5-2 years and will continue to
increase. And Moore turned out to be correct.

1964 yılında da ilk kişisel bilgisayar (PC:Personal Computer) ticari olarak satışa çıkmıştır. Desktop PC/Masaüstü Bilgisayar unvanını alan ilk bilgisayardır.

The first desktop PCs were launched in 1964. After a brief
look at computer history, let’s take a look at how portable
computer, which is the main subject of our article, evolved.

Bilgisayar tarihini kısaca göz attıktan sonra yazımızın konusu taşınabilir bilgisayarlar nasıl evrildi beraber göz atalım.

After a brief history of computer, we will take a look at the
subject of our article how portable computers has evolved.

Laptop: Bilgisayarlar küçülerek taşınabilir hale gelmiş
ve ekran/klavye tümleşik hale getirilerek pil ile enerji ihtiyacı karşılanmaya başlandığında dizüstü anlamında Laptop olarak adlandırılmışlardır. Prize bağlı kalınmadığı için
özgürlük başlamıştır.

Laptop: When desktop computers became portable and
batteries could be used for supplying energy, they started
to be named as “laptop” computers.
Notebook: Once the laptops got smaller and got lighter, and became the size of a notebook, they were named
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Notebook: Laptoplar biraz daha küçülüp/hafifleyince defter
ebatına gelince bir pazarlama argümanı olarak Notebook
ismiyle adlandırılmıştır. Ama laptop/notebook arasında
keskin bir çizgi ile ayrım yoktur.
Netbook: Yüksek performans ihtiyacı olmayan, Internet
kullanımı başta olmak üzere basit işler için Netbook’lar uygun fiyatlarıyla teknoloji marketlerinde boy göstermiştir.
Ama ömürleri çok uzun olmamıştır.
Ultrabook: Anılan dört tip bilgisayar da birçok yönüyle aynı
cihazlar olup, isimlendirmelerin ana amacı ticari yaklaşımlardır. Ultrabook tabiri Intel firması tarafından kullanılarak
Macbook Air’e karşı rekabet amaçlandığı bilinmektedir. En
büyük özelliği pil ömrünün uzun ve hafif olmasıdır.
Tablet: Apple ürünü iPad ile teknoloji meraklısı herkesin
elinin değdiği tablet/pad olarak isimlendirilen cihazlar en
başta Netbook’ların katili olmuştur.
Tabletler hız kesmeden farklı ebatlarda ve farklı özelliklerde
üretilerek taşınabilir bilgisayar klasında yerlerini almışlardır.
Laptop familyası cihazlar Netbook’un başına gelen yok
oluşu yaşamamak için evrilerek Tablet’lere karşı savaş
açmışlardır. Artık ekranı çıkarılarak tablet gibi de kullanılan
Windows, Android işletim sistemli cihazlar artarak teknoloji
vitrininde yerini almaktadırlar.
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Notebook as a marketing strategy. But there’s no clear-cut
distinction between a laptop and a notebook.
Netbook: Netbooks are for users who do not need high
performance but mostly use their netbooks for Internet
based applications.
Ultrabook: all four of these four computer types are basically the same and they are different names because of
marketing strategies. It is known that the term Ultra book
is used by Intel as a marketing tool in its struggle with MacBook Air. Its most prominent feature is long battery life and
lightweight.
Tablet: The devices named tables/pad, which were first,
launched by Apple and became popular rapidly among
technology enthusiasts, first attacked the Netbooks.
By being produced in different sizes and with different features, tablets secured their space in the category of portable computers.
Devices in the Laptop family evolved to fight against ipads
and not to share the same destiny with Netbooks. Devices
with Windows or Android operating systems with removable screens that can be used as tablets are now quite popular in the market.

Handheld/Smartphone: Mobil telefonların dönüşümü
ayrı bir yazı konusu olacağından bu makalemizde detaya
girmeden kısaca değineceğiz.

Handheld/Smartphone: Because the evolution of mobile
smart phones will be the topic of another article, in this
article we’ll talk about it shortly without going into much
detail.

Kullanıcının gerçekten bu güce ve fonksiyonlara ihtiyacı
olup olmadığı tartışılmakla birlikte, teknolojiyi takip
etme moda olmuştur. En son çıkan cihazlar hızlıca cebe
girmektedir.

While it is still controversial weather or not the end user
needs so much power and functionality, following the latest
technological advancements has become a fashion trend.
The latest devices can now enter our pockets so quickly.

Artık 3 GB memory, 4 Core CPU (merkezi işlemci) + GPU
(grafik işlemci) 128 GB depolama alanları artık akıllı telefonların içinde cebimize giren güç olmuştur. 20 yıl öncesinin milyonlarca do-larlık Mainframe’lerin işlemci gücü
ve saklama kapasiteleri artık 1000 $ ‘ın altındaki akıllı telefonlarda ellerimizde taşınabilir hale gelmiştir. Gerisini siz
hayal edin.

