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12 yıl önce muhteşem bir öngörü ile kurulan Sigorta Bilgi 
ve Gözetim Merkezi (SBM), bugün dünyada benzersiz 
bir organizasyon olarak Türkiye sigorta sektörüne ve 
vatandaşlara benzersiz çözümler sunmaktadır. SBM, 
Türkiye sigorta sektörünün büyük bir başarısıdır. Türkiye’nin 
son 12 yılda gerçekleştirdiği büyük gelişim ve kalkınma 
hamlelerinden biri de SBM olmuştur. Bugün artık SBM’siz 
sigorta sistemi düşünülemez.

Sigorta şirketleri, tüm branşlarda sigorta verisini anlık ve 
günlük aktarımlar ile SBM’de tutulan ortak veri tabanında 
toplayarak Dünyada benzersiz bir yapıyı oluşturmuştur. 
Neredeyse tüm Sigortacılık operasyonlarının içinde 
SBM ürün, hizmet ve servisleri çok etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır. Milyonlarca vatandaşımız SBM’nin 
sunduğu çok faydalı servislerini çok yoğun olarak 
kullanmaktadır.

Dünyada İlk ve Tek “Mobil Kaza Tutanağı”
Maddi hasarlı kaza sonrası tutulan Kaza Tespit Tutanağı 
işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan, hasar 
işlemlerinin hemen başlamasını sağlayan, kaza lokasyon 
bilgisinin nokta bazlı takibinin yapılabilmesini sağlayan, 
sigorta şirketlerinin proaktif olarak müşterilerine ulaşmasını 
ve hasar işlemlerini anında başlatmasını sağlayan, böylece 
müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarılmasını sağlayan 
Mobil Kaza Tutanağı uygulaması dünyada benzersizdir. Bu 
alandaki dünya rekoru da Karaman‘daki bir vatandaşımıza 
aittir. Sigortalı sürücümüz kaza tespit tutanağı işlemlerini 
Mobil Kaza Tutanağı uygulamasını kullanarak 5,5 dakikada 
tamamlayarak dünya rekoruna imza atmıştır. Diğer bir 

Founded 12 years ago as the product of an amazing vision, 
Insurance Information and Monitoring Center (SBM) 
today offers unique solutions to both the Turkish insurance 
industry and citizens as an organization that is one of its 
kind in the world. SBM is a great achievement of Turkish 
insurance industry. One of the development leaps that 
Turkey has made during the last 12 years has been SBM. 
Today one can’t imagine an insurance system without 
SBM.

By gathering in the shared database of SBM, insurance 
data in all branches via instant and daily data transfers, 
insurance companies have created a unique structure that 
is one of its kind in the world. SBM products and service are 
actively used in almost all insurance operations. Millions 
of citizens now intensively use the extremely beneficial 
services offered by SBM.

The World’s First and Unique “Mobile Accident 
Report”
Mobile Accident Report application which brings incredible 
time savings and convenience in accident report creation, 
provides and keeps track of detailed accident location data, 
allows insurance companies to contact their customers 
proactively, and starts claim process right away thus 
maximizing customer satisfaction, is unique application 
in the world. And world record in this areabelongs to 
a Turkish citizen of ours in Karaman. By completing 
the accident report creation process using the mobile 
application in only 5,5 minutes, our beneficiary broke a 
new world record. Another world record has come with 

TÜRKİYE’DEN YENİ DÜNYA REKORLARI
NEW WORLD RECORDS FROM TURKEY

AYDIN SATICI
Merkez Müdürü

Managing Director

SBM
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dünya rekoru da KTT girişi ve kusur oranı değerlendirme 
süreci dahil kaza anından sonra 10 dakikada tamamlanan 
işlemdir. Bu bir dünya rekorudur.

Dünyada İlk ve Tek “Gerçek Zamanlı Sektörel 
Dashboard”
Türkiye’de sigorta sektörüne yön veren sektördeki tüm 
üst düzey yöneticiler tüm branşlarda gerçek zamanlı 
dashboardlar ile sektörü anlık olarak her yerden takip 
edebilmektedir. Türkiye’de sigorta sektörü dışında 
hiçbir sektörde bu şekilde gerçek zamanlı sektörel rapor 
olmadığı gibi dünyada da bu şekilde verilen sektörel rapor 
bulunmamaktadır. Dünyada tek olan dashboard uygulaması 
ile sektöre yön verenler hassas bir şekilde sektörün tüm 
dinamiklerini takip ederek doğru şekilde karar almaları ve 
sigortacılık faaliyetlerini doğru stratejiler üzerine kurmaları 
sağlanmaktadır. 

Dünyada İlk ve Tek “Değişen Parça SMS Servisi”
5664 SMS Hasar Sorgu servisimiz altı yıldan daha 
fazla bir süre vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bu yıl hasar sorgu servisinde, tamir olan ya 
da değişen araç parça bilgisini de SMS yolu ile vatandaşlar 
ile paylaşmaya başladık. SMS ile değişen tamir olan parça 
bilgisini kolay yoldan veren dünyada başka benzer bir servis 
göremedik. Bu yeni servisimiz de çok yoğun ilgi gördü. 
5664 SMS servisi üzerinden yıllık yaklaşık 15 Milyon SMS 
alıyoruz. Türkiye’deki vatandaşlarımız çok şanslı. Satın 
alacakları ikinci el aracın hem hasar durumunu hem de 
değişen parçalarını görerek bilerek işlemlerini yapıyorlar. 
Bu servisimizin de benzerinin dünyada olmaması bize ayrı 
bir gurur veriyor.

Dünyada benzersiz bir organizasyon dünyada benzersiz 
servisler ile Türkiye’de sigorta sektörüne güç veriyor. 
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak benzersiz olmanın 
ve benzersiz servisler sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Türkiye’deki tüm sektör ve endüstrilerdeki gelişim ve 
büyüme gibi biz de SBM ve sigorta sektörü olarak yeni 
dünya rekorları ile Türkiye’nin gelişimine ve büyümesine 
katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Saygılarımla

the process that includes accident report creation and fault 
rate assessment processing which were completed in only 
10 minutes. And that’s a world record.

The World’s First and Unique “Real-Time 
Sectorial Dashboard”
All senior executives in the industry that set the 
direction of the Turkish insurance industry are now able 
to monitor the sector in real time using the real-time 
dashboards available in all branches. No other industry, 
neither in Turkey nor in the world, offers such real-time 
and sector-specific reporting capability. As a one of it’s 
kind application in the world, the dashboard feature 
allows thedecision makers of the industry to follow all 
the dynamics of the sectorclosely to make more accurate 
decision and to base their insurance operationson correct 
strategies.