Now storage capacities like 3 GB RAM, 4 Core CPU + GPU
128 GB have become the technological power that enters
our pockets via smartphones. The processing power and
storage capacities of the big Mainframe computers of 20
years ago are now in our pockets with smart phones priced
below 1000 USD. Just imagine the rest.
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YENİ SİGORTALI ORANLARI ve
ÇAPRAZ SATIŞ İSTATİSTİKLERİ
FIRST TIME INSURANCE HOLDER RATES AND CROSS-SALE STATISTICS
SBM’de toplanan poliçe verilerinden hareketle yapılan
istatistiksel çalışmada Trafik, Kasko, Hayat ve Sağlık
ürünleri incelenmiş ve 2011 ile 2014 yılları arasında T.C.
vatandaşı olan sigortalıların ne kadarlık bir bölümünün ilk
poliçesini ilgili yıl içerisinde yaptırdığı ortaya konmuştur.

The statistical study carried out on the basis of policy data from
SBM, analyzed Liability, Comprehensive, Life and Health products
and demonstrated what percentage of the beneficiaries who
were Turkish Citizens and had insurance policies between 2011
and 2014, had their first policies during the same period.

TRAFİK / LIABILITY
Yıl

Year

Toplam

Yeni Sigortalı

Yeni Sigortalı %

Total

New Beneficiary

New Beneficiary %

2011

9.305.796

1.412.201

15,2%

2012

9.807.101

1.297.335

13,2%

2013

10.322.438

1.231.650

11,9%

2014

11.170.430

1.282.549

11,5%

Tablo 1: Bireysel olarak T.C. kimlik numarası ile Trafik
poliçesi satın almış kişilerin yıllık tekil toplam sigortalı
sayısını ve ilgili yılda ilk defa Trafik poliçesi satın almış
sigortalı sayısını gösterir. Trafik sigortası verileri SBM’de
2003 yılından itibaren toplanmaktadır.

Table 1: It shows the total number of beneficiaries that purchased
Liability insurance using their TR ID number and the number
of first-time beneficiaries. Liability insurance data are being
collected by SBM since 2003.

KASKO / COMPREHENSIVE
Yıl

Year

Toplam

Yeni Sigortalı

Yeni Sigortalı %

Total

New Beneficiary

New Beneficiary %

2011

2.765.231

797.799

28,9%

2012

2.873.173

551.897

19,2%

2013

2.945.319

509.470

17,3%

2014

3.227.481

542.068

16,8%

Tablo 2: Kasko Sigortası’nda bireysel olarak T.C. kimlik
numarası ile poliçe satın almış kişilerin yıllık tekil toplam
sigortalı sayısını ve ilgili yılda ilk defa Kasko poliçesi satın
almış sigortalı sayısını gösterir. Kasko sigortası verileri
SBM’de 2010 yılından itibaren toplanmaktadır.

Table 2: It shows the total number of beneficiaries that purchased
Comprehensive Coverage using their TR ID number and the
number of first-time comprehensive coverage beneficiaries that
bought policies during the same period. Liability insurance data
are being collected by SBM since 2010.

HAYAT / LIFE
Yıl

Year

Toplam

Yeni Sigortalı

Yeni Sigortalı %

Total

New Beneficiary

New Beneficiary %

2012

9.837.809

2.685.503

27,3%

2013

10.609.708

2.264.471

21,3%

2014

10.768.384

1.953.679

18,1%
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Tablo 3: Hayat Sigortası’nda T.C. kimlik numarası ile grup
veya ferdi poliçe satın almış kişilerin yıllık tekil toplam
sigortalı sayısını ve ilgili yılda ilk defa Hayat sigortası satın
almış sigortalı sayısını gösterir.

Table 3: It shows the total number of beneficiaries that purchased
individual or group Life Insurance Coverage using their TR ID
number and the number of first-time life insurance beneficiaries
that bought policies during the same year.

SAĞLIK / HEALTH

Yıl

Toplam

Year

Yeni Sigortalı

Yeni Sigortalı %

Total

New Beneficiary

New Beneficiary %

2012

2.317.922

679.661

29,3%

2013

2.394.030

642.849

26,9%

2014

2.020.663

524.435

26,0%

Tablo 4: Sağlık Sigortası’nda T.C. kimlik numarası ile grup
veya ferdi poliçe satın almış kişilerin yıllık tekil toplam
sigortalı sayısını ve ilgili yılda ilk defa Sağlık sigortası satın
almış sigortalı sayısını gösterir.

Table 4: It shows the total number of beneficiaries that
purchased individual or group Health Insurance Coverage using
their TR ID number and the number of first-time health insurance
beneficiaries that bought policies during the same year.

Yine bu istatistiklerden yola çıkılarak hazırlanan aşağıdaki
raporlarda, ilgili 4 ürünün birbiri ile ilişkisi incelenerek, bir
ürünü satın alanların diğer ürünlerden herhangi birini de
satın alma istatistiği ortaya konmuştur.

The reports shown below which are prepared based on these
statistics analyze the relationship between these 4 products and
demonstrates the statistics regarding to what extent a beneficiary
of one insurance product tends to buy other insurance products.

Trafik
Liability

Kasko
Comprehensive

Hayat
Life

Sağlık
Health

11.170.430

3.109.075

4.214.477

640.834

Kasko
Comprehensive

3.109.075

3.227.481

1.359.270

380.623

Hayat
Life

4.214.477

1.359.270

10.768.384

951.340

Sağlık
Health

640.834

380.623

951.340

2.020.663

2014

Trafik
Liability

Kasko
Comprehensive

Hayat
Life

Sağlık
Health

11.170.430

28%

38%

6%

Kasko
Comprehensive

96%

3.227.481

42%

12%

Hayat
Life

39%

13%

10.768.384

9%

Sağlık
Health

32%

19%

47%

2.020.663

2014
Trafik
Liability

Trafik
Liability

Tablo 5: Üst tabloda, 2014 yılı için T.C. kimlik numarası
ile poliçe satın almış sigortalıların çapraz ürün satın alma
rakamları verilmektedir. Örneğin, 3.109.075 kişi 2014 yılı
içerisinde hem kasko hem de trafik poliçesi satın almıştır.
Alt tabloda ise verilen rakamların çapraz olarak ürünler için
yüzdesel satış oranları verilmektedir. Örneğin 2014’te, Trafik
poliçesi satın alanların %28’i Kasko poliçesi satın almışken,
Kasko poliçesi satın alanların %96’sı Trafik poliçesi satın
almıştır.

Table 5: The table above shows statistics for the tendency of
beneficiaries that have both a policy using their TR ID numbers
in 2014, to buy a cross product. For instance, a total of 3.109.075
people purchased both COMPREHENSIVE and LIABILITY
policy in 2014. The table below shows the sales figures for
cross products. For instance in 2014, 28% of the beneficiaries
that purchased a LIABILITY insurance policy also purchased
a COMPREHENSIVE coverage policy while 96% of those that
purchased a COMPREHENSIVE coverage policy also purchased
LIABILITY insurance policy.
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Trafik
Liability

Kasko
Comprehensive

Hayat
Life

Sağlık
Health

10.322.438

2.821.353

4.001.643

862.357

Kasko
Comprehensive

2.821.353

2.945.319

1.275.837

444.892

Hayat
Life

4.001.643

1.275.837

10.609.708

1.377.019

Sağlık
Health

862.357

444.892

1.377.019

2.394.030

2013

Trafik
Liability

Kasko
Comprehensive

Hayat
Life

Sağlık
Health

10.322.438

27%

39%

8%

Kasko
Comprehensive

96%

2.945.319

43%

15%

Hayat
Life

38%

12%

10.609.708

13%

Sağlık
Health

36%

19%

58%

2.394.030

2013
Trafik
Liability

Trafik
Liability

Tablo 6: 2013 için çapraz satış verileri.

Tablo 6: Cross-sale data for 2013.
Trafik
Liability

Kasko
Comprehensive

Hayat
Life

Sağlık
Health

Trafik
Liability

9.807.101

2.750.345

3.602.213

815.159

Kasko
Comprehensive

2.750.345

2.873.173

1.183.297

418.599

Hayat
Life

3.602.213

1.183.297

9.837.809

1.315.293

Sağlık
Health

815.159

418.599

1.315.293

2.317.922

Trafik
Liability

Kasko
Comprehensive

Hayat
Life

Sağlık
Health

9.807.101

28%

37%

8%

Kasko
Comprehensive

96%

2.873.173

41%

15%

Hayat
Life

37%

12%

9.837.809

13%

Sağlık
Health

35%

18%

57%

2.317.922

2012

2012
Trafik
Liability

Tablo 7: 2012 için çapraz satış verileri.

Tablo 7: Cross-sale data for 2012.
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KASKO SİGORTASI
Comprehensive Coverage
01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Genel
Şartları ile birlikte ürünler, şartlar ve teminatlar da değişti. Ana teminatlar çerçevesinde DAR KASKO ve KASKO
ürünü yer alırken, GENİŞLETİLMİŞ KASKO ile TAM KASKO,
ek teminatları da kapsamaktadır. 2015 yılında düzenlenen
kasko poliçeleri incelendiğinde sigortalıların eğiliminin
GENİŞLETİLMİŞ KASKO yönünde olduğu görülmektedir.