The World’s First and Unique “Replaced and 
Repaired Parts Information of Vehicles with 
single SMS”
Our 5664 SMS Claim Inquiry service is being used heavily 
by our citizens for over six years now. This year, we added 
a new feature that allows us to share with beneficiaries via 
SMS, the information about repaired or replaced parts as 
well. There’s no other service in the world that provides 
repaired part informationso conveniently. And this new 
service has attracted great interest from public as well. We 
receive around 15 million SMSs per year via the 5664 
SMS service. Our citizens are very lucky. They’re now able 
to obtain detailed information on claim history or replaced 
parts for any used vehicle they’re planning to buy. Andwe’re 
once again proud that this service of ours is unique in the 
world as well.

A unique organization in the world, gives power to the 
Turkish insurance industrywith services never seen 
before in the world. As Insurance Information and 
Monitoring Center, we’re extremely happy to be a unique 
organizationand to be providing unique services. Just like 
growth and development in all other industries in Turkey, 
we as SBM and the insurance industry will continue to 
support development and growth of Turkey with new 
world records.

Best Regards

SBM’DEN FROM SBM

Türkiye’nin son 12 yılda gerçekleştirdiği büyük 
gelişim ve kalkınma hamlelerinden biri de SBM 

olmuştur. Bugün artık SBM’siz sigorta sistemi 
düşünülemez

One of the development leaps that Turkey has 
made during the last 12 years has been SBM. 
Today one can’t imagine an insurance system 
without SBM
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SBM plays a vital role for the industry

SBM sektör İçİn hayatİ bİr 
öneme sahİp

FİKRETTİN AKSU *

* Genel Müdür / General Manager
   Ziraat Sigorta A.Ş. / Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.
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Türkiye, genç nüfusu, yükselen eğitim 
seviyesi, teknolojik ve ekonomik alt 
yapı ve gelişimi dikkate alındığında 
sigortacılığın gelişimine uygun 
potansiyele sahip bir ülke olarak 
görülmektedir. Bu özellikleri nedeniyle 
de Türkiye Sigorta sektörü finans 
dünyasının ve yabancı yatırımcıların 
dikkatini çekmeye devam etmektedir. 
Sigorta sektörümüzün geçtiğimiz 
10 yıldaki gelişimine ve büyümesine 
bakıldığında, hak ettiği konuma 
doğru hızla yol aldığını görmekteyiz. 
Ancak kanaatimce yeterli risk 
değerlendirilmesi yapılamaması ve 
buna bağlı olarak sigortacılık tekniğine 
uymayan fiyatlama nedeniyle sektör 
karlılıkta arzu edilen sonuçları henüz 
elde edememektedir. Bu bağlamda, 
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 
sistem içerisinde yer alan tüm 
taraflara doğru risk değerlendirmesi 
yapılabilmesi açısından gerekli olan 
bilgiyi sağlamada hayati önemde 
faaliyete sahip konumdadır. 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 
sigorta poliçeleri ile ilgili tüm bilgileri 
kendi sisteminde toplayarak geliştirdiği 
uygulamalar ve projeler ile hem 
sistem üzerinde kontrol sağlamakta, 
hem de sigortalıların, sigorta 
şirketlerinin ve kamunun haklarını 
koruma yolunda önemli görevler 
üstlenmektedir. Bu görevlerin başında 
sigorta sektöründeki suistimallerin 
engellenmesi ve sigortalılık oranlarının 
artırılması gelmektedir. 

Sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması, sağlıklı 
fiyatlandırma yapılabilmesi, suistimallerin önlenmesi, 
güvenilir istatistiklerin oluşturulması, sigorta sistemine 
olan güvenin artırılması, kamu gözetim ve denetiminin 
etkinleştirilmesinde aktif rol oynayan Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi’nin kurulduğu günden bugüne başarılı 
projeler gerçekleştirerek sigorta sektörünün gelişimine 
ciddi katkıda bulunduğu müşahade edilmektedir. 

Bu katkıların en başında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin 
gerçekleştirdiği Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım 
Sistemi (SİSBİS) gelmektedir. Sigorta Suistimalleri Bilgi 
Paylaşım Sistemi (SİSBİS), üçüncü şahıslardan ve sigorta 

Turkey, when country’s young 
population, increasing education 
level, and economic infrastructure 
and development are taken into 
consideration, seems to be a country with 
big potential for the insurance industry 
to develop. And with these features, 
Turkish Insurance Industry continues 
to attract the attention of the world of 
finance and foreign investors. Looking 
at the development and progress of 
our insurance industry during the last 
10 years, we see that it moved forward 
with assured steps towards the position 
it deserves. However, in my opinion 
the insurance industry in Turkey fails 
to achieve the desired results in terms 
of profitability due to lack of sufficient 
risk analysis and the resulting incorrect 
pricing that is not based on insurance 
business logic. In this regard, Insurance 
Information and Monitoring Center has 
a crucial and vital position in terms of 
providing the information required for 
effective and correct risk analysis for all 
stakeholders in the system.

With the applications and projects 
it developed by collecting in its own 
system, all information related 
to insurance policies, Insurance 
Information and Monitoring Center 
both controls the system and assumes 
important responsibilities in terms of 
protecting the rights of beneficiaries, 
insurance companies and the public. 
Among these duties are prevention 
of insurance fraud and increasing 
insurance rates.

Insurance Information and Monitoring Center plays an 
active role in achieving uniformity of practices and effective 
pricing, prevention of fraud, creation of reliable statistics, 
increasing confidence in the insurance system and in ensuring 
state control and inspection on the insurance industry. 
And since the day it was founded Insurance Information 
and Monitoring Center has developed numerous successful 
projects and made significant contributions to the insurance 
industry with these projects.

One of the biggest contributions of Insurance Information 
and Monitoring Center to the insurance industry is the 
Information Sharing System for Insurance Fraud 
(SİSBİS). Information Sharing System for Insurance Fraud 

OPINION / COMMENTGÖRÜŞ / YORUM

Sektör genelinde uygulama 
birliğinin sağlanması, sağlıklı 
fiyatlandırma yapılabilmesi, 

suistimallerin önlenmesi, güvenilir 
istatistiklerin oluşturulması, 

sigorta sistemine olan güvenin 
artırılması, kamu gözetim ve 
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aktif rol oynayan Sigorta 
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projeler gerçekleştirerek sigorta 
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Information and Monitoring Center 
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projects and made significant 
contributions to the insurance industry 

with these projects.
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şirketlerinden sağlanan yanlış sigorta uygulamaları ve 
sigorta suistimaline konu olabilecek verilerin tutulduğu 
merkezi veri tabanı çalışmasıdır. Bu çalışma ile topluma 
ve ekonomiye zarar veren kişiler tespit edilerek, 
sigorta sisteminin daha doğru ve sağlıklı çalışmasını 
sağlamıştır. Sigorta sahtekarlıklarının sigorta sektörüne 
ve dürüst sigortalılara getirdiği ağır bedelin en aza 
indirilmesi araçlarından biri olan SİSBİS; risklerin kabul ve 
fiyatlandırılmasında sigorta şirketlerine yardımcı olmakta 
ve sahtekarlık nedeniyle şirketlerin uğradığı ilave maliyetleri 
de azaltmaktadır.

Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan Mobil Kaza 
Tutanağı ile maddi hasarlı trafik kazalarında tutanak 
düzenleme işlemlerinde sigortalılara büyük kolaylık ve 
zaman tasarrufu sağlanmıştır. Bu sayede 1-1,5 saat süren 
Kaza Tespit Tutanağı işlemleri 10 dakikaya, 14 gün süren 
kusur oranı tespit süresi 3 güne düşürülmüş, aynı zamanda 
suistimallerin önüne geçilmiştir. Hem sigortalılara hem de 
sigorta şirketlerine fayda sağlayan bu uygulama sigorta 
sektörünün geliştirdiği en yenilikçi ve faydalı ürünlerden 
biri olarak değerlendirilmektedir. Kaza Tespit tutanağının 
sadece mobil olarak doldurulması uygulamada gelinecek 
en son hedef olmalıdır.

Akıllı telefon ve tablet üzerinde de çalışan KOKPİT 
uygulaması Türkiye’de sigorta sektörüne has önemli 
bir güçtür. Bu sistem ile sigorta sektöründeki üst düzey 
yöneticiler sektörün gelişimini günlük olarak takip ve analiz 
edebilmektedir.

Yeni Nesil Mutabakat projesi ile sektör genelinde güvenilir 
istatistiki bilgi edinme yönünde önemli bir adım atılmış, 
poliçe ve hasar bilgilerinin bir merkezde toplanarak 
raporlanması ile şirketlerin sağlıklı bir şekilde fiyatlama 
yapabilmesine olanak sağlanmıştır. Bu sayede kasko, trafik 
poliçe ve hasar bilgilerinin %100 seviyesindeki mutabakatı 
ile şirketler, sigortalı ve aracın tüm geçmiş poliçe ve hasar 
bilgilerine online olarak ulaşabilmekte ve bu sayede kısa 
sürede poliçe düzenleyebilmektedir.

SBM’nin web sitesi üzerinden sigortalıların kullanımına 
sunulan online işlemler bir adım daha ileriye götürülerek 
“Mobil Sigorta Sorgu”  adı altında sigortalıların, akıllı 
telefonları aracılığı ile poliçelerini sorgulayabilmelerine 
ve takip edebilmelerine olanak sağlanmıştır. Bahse konu 
uygulama ile sigortalılar kolay ve hızlı bir şekilde poliçe, 
acente, eksper, kaza tutanağı ve eksper atama işlemlerini 
yapabilmektedirler. Trafik ve kasko poliçeleri, hayat 
sigortaları,  seyahat ve sağlık poliçeleri,  yeşil kart,  taşımacılık 
ve koltuk poliçeleri mobil sigorta sorgu uygulaması ile 

(SİSBİS) is a central database where data collected from 
third parties and insurance companies that might be related 
to incorrect insurance practices and potential insurance 
fraud cases. This project aims to detect individuals or 
groups that might harm the society and the economy and to 
ensure more effective functioning of the insurance system. 
As one of the tools used for minimizing the big cost brought 
about by insurance fraud to the insurance industry and 
honest beneficiaries, SİSBİS, assists insurance companies in 
acceptance and pricing of risks and decreases the additional 
cost burden of companies that become victims of insurance 
fraud.

The Mobile Application Report, which is an application 
that is first of its kind in the world, has brought a great deal 
of convenience and time savings to beneficiaries in creation 
of accident reports for traffic accidents with material 
damage. With this application, accident report preparation 
time, which takes normally 1-1,5 hours with paper reports, is 
brought down to 10 minutes and accident report processing 
and fault rate determination times, which usually takes 14 
days, are brought down to 3 days. The new application also 
plays a major role in prevention of insurance fraud. This 
application, which benefits both beneficiaries and insurance 
companies, is considered to be one of the most innovative 
and beneficial products ever developed by the insurance 
industry. Having the accident report be prepared only online 
should be the ultimate target of this project. 

KOKPİT application, which also works on smart phones and 
tablets, is a major strength of the sector that is unique to 
the insurance industry. With this new system, senior level 
executives in the sector will be able to follow and analyze the 
developments in the sector on a daily basis.

With the New Generation Reconciliation Project, a major 
step has been taken towards collection of reliable statistical 
data and policy and claim information have been collected 
in a central system. This new system allows easy reporting 
and effective pricing for insurance companies. This way, with 
100% reconciliation of comprehensive coverage and liability 
insurance policy and claim information insurance companies 
can access online all past policy and claim information and 
arrange their policies much more quickly. 

By taking one step further, the online systems offered on 
the website, SBM has developed the “Mobile Insurance 
Inquiry” application which allows the beneficiaries to 
make inquiries about and follow up updates regarding their 
policies using their smartphones. With this application, 
beneficiaries can now complete their policy, agency, expert, 
accident report and expert appointment transactions quickly 
and conveniently. Liability insurance and comprehensive 
coverage policies, life insurance policies, travel and health 
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sorgulanarak poliçe bilgileri kontrol edilmekte; böylece 
sigortalılara her an ve her yerde bilgiye ulaşabilme imkanı 
sağlanmaktadır.

5664 SMS uygulaması ile kişiler mesaj atarak arabalarının 
hasar geçmişlerini, araç detay bilgilerini, eksper raporuna 
göre değişen parçalarını, mağdur bilgilerini, trafik 
poliçelerinin olup olmadığını ve eğer bir kazaya karıştılarsa 
kaza tespit tutanaklarının durumunu, vefat etmiş kişilere ait 
hayat sigortası bilgilerini sorgulayabilmektedirler.

Hayata geçirilen başarılı uygulamaları ile SBM; sigorta 
şirketlerinin risk kabulleri, fiyatlama ya da hasar işlemleri 
aşamasında doğru fiyatlamanın ve hasar suistimallerin 
önlenmesini sağlayarak sektörün karlılığına katkıda 
bulunacaktır. Özellikle; sektörün lokomotif branşları 
arasında yer alan yangın branşında düzenlenen poliçelerin 
ve bunlara ait hasar bilgilerinin de SBM çatısı altında 
toplanması şirketler için kritik önemi haiz bir unsurdur. 

Hasar maliyetlerin yüksek olduğu yangın branşında riziko 
yerinin geçmiş dönem hasarları ve sigorta geçmişinin 
bilinmemesi risk kabulü sırasında sigorta şirketlerinin 
işini oldukça zorlaştırmaktadır. Keza, sağlık sigortasında 
sigortalının hasar geçmişi ile ilgili bilgilerin alınabileceği 
bir veri tabanı bulunmamaktadır. Bu nedenle gerek yangın 
gerekse sağlık branşlarında şirketlerin ihtiyaç duyacakları 
bilgileri alabilecekleri bir veri tabanının geliştirilerek 
uygulamaya alınması önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve 
sektör için önemli bir avantaj olacaktır.