With the Comprehensive Insurance General Provisions that
became effective as of 01.04.2013, products, terms and
coverage changed. While the main coverage included Limited
Comprehensive Coverage and Comprehensive Coverage, the
Extended Comprehensive Coverage and Full Comprehensive
Coverage include some additional coverage as well. Looking at
the Comprehensive Coverage policies arranged in 2015, it is seen
that beneficiaries prefer mostly the Extended Comprehensive
Coverage.

Ürün Tipi

Product Type

600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

Ocak 2014

January 2014

Mart 2014

March 2014
Toplam
Total

2014 yılı ilk çeyrek verilerini incelediğimizde Genişletilmiş
kasko ürününün çoğunluk tarafından tercih edildiğini
görüyoruz. Diğer başlığı altında Dar Kasko, Kasko ve Tam
Kasko bulunmaktadır. Kasko sigortası yaptırma eğilimi
Ocak ayında diğer aylara göre daha fazladır. Şubat ayında
gün sayısının da az olmasından dolayı en az sayıda kasko
poliçesi bu ayda kesilmiştir. 2015 yılı ilk çeyreği için de aynı
eğilimler söz konusudur. 2015 yılında Ocak ve Mart verileri
birbirine oldukça yakındır. Ay bazında baktığımızda 2015
yılında her ay, bir önceki yılın aynı ayından daha fazla kasko
poliçesi üretimi olmuştur. Ürün tipi olarak Genişletilmiş
Kaskoya olan talep artmış ve Diğer ürünlere olan talepte
azalma görülmüştür. Ay bazında en fazla artış 507.988
den 566.454 e çıkarak Mart 2015’te (%11.5 artış) olmuştur. Ocak 2015’te %7.8’lik bir artışla 574.845 (Ocak 2014’te
532.976) adet ve Şubat 2015’te %9.3’lük bir artışla 415.156
(Şubat 2014’te 379.752) adet poliçe üretimi olmuştur.

Looking at the data from the first quarter of 2014, we see that
extended Comprehensive Coverage is the preferred product
for majority of beneficiaries. The Other category includes
Limited Comprehensive Coverage, Comprehensive Coverage
and Full Comprehensive Coverage. Customers’ tendency to
get Comprehensive Coverage insurance is higher in January,
compared to other months. Also because there are fewer days in
February, the least number of Comprehensive Coverage policies
were arranged during this month. The same trends hold true for
the first quarter of 2015 as well. Data from January and March
2015 are very similar. Looking at the data on a monthly basis, we
see that number of policies arranged in every month of 2015 is
higher than the number of policies arranged in every month of
2014. The demand for extended Comprehensive Coverage has
increased and demand for other products has decreased. The
highest increase on a monthly basis was observed in March 2015
when the number of policies increased from 507.988 to 566.454
(11.5% increase). In January total number of policies generated
was 574.845, representing a 7,8% increase (532.976 in January
2014) and in February the total number of policies generated
was 415.156, representing a 9,3% increase (379.752 in February
2014).
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Ürün Tipi

Product Type
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İki yılın ilk çeyreklerine kümülatif olarak bakıldığında 2015
yılında daha fazla kasko sigortası üretildiği görülmektedir. 2014 yılı ilk çeyreğinde 1.420.716 adet, 2015 yılı ilk
çeyreğinde ise 1.556.455 adet poliçe düzenmiş ve %9.5’lik
bir artış sağlanmıştır. Genişletilmiş kasko ürününe olan
talep artmış ve toplam üretimdeki payı %97’den %99’a
çıkmıştır.
Değişen kasko genel şartlarına göre, onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın nerede (şirketin veya sigortalının belirlediği servislerde) yapılacağı hususu açıkça yer
almaktadır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya
eşdeğer parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı da
poliçede belirtilmektedir. Bu yönde bir belirleme olmazsa
sigortalının tercih ettiği servis ve parça esas alınmaktadır.
Bu kapsamda, 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen
poliçelerde servis seçim tipi ve parça tercihleri aşağıdaki
gibi oluşmuştur.

Looking at the total of the first quarters of the two years, it is
seen that more comprehensive coverage policies were generated in 2015. During the first quarter of 2014, a total of 1.420.716
policies were generated while during the first quarter of 2015, a
total of 1.556.455 policies were arranged, representing a 9.5%
increase. Demand for extended comprehensive coverage has increased and its share in total policies generated increased from
97% to 99%.
As per the new comprehensive coverage general provisions, in
case a vehicle has to be repaired, the policy should clearly indicate where the repair will be made (it should be service companies selected by the company or the beneficiary). Also, the policy
should indicate weather or not an original part or an equivalent
part will be used for the repair. If there’s no clear indication as to
the above, then the service company and part preferred by the
beneficiary should be taken as basis.
In this regard, the service companies and parts preferred in the
policies arranged in 2014 and 2015 were as follows.

Servis Seçim Tipi

Service Company Selection
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Riziko gerçekleştiğinde onarımın sigortalı tarafından belirlenen servislerde yapılacağının belirtildiği poliçe sayısı,
şirket tarafından belirlenen servislerde yapılacağının belirtildiği poliçe sayısına göre çok daha fazladır. Ancak servis
türü belirtilmemiş olan adet çoğunluktadır. Ay bazında baktığımızda, tüm servis türlerinde 2015 yılının her üç ayında
2014 yılına göre bir artış söz konusudur.

The number of policies which indicate that the repair will be made
by the service company selected by the beneficiary is higher than
the number of policies which indicate that the repair will be made
by the service company selected by the insurance company.
But in majority of the policies service type is not indicated. On
a monthly basis, it is seen that for all service types, the figures
are higher during the first quarter of 2015 compared to the first
quarter of 2014.

Servis Seçim Tipi

Service Company Selection

600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

Ocak 2015

Mart 2015

January 2015

March 2015
Toplam
Total

Servis Seçim Tipi (2014)

Service Company Selection (2014)

36%

59%

5%

2014 ve 2015 yılı ilk çeyreklerine kümül olarak bakıldığında
2015 yılında servis seçim tipi adetlerinde artış gözükmektedir. Servis tipi belirtilmemiş poliçe sayısındaki artış 79.357
ile ilk sıradadır ve toplamdaki %59’luk oranı değişmemiştir.
Sigortalıların servise karar verdiği poliçe adet oranı %36’dan
%35’e gerilemiş ve sigorta şirketleri için bu oran %5’ten
%6’ya çıkmıştır.

Looking at the total of the first quarters of 2014 and 2015, we
see an increase in service selection type figures. The increase in
the number of policies that don’t indicate service type is limited
to 79.357 and its total share of 59% hasn’t changed. The share of
policies where the beneficiary selects the service company decreased from 36% to 35% and for insurance company this ratio
increased from 5% to 6%.
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Servis Seçim Tipi (2015)

Service Company Selection (2015)

35%

59%

6%

Yedek Parça Kullanım Tipi
Spare Part Selection
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Hasar tazmin edilirken kullanılan orijinal parça veya
eşdeğer parça seçeneklerinden hangisinin ne kadar kullanıldığına dair verilere baktığımızda, parça tipi belirtilmemiş poliçe sayısında Ocak 2015’te Ocak 2014’e göre
bir azalma gözlemlenmektedir. Diğer taraftan Şubat ve
Mart aylarında küçük oranda artışlar yaşanmıştır. Eşdeğer
ve orjinal parça seçimi yapılan poliçe sayısı 2015’in ilk üç
ayında da artış yaşanmıştır.

Toplam
Total

Looking at the data as to customer preference between original and equivalent part during repair, we see that the number of
policies where spare part type is not indicated decreased from
January 2015 until January 2014. On the other hand, there have
been small increases in February and March. The number of policies whereby equivalent and original parts are selected increased
during the first quarter of 2015.
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Yedek Parça Kullanım Tipi
Spare Part Selection
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Total

Yedek Parça Kullanım Tipi (2014)
Spare Part Selection (2014)

50%

50%

0%
Orjinal Parça

Original Part

Kümül olarak baktığımızda parça tipi belirtilmemiş
poliçe sayısında 2015 yılında 2014 yılına göre bir azalma
yaşanmıştır. Eşdeğer ve orjinal parçaseçimi yapılan poliçe
adedinde ise 2015 yılında artış yaşanmıştır.

Looking at the totals, we see that in 2015, the number of policies
where preferred spare part type is not indicated, has decreased
compared to 2014. And the number of policies where equivalent
or original parts were preferred has increased in 2015.

Yedek Parça Kullanım Tipi (2015)
Spare Part Selection (2015)

55%

44%

1%
Orjinal Parça

Original Part
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TRAFİK SİGORTASI
Liability Insurance
Diğer taraftan 2015 Ocak ayı itibariyle sistemimizde
yürürlükte bulunan trafik poliçeleri ve yine 2015 Ocak
ayındaki TUİK araç adedine göre hazırlanan sigortasızlık
verilerine göre sigortasızlık oranı en yüksek iller % 34.13’lük
oranıyla Şanlıurfa, % 34.09 ile Kars ve % 33.70 ile Afyon
olarak dikkat çekmektedir.
Sigortasızlığın en düşük olduğu iller ise % 8.62’lik oranıyla
İstanbul, % 9.94 ile Bingöl ve % 10.34 ile Trabzon olmuştur.