Netice itibarıyla, faaliyete başladığı günden bu yana 
ihtiyaç duyduğu verileri tek bir çatı altında toplayarak, 
sektör paydaşlarının kullanımına sunan ve böylelikle 
sektöre büyük katkılar sağlayan SBM; teknolojinin 
sigortacılığa yansımasının iyi bir örneği ve öncüsü olarak 
değerlendirilmektedir.

Bu vesileyle, Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik ile şahsım 
adına hem sektörün gelişmesine katkı sağlayan, hem 
de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran hizmetleri 
uygulamaya aldığınız için teşekkür eder, sektöre yön 
verecek diğer uygulamalarınızın da yakın takipçisi ve 
destekçisi olacağımızı belirtmek isterim.

Saygılarımla,

insurance policies, green card, transportation and seat 
policies can be retrieved online using the mobile insurance 
inquiry application allowing the beneficiaries to check their 
policy information. This way, the beneficiaries can access 
information anytime from anywhere.
 
With the SMS 5664, beneficiaries are able to send SMS to 
make inquiries about their claim histories, vehicle details, 
replaced parts based on the expert report, injured party 
information, weather or not they have liability insurance and 
the status of their accident report if they were involved in 
an accident as well as information related to life insurance 
policies of deceased beneficiaries.

With its successful projects SBM will contribute to the efforts 
for increasing profitability in the sector by ensuring correct 
pricing at the time of risk acceptance, pricing or claim 
transactions and by preventing claim fraud. In particular, it 
is critically important for insurance companies that policies 
in fire insurance category, which is among the locomotive 
branches in the sector and related claim information to be 
collected at SBM. 

In the fire branch where claim amounts are high, lack of 
past claim information regarding risk locations and lack 
of information regarding insurance history constitute 
a challenge for insurance companies at the time of risk 
acceptance.  And currently, there is no database that provides 
data related to claim history and related information in 
health insurance category. Thus, creation of a database that 
will provide the information companies with information 
they will need in both fire and health branches, will meet a 
major need and will give a major advantage to the sector.

In summary, SBM which has gathered under a single roof 
all the information that the sector needs and shared with 
players in the sector and contributed to the development of 
the sector since the day it was founded, is a good example 
of reflection of technology to the insurance industry and is 
considered to be a pioneer in this area. 

In this regard, on behalf of Ziraat Sigorta and Ziraat 
Emeklilik I’d like to thank you all for bringing to life, projects 
and applications that ease the lives of our customers and 
note that I would keep on following closely and supporting 
your new projects that would set the direction for the sector 
in the future. 

Best Regards,

GÖRÜŞ / YORUM OPINION / COMMENT
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Gelişen küresel ekonomilerin en önemli dinamiklerin biri 
elbette teknolojinin iyi kullanılması ve teknolojik altyapıların 
AR-GE çalışmalarıyla desteklenerek, nihai kullanıcılara 
kolay, hızlı ve etkin erişimin sağlanmasıdır. 2000’li yıllardan 
itibaren dünyanın her sektöründe olduğu gibi sigortacılık 
sektörü de teknolojiyi yakından takip ederek, günün gelişen 
koşullarına uyum sağlamayı kendine hedef edinmiş ve 
buna yönelik altyapılarını geliştirmeye başlamıştır.

Sigortacılık, diğer sektörlerden farklı olarak, bir mal 
alım-satımı olmadığı için hizmeti alan kişi, gerçekten bu 
hizmeti alıp almadığını ancak ve ancak poliçede belirtilen 
tazminat şartları doğduğunda görebilmekteydi. Ülkemizde 
özellikle, sigortacılık denildiğinde akla ilk gelen elbette ki 
motor branşındaki sigorta alt dallarıdır. Bunların başını da 
kasko ve trafik sigortaları çekmektedir. 2007 yılına kadar 
geçen dönemde, ülke çapında faaliyet gösteren sigorta 

One of the most important dynamics of emerging global 
economies is undoubtedly the effective use of technology and 
supporting technological infrastructure with R&D efforts to 
provide fast and effective access to end-users. Starting with 
2000s, as it was the case in all sectors in the world, insurance 
industry as well has followed technology closely and aimed 
to adapting itself to changing conditions and improving 
relevant infrastructure. 

Unlike in other sectors, in insurance industry, because it’s 
not based on exchange of commodity, the individual receiving 
service could find out weather or not he/she has received the 
service only when the claim conditions indicated in the policy 
prevailed. In our country, when talking about the insurance 
sector the first branch that comes to mind are the sub-
categories under motor-vehicle insurance branch. And the 
major ones in this category are the comprehensive coverage 

HÜSEYİN KASAP *

SBM teknolojİ ve güncel bİlgİyİ barındırarak 
sektöre ışık tutuyor
SBM guides the industry by hosting technology and up-to-date information

* Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı / Insurance Agencies Executive Committee Chairman
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şirketlerinden tanzim edilen sigorta 
poliçelerinin bilgilerine ulaşmak 
mümkün olmamakla birlikte, 5684 
sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesi ve şirketler 
tarafından tanzim edilen sigorta 
poliçelerinin gerek kamu, gerekse 
vatandaşlar tarafından şeffafça 
sorgulanabilmesini teminen, Sigorta 
Bilgi Merkezi (yeni adıyla Sigorta Bilgi 
ve Gözetim Merkezi) kurulmuş ve bu 
sayede tanzim edilen sigorta poliçeleri 
şeffaf bir ortamda kamuoyunun 
bilgisine sunulur hale getirilmiştir.

Bilindiği üzere, sigortacılık sektöründe 
ülkemizdeki en büyük dağıtım kanalı 
profesyonel sigorta acenteleridir. 
Acentelerimizin de ağırlıklı olarak 
tanzim ettiği sigorta poliçeleri yine 
kasko ve trafik branşlarıdır. Merkez’in 
kurulmasından önce, sigorta 
acentelerinin bu branşlarda bir poliçe 
tanzim etmesi gerçekten son derece 
güç oluyordu. Bunun temel nedeni, 
sigortalanmak istenen araçların, 
geçmiş dönemde bir hasar bilgisinin 
olup olmadığının bilinmemesi ve 
sigorta şirketlerinin söz konusu 
araçla ilgili araştırma yapmasından 
kaynaklanan operasyon maliyetlerinin 
yüksek olmasıydı. Hal böyleyken sigortalı, sigorta poliçesi 
yaptırmak istediğinde, genelde poliçesini 1 gün sonrasında 
alabiliyordu. Merkez’in kurulmasından sonra, sigorta 
şirketleri tarafından tanzim edilen sigorta poliçelerine 
ait sigortalı, sigorta ettiren, sigortalanan kıymet, hasar 
ve poliçenin yürürlük durumuna ilişkin tüm bilgiler belirli 
bir sistematik üzerinden Merkez’e bağlı bilgi havuzuna 
kaydedilmekle yükümlü hale geldiği için, Türkiye’nin 
herhangi bir yerinden tanzim edilmek istenen bir aracın 
sigorta poliçesi sadece birkaç dakika içinde hazır hale 
gelebilmektedir. Ayrıca, yine bu sayede, sigortalı da, 
internet aracılığıyla, gerçekten sigorta poliçesinin yapılıp 
yapılmadığının sorgulamasını dilediği zaman ve dilediği 
yerden yapabilir hale gelmiştir. Ülkemizde bu sektörün 
istenen büyüme seviyelerine henüz ulaşamamış olmasının 
en büyük nedenlerinden biri elbette ki, geçmiş yıllarda 
yapılan usulsüzlük ve sahtekarlıklardır. Ancak Merkez’in, 
günün teknolojisini yakından takip etmesi ve veri tabanında 
bulunan bilgileri nihai tüketicinin kullanımına kadar 
açabilmesi neticesinde, sektörde şeffaflık ciddi oranlarda 
artış göstermiş ve netice olarak da, sigortalılık oranı giderek 
artış trendine girmiştir.