Araç grubu bazında sigortasızlık oranları incelendiğinde
ise en düşük sigortasızlık oranı %7,98 ile Otomobil grubunda gerçekleşirken, en yüksek sigortasızlık %61,21
ile Motosiklet ve %38,45 ile Traktör grublarında ortaya
çıkmaktadır.

On the other hand, based on the non-insurance data prepared on
the basis of the liability insurance policies that were in our system as of January 2015 and the TUIK data on number of vehicles
as of January 2015, the cities with the highest rate of uninsured
drivers were Şanlıurfa with 34.13%, Kars with 34.09% and Afyon
with 33.70%.
And the cities with the lowest number of uninsured drivers were
İstanbul with 8.62%, Bingöl with 9.94% and Trabzon with 10.34%.
Sigortasızlık Oranı
Uninsured Rate

Looking at the uninsured rate on the vehicle basis, we see that the
lowest rate is in the Automobile category with 7,98 % while the
highest rates are in Motorbikes (61,21%) and Tractor (38,45%)
categories.
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MOBİL KAZA TUTANAĞI (MKT) RAPORLARI
MOBILE ACCIDENT REPORTS
Mobil Kaza Tutanağı (MKT) uygulamasında ilk 8 aylık dönem tamamlandı. Bu 8 aylık dönemde yaklaşık 5.000 kazada mobil kaza tutanağı uygulaması kullanıldı. Uygulamanın
kullanılmadığı il neredeyse kalmadı. 81 ilimizin 75’inde en
az bir kez uygulama kullanılmış ve olumlu geri dönüşler
alınmıştır.

The first 8 months of the Mobile Accident Report application
has been left behind. During this 8-month period, the Mobile
Accident Report application was used in around 5.000 accidents. The application was used almost in all cities. The application was used at least once in 75 of the 81 cities, and lots
of positive feedback was received regarding the application.

Mobil Kaza Tutanağı üzerinden girilen tutanakların sonuçlanma süresi, kağıt form(web) ile düzenlenen tutanakların sonuçlanma süresine göre çok daha hızlı gerçekleşti. Kağıt form ile tutulan tutanakların ortalama 14 günde
sonuçlandığı tespit edilirken, uygulama üzerinden tutulan
tutanakların çok daha hızlı sonuçlandığı ve aylar geçtikçe
bu sürenin daha da kısaldığı gözlemlenmiştir. Aşağıda yazılı
form ve mobil uygulamanın karşılaştırmalı olarak ortalama
kapanma süreleri (gün) raporunu görebilirsiniz:

The time it takes to process accident reports created using
the mobile accident report application is much shorter than
the time it takes to create accident reports with conventional
methods (such as paper form or web form). While the accident report prepared with paper form was processed in 14
days, it was seen that the reports prepared using the mobile application were processed much faster and that this
processing time got increasingly shorter over the months.
Below is the report showing average report closing times
(days) for paper form and mobile application:

Bu ilk 8 aylık süreçte uygulamayı her yaştan, kadın-erkek
tüm kullanıcıların benimsediği dikkat çekmekte. Kadınların
tüm sürücüler içerisinde %15 lik bir kullanım oranı olduğu
gözlemlenirken, 31-35 yaş aralığındaki sürücülerin, diğer
yaş aralığındaki sürücülere göre uygulamayı daha fazla
kullandığı tespit edilmiştir. Aşağıda cinsiyet ve yaş aralıkları
bazında Mobil Kaza Tutanağı uygulaması kullanım oranlarını inceleyebilirsiniz.

During this first 8-month period, the application was used by
users of all ages and both genders. While the women drivers’
ratio among all drivers is 15%, it was found that the drivers
aged 31-35 used the application more often compared to
drivers in other age groups. Below you can find the usage
rates for the Mobile Accident Report on the basis of gender
and age groups.
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Sigorta şirketlerinin dağılım oranı grafiğine baktığımızda
ise öne çıkan şirketler; Axa Sigorta, Mapfre Genel Sigorta
ve Anadolu Sigorta oldu.

Looking at the chart showing the distribution of insurance
companies using the application we see that companies like
Axa Sigorta, Mapfre Genel Sigorta and Anadolu Sigorta are
at the forefront.