and liability insurance. During the 
period until 2007, it wasn’t possible to 
access information related to policies 
arranged by insurance companies 
across the country. However after 
the Insurance Law numbered 5684 
was passed, Insurance Information 
Center (currently known as Insurance 
Information and Monitoring Center) 
was founded to allow both the 
state and citizens to make inquiries 
regarding policies easily. This way 
the information regarding insurance 
policies arranged by insurance 
companies was shared with the public 
in a transparent manner. 

As we all know, the biggest distribution 
channel in the insurance industry 
in our country is the professional 
insurance agencies. And most of the 
insurance policies that are arranged 
by agencies are in comprehensive 
coverage and liability insurance 
categories. Prior to founding of 
this center, it was quite difficult for 
insurance agencies to arrange policies 
in these branches. The main reason 
for this was lack of information as to 
claim history of vehicles to be insured 
and high operational costs resulting 

from insurance companies having to make a claim history 
investigation for such vehicles. When this was the case, when 
a beneficiary wished to get an insurance policy, he/she could 
get his/her policy one day later. Because after the center 
was founded, all information related to beneficiary, insured 
property, claim and policy’s effectiveness status had to be 
saved in a central base at SBM, it is now possible to retrieve 
online the insurance policy of a vehicle located in any part 
of Turkey within only a few minutes. Also, again with this 
new system the beneficiary as well can check online weather 
or not his/her policy has been created. Of course one of the 
main reasons why this industry has still not reached the 
desired growth levels, is the corruption and fraud incident 
in the past. However, as a result of SBM being able to follow 
closely, the latest technologies and making all data in its 
database available for use by end-users, transparency in the 
sector has increased significantly, resulting in an increasing 
trend in the number of insured citizens.

Another important issue comes to the table with regard to 
accident reports. Until 5 years ago, we had to wait for the 
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Bir başka önemli konu da, kaza tespit tutanaklarıyla ilgili 
gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan 5 yıl önce-
sine kadar, herhangi bir yaralamalı ya da maddi hasarlı bir 
trafik kazasına karıştığınız zaman, trafik polisinin gelmesini 
ve olaya ilişkin zabtın tutulmasını beklerdik. Ancak Hazine 
Müsteşarlığı’nın yoğun çabası sonrasında, kaza tespit 
tutanağının sigortalılar tarafından tutulabilmesine olanak 
sağlanmasıyla birlikte, vatandaşlarımızın bu esnadaki 
bekleme süreleri ve yaşadıkları mağduriyetler önemli 
oranda minimize edilmiştir. Buna ek olarak, Merkez’in, 
kaza tespit tutanağını akıllı telefonlardan da tanzim 
edebilmesini sağlamasıyla birlikte, sigortalılar artık kroki 
çizimi, araç bilgileri veri girişi, hasar kaydı ve sonrasında da 
bu tutanakların sigorta şirketlerine iletilmesi gibi süreçleri 
hiçbir şekilde yaşamadan bu tutanakları doldurabilme 
fırsatına sahip hale gelmiştir. Yani, Merkez sayesinde 
hem sigortalı, hem de sigortacı rahat bir nefes almaya 
başlamıştır.

Kaza yoğunluk haritası sayesinde, karayollarının hangi 
bölgelerinde trafik kazalarının sık, hangi bölgelerinde 
ise az olduğuna kadar tüm bilgileri kullanıcıların önüne 
getiren Merkez, kullandığı ileri teknoloji ve güçlü veri tabanı 
sayesinde ayrıca, sigorta suistimal ihbar ve sorgulama, 
kaza tarihindeki poliçe bilgilerini sorgulama, trafik prim 
karşılaştırması, kendisine en yakın acente sorgulama 
ve eksper raporu sorgulamalarını da kullanıcının önüne 
getirerek, bu bilgilerin ayrıca kırılımlı raporlamalarına 
da olanak sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, HAYMER, 

traffic police to arrive and to prepare an accident report in 
case of a traffic accident with material damage. However, as 
a result of the efforts of the Undersecretariat of the Treasury, 
the law was passed allowing beneficiaries to prepare their 
own accident reports. This new practice has decreased 
waiting times and related problems and disadvantages for 
citizens to a great extent. In addition, with the new system 
developed by SBM that allows creation of accident reports 
online on smartphones, beneficiaries no longer have to deal 
with things like drawing a sketch of the accident scene, finding 
and entering vehicle information, claim filing and sending all 
these documents to the insurance company. In other words, 
the center has provided relief to both the beneficiaries and 
insurance companies. 

With the accident intensity map, the Center has allowed 
users to see which areas have high accident intensity and 
which ones have low accident intensity and thanks to the 
advanced technologies it uses and its powerful database, the 
Center also makes it possible for beneficiaries to complete 
conveniently tasks such as reporting insurance fraud and 
making inquiries, retrieving policy information on the date 
of the accident, comparing liability insurance premiums, 
finding the nearest insurance agency and retrieving expert 
reports. With this system users can also retrieve information 
from breakdowns of these categories. In addition, thanks 
to HAYMER, HATMER and SAGMER; SBM also collects 
information such as life insurance and health insurance 
policies; hazardous material liability insurance information 
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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
sayesinde hem sigortalı, hem de 

sigortacı rahat bir nefes almaya başladı

The center has provided relief  to 
both the beneficiaries and insurance 
companies.

HATMER ve SAGMER sayesinde, hayat sigortası, sağlık 
sigortası, tehlikeli madde sorumluluk sigortası bilgileri 
ve sigorta  şirketleri için hayati önem taşıyan hasar takip, 
SİSBİS ve AHBİS bilgilerini de bünyesinde barındırarak, 
yüksek hasar frekanslı işlemlerde sigorta şirketlerine bir yol 
gösterici olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öte yandan, günün koşullarına ve sürekli değişen sigorta 
primleri karşısında ayakta kalmak için birden çok sigorta 
şirketi ile çalışan sigorta acenteleri, çoğu zaman, poliçe ya 
da teklifname hazırlamak istediğinde, acentesi olduğu her 
sigorta şirketinin ekranına çeşitli verileri girmek kaydıyla 
işlem yapmaktadır.