En büyük artısı sürücülere tutanak doldurmada hız ve
kolaylık sağlamak olan MKT de gerçekleşen diğer ilginç
sayısal istatistikler ise aşağıdaki gibidir:

The biggest benefit of Mobile accident report application is
speed and convenience in creation of accident reports and
other interesting statistics regarding the application are as
follows:

En hızlı doldurulan tutanak süresi: 5,6 dakika
En hızlı sonuçlanan tutanak süresi: 14 dakika
Kadınların MKT kullanım oranı: %15
En yüksek MKT kullanım yaş dağılımı: 31-35 yaş aralığı (%19)
Günlük ortalama MKT kullanımı: 20 kaza
Günlük maximum MKT kullanımı: 37 kaza

The shortest report creation time: 5,6 minutes
The shortest report processing time: 14 minutes
Percentage of women using the mobile accident report
application: 15%
Age distribution of the users of mobile accident report application: Ages 31 to 35 (19%)
Average daily Mobile Accident Report usage: 20 accidents
Maximum daily Mobile Accident Report usage: 37 accidents
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SAĞLIK SİGORTASI
HEALTH INSURANCE
Sağlık Sigortası’ nın sağlık ve Seyahat-Sağlık branşlarında 2015 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında yaklaşık 715 bin
poliçe düzenlenmiş olup, bu poliçelerin %95’ ı Ferdi olarak
üretilmiştir. 2014 ve 2015 yıllarının ilk 3 ayı kıyaslandığında
ise Ferdi poliçelerde %20’ lik bir artış yaşanmışken, Grup
poliçelerde %40’ a yakın bir düşüş gözlenmiştir.

In health and travel health insurance branches of Health
Insurance category, a total of around 715.000 policies were
created during January-February-March of 2015 and 95% of
these policies were for individuals. A comparison of the first
quarters of 2014 and 2015 shows a 20% increase in individual
policies and around 40% decrease in group policies.

2015 Ocak-Şubat-Mart ayları bazında üretilen poliçe primi
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Below is a chart showing the policy premiums generated during January-February-March of 2015.
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HAYAT SİGORTASI
LIFE INSURANCE
2015 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında yaklaşık 7 milyon adet
Hayat poliçesi üretilmiştir. 2014 ve 2015 yıllarının ilk 3 ayı
kıyaslandığında ise Hayat poliçelerinde %1’ lik bir artış
yaşanmıştır.

During the period of January-February-March of 2015,
around 7 million Life insurance policies were created. A
comparison of the first quarters of 2014 and 2015 shows
a 1% increase in life insurance policies.
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SBM Ana Verİ tabanı İşlem Adetlerİ
SBM Main Database Transaction Figures
Merkezimiz ana veri tabanlarında, sigorta şirketi, acenteler,
eksperler, vatandaşlar gibi kullanıcılar tarafından yapılan
veri tabanı işlem adeti 2014 yılı için 8.5 milyar olarak
gerçeklemiştir. İşlemlerin %97’si sigorta şirketleri üzerinden
gerçekleşmektedir.

The total number of transactions carried out on the central
database of our center, by users like insurance companies,
agents, experts and citizens was 8.5 billion in 2014. 97%
of the transactions were carried out via the insurance
companies.

2014 yılında Kasko online projesindeki yoğun aktarımlardan kaynaklı tarihi rekor kırılarak 936 milyon işlem sistemler üzerinde gerçeklemiştir.

In 2014, a historic record was broken as a result of high
number of data transferred with the Comprehensive
Coverage online Project and a total of 936 million transactions were carried out via the system.

2015 yılı ilk çeyrek verilerine göre yapılan tahminler
doğrultusunda 10 milyar veri tabanı işlemine ulaşılacağı
öngörülmektedir

Forecasts for 2015 based on the first quarter of 2015 show
that the total number of transactions on the database
would reach 10 billion in 2015.
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Mobil Kaza Tutanağı Uygulaması Üzerinden Sigorta Şirketlerini
Arayabileceğinizi Biliyor muydunuz?
Did you know you could call insurance companies over the Mobile
Accident Report application?
Mobil Kaza Tutanağı uygulamasını kullanan
sürücüler için Yardım bölümüne sigorta
şirketleri iletişim bilgileri de eklendi. Bu
seçenekle birlikte artık şirketinizden hasar
ihbarı açtırmak ya da kazaya karıştığınız
diğer aracın sigorta şirketini arama işlemini
tek tıkla yapabileceksiniz.

For the users of the Mobile Accident Report
application, now the contact information
of insurance companies as well have been
added to the Help section of the application.
With this new option, you can call your
insurance company to file a claim or call
the insurance company of the other driver
involved in the accident with a single click.