Uzun zaman kaybını beraberinde getiren bu işlemlerin önüne 
geçilebilmesi amacıyla da bazı  yazılım firmaları çeşitli 
programlar tasarlayarak, acentenin yetkili olup olmadığını 
sorgulamaksızın, yüksek bedellerle bu programları 
pazarlayarak sektörde tutunmaya çalışmaktadır. Tüm bu 
hizmetleri bünyesinde bulunduran ve geniş bir veri tabanına  
sahip olan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin, önümüzdeki 
süreçte, Hazine  Müsteşarlığı’ndan da izin alarak, birden fazla 
sigorta şirketinin acenteliğini yapan meslektaşlarımızın 
gerek operasyonel süreçlerini minimize edebilmek, gerekse 
güvenli  ve resmi bir bağlantı sağlayarak sorgulama 
yapmak adına, Merkez’in online işlemler kısmına erişim 
sağlanmak koşuluyla, sigortalı ve sigortalanacak kıymete 
ilişkin bilgilerin sisteme girilmesi neticesinde, yetkili olunan 
sigorta şirketlerinden teklif alabilmesine olanak sağlayan 
bir modülü hayata geçirmesinin de, sektöre faydalı bir 
girişim olacağı kanaatindeyiz.

Dünyada, benzerine az rastlanabilecek teknoloji ve güncel 
bilgiyi barındırarak sektöre ışık tutan Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi’ne, tüm bu hizmetlerden ötürü, sigorta 
acentelerinin üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi adına teşekkürlerimi 
sunar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

and claim follow up, SİSBİS and AHBİS, which are crucial 
for insurance companies. This way, SBM also acts as a 
guide for insurance companies in transactions related to 
high claim frequencies. In addition, insurance agencies that 
work with multiple insurance companies in order to survive 
economically in the face of constantly changing insurance 
premiums, in most cases, have to enter data separately in 
the system of every insurance company they work with when 
they arrange policies.

In order to eliminate all these time-consuming processes, 
some software companies have developed numerous 
programs which they sell at high prices without even asking 
if the insurance agency is an authorized one or not. On the 
other hand, Insurance Information and Monitoring Center 
has all this infrastructure and systems and in the coming 
term SBM plans to develop a new module after receiving 
the approval of Deputy Undersecretariat, with the goal of 
minimizing the operational processes of insurance agencies 
that work with multiple insurance companies and allowing 
them to have an official and secure connection with SMB’s 
systems. With the new module insurance agencies will be able 
to access online transactions section of SBM systems and 
receive quotes from authorized insurance companies online 
by entering required information related to the property to 
be insured in the system. We believe that this new module 
will be quite beneficial for the sector. 

Insurance Information and Monitoring Center shed light 
on the sector by offering advanced technologies and up-to-
date information to the insurance industry. And on behalf of 
Executive Committee of the Insurance Agencies of Turkish 
Union of Chambers and Commodity Exchanges, I’d like to 
express my thanks to and a successful future for Insurance 
Information and Monitoring Center.
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AYRINTILAR İÇİN
KODU OKUTUN

HATIRLAT boşluk PLAKA yazın,
5664’e gönderin;
trafik poliçenizin bitiş 
tarihi yaklaştığında biz size 
hatırlatalım. 

TRAFİK SİGORTANIZ
NE ZAMAN BİTİYOR?
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İNOVALİG 2015 Şampİyonu SBM oldu!
SBM is the Champion of İNOVALİG 2015!

SBM’DEN FROM SBM

Bu yıl 50 bin kişinin katılımı ile gerçekleşen Türkiye İnovasyon 
Haftası’nın son gününde “İnovaLİG Yarışması”nın 5 ayrı 
kategorideki şampiyonları ödüllendirildi. Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi inovatif çalışmaları ile 488 şirket arasında 
yapılan jüri değerlendirmesinde  “İnovasyon Yaşam 
Döngüsü Süreçleri” şampiyonu oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen 
ve 3 gün süren “Türkiye İnovasyon Haftası 2015”in son 
gününde, çalışmaları ile çeşitli kategorilerde inovatif 
bulunan şirketlere ödül verildi. TİM tarafından düzenlenen 
İnovaLig, Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı 
olma özelliğini taşıyor.  Avrupa’da 17 ülkede uygulanan, 
AT Kearney’in koordinasyonunu sağladığı  IMP3rove 
programına paralel bir kurguyla hayata geçirilen proje 
kapsamında Türkiye’deki 488 firmanın inovasyon karneleri 
çıkarıldı. InovaLig Büyük Jürisi bu karneler doğrultusunda 5 
farklı kategoride 2015 İnovasyon Liderlerini belirledi.

Sigorta Sektörünün Başarısı
En yenilikçi ve inovatif sektör olarak sigorta sektörüne giden 
bu ödülle birlikte sektör, son yıllarda teknolojik yatırımlara 
yaptığı yatırımların, karşılığını en üst düzeyde göstermiş 
oldu.

On the last day of Turkish Innovation Week held with par-
ticipation of 50 thousand people this year, the champions of 
“InovaLIG Contest” were rewarded in 5 different categories. 
With its innovative projects, SBM became the champion of 
“Innovative Life Cycle Processes” from among 488 compa-
nies.

On the last day of the 3-day Turkish Innovation Week organi- 
zed by Turkish Exporters’ Assembly (TIM), companies that 
were found to be innovative due to their projects, were given 
awards in different categories. Organized by TIM, InovaLIG, 
is recognized as the first innovation development program 
in Turkey. As part of the project brought to life with a con-
figuration similar to that of IMP3rove program organized in 
association by AT Kearney in 17 countries in Europe, inno-
vation reports of 488 companies in Turkey were created. In 
line with these reports, the InovaLig Grand Jury selected the 
2015 Innovation leaders in 5 categories. 

The Success of the Insurance Industry
With this award that went to the insurance industry as the 
most innovative sector, the insurance industry gathered the 
fruits of its investments in technology in recent years at the 
highest level.
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SBM’DEN FROM SBM

Kazananların ödülleri Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip 
Erdoğan, Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş ve TİM 
Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi tarafından takdim edildi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen İnovaLİG Yarışması’nda, 
sigorta sektörünün teknoloji gücü Sigorta Bilgi Merkezi 
(SBM) “İnovasyon Yaşam Döngüsü” kategorisinin 
şampiyonu oldu. SBM’nin Genel Müdürü Sayın Aydın 
Satıcı birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İnovaLİG Ödül Töreni’ninde ”İnovasyon Yaşam Döngüsü” 
kategorisinde Koruma Temizlik ikincilik, Shell&Turkas ise 
üçüncülük ödüllünün sahibi oldu.

The winners received their awards from President Mr. Recep 
Tayyip Erdoğan, Minister of Economy Mr. Mustafa Elitaş 
and TİM’s President Mr. Mehmet Büyükekşi.