Sorguladığınız Aracın Kaskosuz Olduğu Süreyi
Öğrenebileceğinizi Biliyor muydunuz?
Did you know you could inquire about the period during which a certain vehicle had no
comprehensive coverage?
5664 SMS Sorgulama sistemine eklenen
yeni Araç Detay sorgulama servisi ile aracın
kaskosuz olduğu süre de artık öğrenilebiliyor! Aracın kaskosuz olduğu süre zarfındaki
tek taraflı kazalar sigortadan temin edilememekte; dolayısıyla bu sürenin çok olduğu
araçlarda kontrollerin çok daha daha ciddi
yapılmasını gerekmektedir. DETAY boşluk
PLAKA yazıp 5664’e SMS atarak aracınızın
durumunu hemen öğrenebilirsiniz.

With the new Vehicle Detail inquiry feature
added to the 5664 SMS Inquiry system, you
can now learn about the period during which
a certain vehicle had no comprehensive coverage! During the period when the vehicle
has no comprehensive coverage, the beneficiary cannot make a claim for accidents
involving only one party and this requires
more rigorous controls for these vehicles
that had no comprehensive coverage for
long periods of time. You can type DETAY
space PLAKA and send an SMS to 5664 to
inquire about the status of your vehicle.

Mobil Sigorta Sorgu Uygulamasını Kullanarak Eksper
Atayabileceğinizi Biliyor muydunuz?
Did you know you could appoint an expert using the Mobile Insurance
Inquiry Application?
Tüm poliçe sorgularının mobil platformlar
üzerinden de yapılabilmesini sağlayan Mobil
Sigorta Sorgu uygulamasının bir diğer özelliği
de sigortalılara eksper atama imkanı vermesi.
Sigortalıların kendi eksperini seçerek eksper
atayabileceği -EKSİST adıyla da bilinenfonksiyonu sayesinde eksper atama işlemleri
çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Another feature of the Mobile Insurance
Inquiry application that allows all kinds of
policy inquiries over mobile platforms, is that
it allows beneficiaries to appoint experts.
With the new feature also known as EKSIST
whereby the beneficiaries can appoint their
own experts, expert appointment processes
can now be completed much faster and
conveniently.
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Trafik Kazasında Karşı
Tarafın Sigorta Şirketini
Öğrenebileceğinizi Biliyor
muydunuz?

Did you know that the
other party could learn the
insurance company of the
other party in an accident?

www.sbm.org.tr adresinden online işlemler/
kaza tarihindeki poliçe bilgilerini sorgulama
adımından kaza tarihindeki ilgili sigorta şirketi
bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

You can access the related insurance
company information on your accident data
from the “retrieve policy information on
accident date” under “online transactions” on
www.sbm.org.tr.

Maden Çalışanlarına 150
Bin TL Teminat Verildiğini
Biliyor muydunuz?

Did you know insurance
coverage provided for mine
workers is 150 Thousand TL?

Maden çalışanlarına yapılması zorunlu hale
gelen ferdi kaza sigortası için kişi başına
sakatlanma ve ölüm teminatı 150 bin lira, net
prim de 700 lira olarak belirlendi.

For the individual accident insurance that
became mandatory for mine workers,
disability and death coverage per person has
been determined as 150 thousand Liras and
the net premium has been determined as 700
Liras.

Hatalı 5664 SMS
Gönderimlerinden Ücret
Alınmadığını Biliyor
muydunuz?

Did you know incorrect 5664
SMS messages are free of
charge?

5664 SMS servisimizden 4 tl ücret karşılığında sadece hasar bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
“eksik veya yanlis bilgi, kontrol edip yeniden
deneyiniz.” mesajlarından ücret alınmamaktadır.

You can get your claim information by sending
an SMS to 5664 SMS service for a fee of 4
TL. The messages saying “incomplete or
incorrect information, please check and try
again”, are free of charge.

Tüm Sigorta Bilgilerinin
SBM’de Toplandığını Biliyor
muydunuz?

Did you know all insurance
data and information are
collected at SBM?

Sigorta şirketleri tarafından tanzim edilen
poliçe, ek belgeler ve hasar bilgileri yine
sigorta şirketleri tarafından sistemimize
transfer edilmekte ve herhangi bir değişiklik
yapmadan sistemimizde yansıtılmaktadır.

The policies, additional documents and
claim information arranged by the insurance
companies are transferred to our system
again by the insurance companies and are
reflected to our system without any change
made to them.

EN YAKIN
SİGORTA ACENTESİNİ
NASIL BULURUM?
Mobil Sigorta Sorgu
uygulamasını
kullanarak
size en yakın acente
bilgilerine kolayca
erişebilirsiniz!

Uygulamayı indirmek için kodu okutun

SBM BİLGİ DERGİSİNİ
IPAD’DEN DE OKUYABİLİRSİNİZ