At the İnovaLİG competition, held for the second time this 
year, Insurance Information and Monitoring Center (SBM), 
the technological driving force of the insurance industry, be-
came the champion in the “Innovation Life Cycle” category. 
SBM’s Managing Director Mr. Aydın Satıcı received his 
award from President Mr.Recep Tayyip Erdoğan. 

At the İnovaLİG Award Ceremony, Koruma Temizlik won the 
second place and Shell&Turkas won the third place in the 
“Innovation Life Cycle” category. 
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Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyİp Erdoğan, 
SBM’yİ Zİyaret Ettİ

Our President Mr. Recep Tayyip Erdoğan’s visit to SBM

SBM’DEN FROM SBM

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İnovasyon Haftası 
etkinliğinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin standını 
ziyaret etti.

3-4-5 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen İnovasyon Haftası etkinliğinde 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan fuar 
alanında ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret sırasında standımıza da uğrayan Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve Protokolüne, Merkez Müdürümüz 
Sayın Aydın Satıcı detaylı olarak geliştirdiğimiz 
uygulamalarımızı anlattı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, uygulamalarımızı kendi iç kaynaklarımız 
ile geliştirmemizi önemli bulduğunu belirtti.

At the Innovation Week event held at Istanbul Kongre Merke-
zi, our president Mr. Recep Tayyip Erdoğan visited the stand 
of Insurance Information and Monitoring Center.

At the Innovation Week event held at Istanbul Kongre 
Merkezi on 3-4-5 December 2015, our President Mr. Recep 
Tayyip Erdoğan visited the exhibition stands of numerous 
organizations including SBM.

President Mr. Recep Tayyip Erdoğan was briefed in detail 
by our Managing Director Aydın Satici about our appli-
cations. President Mr. Recep Tayyip Erdoğan stated that 
it was important that SBM developed applications using its 
own resources.
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Sigorta sektörünün teknoloji gücü Sigorta Bilgi ve Gözetim 
Merkezi (SBM) blog hayatına “Merhaba” dedi.

Teknolojinin iletişim kanallarını genişlettiği ve geliştirdiği 
kaçınılmaz bir gerçek. Artık bütün şirketlerin müşteriler ile 
iletişimi sağladığı ve daha iyi hizmet sunmak için kullandığı 
sosyal mecralar mevcut. Bu iletişim bazlı sosyal mecralar 
içinde en samimi olanlardan bir tanesi de Kurumsal BLOG. 
Ciddi/mesafeli kurumsal dile göre daha samimi olan dili 
sayesinde kurum ile müşteri arasındaki duvarları yıkan bir 
yöntem BLOG.

SBM de diğer sosyal mecraların üstüne blog hayatına adım 
attı. SBM Merkez Müdürü Aydın SATICI‘nın samimi bir 
dil ile yazılan “Sigorta Yaptırmak İstiyorum” başlıklı yazısı 
ile başlayan ve diğer çalışanların hemen adapte olduğu 
Kurumsal BLOG mecrasının, sigorta sektörünün heyecanını 
sürekli canlı tutacağını, vatandaşlar için de bilgilendirici 
olacağını umuyoruz. Gerek geliştirilen/sağlanan ürünler 
konusunda, gerekse sigorta ile ilgili neler yapılabileceği 
konusunda tüm bilgileri, blog, okurlara en yalın şekli ile 
anlatıyor.

“Neden Sigorta yaptırmalıyız?”, ”Mobil Kaza Tutanağı nedir?”, 
“Kaza Yoğunluk Haritası” ve ”Sigorta Suistimalleri” hakkında 
bilgi edinebileceğiniz yazılar çoktan yerini almış durumda 
SBM Blog’da. Ayrıca tüm bunların gerçekleşmesinde 
emeği geçen SBM çalışanlarının Agile dönüşüm serüveni 
hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Insurance Information and Monitoring Center (SBM), the 
technological driving force behind the insurance industry, 
says ‘hello’ to the world of blogs.

Technology undoubtedly expands and develops communi-
cation channels. Today every company has social channels, 
which it uses to communicate with all its customers to pro-
vide them better service. And one of the most sincere one 
among all the social media tools used for communication 
is a Corporate Blog. Thanks to its language, which is more 
sincere compared to the serious/distant corporate language, 
BLOG is a method that tears downs the walls between the 
company and the customer.

SBM as well recently entered the world of blogs in addition 
to other social media tools it uses. The Corporate Blog ad-
venture for SBM started with SBM Managing Director Aydın 
Satıcı’s sincere article titled “I want to have insurance” and 
was rapidly adopted by all other employees, and we believe 
that it will keep alive the excitement in the insurance indus-
try and will be informative for our citizens as well. The blog 
shares with its readers in a simple format all information 
regarding products developed or offered as well as what can 
be done with insurance. 

The blog already features articles titled “Why should we get 
insurvance coverage?”, “What is mobile accident report?”, 
“Accident Intensity Map” and “Insurance Fraud”. In addition 
you can also get information about the Agile transformation 
adventure of SBM employees who put their efforts in the cre-
ation of this blog project.

SBM Blog’a ulaşmak için (SBM Blog is on): http://sbm.org.tr/tr/Sayfalar/SbmBlog/bloghome.aspx

SBM’NİN TEKNOLOJİ BLOGU YAYINDA 
SBM’S TECHNOLOGY BLOG IS NOW LIVE

SBM’DEN FROM SBM
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Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu (SİSEB), Sigorta 
Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde kurulmuştur. 
SİSEB’in ana faaliyetleri arasında, Sigorta sektörünün 
FRAUD ile mücadelesinin desteklenerek finansal kaybın 
azaltılması, sektör datalarının analiz edilerek organize fraud 
networkünün takibi, organize sigorta sahteciliği ile ilgili 
detay araştırmaların yapılması, organize sigorta sahteciliği 
ile ilgili  sigorta şirketlerinin bilgilendirilmesi ve sigorta 
sahteciliği ile ilgili gerekli hukuksal altyapı ve mevzuat 
değişikliklerinin hayata geçirilmesi sayılabilir.   

Neler Yapacağız?

• Ortak Dil, koordinasyon ve etkin iş birliği; 

Sigorta Sektöründe hızlıca alınması gereken aksiyonlardan 
biri koordinasyonun sağlanması ve etkin iş birliğidir. 
Özellikle organize sahtecilik ve birden fazla şirketi 

SISEB (Insurance Fraud Bureau), started its operations 
work within Insurance Information and Monitoring Center. 
Among the main activities of SISEB are supporting insurance 
industry’s efforts for prevention of insurance fraud with the 
goal of minimizing financial risk, following up the organized 
fraud network by analyzing sector data, carrying out detailed 
research on organized insurance fraud, informing insurance 
companies about organized insurance fraud and bringing 
to life necessary infrastructure and legislation changes for 
combatting and preventing insurance fraud.

What shall we do?

• Common language, coordination and effective cooperation; 

One of the actions to be taken rapidly by the insurance 

industry is establishing coordination and effective 
cooperation. If we’re talking about especially organized 

SİSEB
(Sİgorta Sahtecİlİklerİnİ Engelleme Bürosu)

SISEB (Insurance Fraud Bureau)

SBM’DEN FROM SBM
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ilgilendiren suistimalden bahsediyorsak sektör birlikte 
hareket etmek zorundadır. Bilindiği üzere Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi sektörün tüm poliçe ve hasar datasının 
toplandığı bir yer, dolayısıyla bu datanın analitik araçlar ile 
analiz edilmesi sonucu suistimal ve sahteciliklerin tespit 
edilmesi mümkün. Birden fazla şirketi ilgilendiren sahtecilik 
durumlarında şirketlerin bilgilendirilmesi, uygulanan yeni 
trendler ve ispatlanmış şüpheli durumlar hakkında sektör 
ile düzenli bilgiler paylaşmayı hedefliyoruz. Tüm sektörün 
ortak dil kullanması adına, küçük gruplu düzenli paylaşım 
toplantıları ile “fraud nedir?, fraud çeşitleri nelerdir?, Nasıl 
hedef konulmalı ve ölçülmeli?” vb konularla ilgili sektörün 
aynı yöne doğru etkin iş birliği içerisinde gitmesi için 
toplantılar yapmayı planlıyoruz.  Ayrıca tüm şirketlerin 
suistimal yöntemleri farklı olsa dahi, IT sistemi desteği 
kullananlar, saha kontrol uzmanı kullananlar, dış incelemeci/
tahkikatçı kullananların yöntemlerini analiz etmeyi ve 
sonuçları istatistik yöntemlerle şirketler ile paylaşmayı 
hedefliyoruz. Yeni sistem kurmaya yada mevcut sistemini 
geliştirmek isteyen şirketlere de her türlü desteği vermeye 
hazırız. Ayrıca tüm sektörün yararlanabileceği ve ideal 
suistimal ile mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini 
anlatan bir kullanıcı el kitabı oluşturmayı planlıyoruz.   

• Ölçme, Raporlama ve Dashboard; Suistimalle ilgili 
periyodik raporların oluşturularak sektör ile paylaşılması,

Sigorta sektöründe yıllardır suistimalin yaklaşık ne kadar 
olduğu konusunda tahminler yapılmaya çalışılıyor. Bilindiği 
üzere Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sektöre anlık poliçe 
adetleri, prim tutarları, ödenen ve muallak hasar oranları 
gibi karşılaştırmalı veriler sunuyor. Sigorta şirketleri de bu 
verileri analiz etme ve bu doğrultuda stratejilerini belirleme 
imkanına sahip. SİSEB olarak benzer fraud analiz tablolarını 
sektöre sunmayı planlıyoruz. Sigorta şirketleri suistimal 
şüphesi ile araştırdığı kaç dosyasının alkol, ehliyet, sürücü 
değişikliği vb. sebepler ile red edilldiğini, kaçının tahkim 
yada hukuksal süreçlere gittiğini  yada kaçının pazarlık 
sonucunda ödendiğini ölçebiliyor ve diğer şirketlere göre 
kendisinin durumunu oranlayabilir olmalı. SİSEB olarak 
kolay ulaşılabilir anlık dashboardlar ile sigorta sektörüne 
suistimal datalarını sunmayı ve şirketlerin bu dataları 
kolayca analiz ederek stratejisini belirlemelerine yardımcı 
olmayı planlıyoruz. 

• Alınan ihbarlar, veri analizleri, analitik model ve araçların 
kullanılması yardımıyla sigorta suistimallerinin tespit 
edilmesi ve azaltılması;

1 yılı aşkın bir süredir yapılan araştırmalar sonucunda, 
2015 şubat ayında sigorta şirketlerinin kullanımına açılan 
SAS organize fraud uygulaması ile en riskli hasar ve 
network skoruna sahip dosyalar belirlenebiliyor. Prediktif 

fraud and fraud that relates to more than one companies, 
the industry has to move liaise together. As we all know, 
Insurance Information and Monitoring Center is a center 
where all policies and claim datas of the sector are collected. 
As a result, it is possible to detect cases of fraud by analyzing 
this data using analytical tools. Our goal is to inform the 
companies in cases of fraud related to multiple companies 
and about new trends being applied and proven suspicious 
cases. In order to ensure a common language for the sector 
as a whole and increase effective cooperation in the industry, 
we aim to organize meetings focusing on topics of “what is 
fraud?, what are types of fraud?, how should goals be set 
and measured? etc”. In addition, even though all companies 
use different fraud computation methods, we aim to analyze 
the methods used by those receiving IT system support, 
those that use field adjusters, and those that use external 
investigators or speacialist and to share the outcomes with 
other companies using statistical methods. We’re also ready 
to provide all kinds of support to companies that aim to 
establish a new system or improve their existing systems. In 
addition, we plan to prepare a user’s guideline for the whole 
sector to use that will provide information on best ways of 
preventing fraud. 

• Measuring, Reporting and Dashboard; Creating and 
sharing with the industry, periodical reports related to 
fraud,

Projects aimed at estimating the size of fraud in the 
insurance industry have been underway for many years 
now. As we all know, Insurance Information and Monitoring 
Center provides the industry with comparative data such as 
number of policies, premium amounts, paid claim amounts 
and outstanding claims. And the insurance companies 
have the opportunity to analyze this data and determine 
their strategies accordingly. As SISEB our goal is to provide 
the industry with similar fraud analysis tables. Insurance 
companies now should be able to measure things about 
the suspicious fraud cases such as how many of them 
were rejected due to use of alcohol, driver’s license and 
driver change, how many of them were referred to court or 
arbitration, how many of them were paid after bargaining 
and negotiating. As SISEB, by using easily accessible instant 
dashboards, we aim to offer fraud data to the insurance 
industry and to help the insurance companies analyze these 
data easily to determine their strategies. 

• Detecting and minimizing cases of fraud based on 
information, data analyses, analytical models and tools;

As a result of research being conducted for over the last 

year, by using the SAS organized fraud tool that was made 
available for use by insurance companies in February 2015, 

SBM’DEN FROM SBM
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bir model ile gelecek tahminlemesinin de yapılabildiği 
araç sayesinde birden fazla şirketin taraf olduğu organize 
sahteciliklerin belirlenmesi mümkün. Tüm sigorta şirketleri 
ile yapılan toplantılarda en fazla verimin alınabileceği ortak 
ve kolay uygulanabilir bir platform yaratılmaya çalışılıyor. 
Günlük uyarı sisteminin de kısa bir süre sonra devreye 
alınacağı araç sayesinde, tüm sigorta şirketleri yeni açılan 
oto hasar dosyalarında eğer riskli bir durum var ise sistem 
tarafından uyarılıyor olacaklar. Tabi ki sistem sadece 
organize ve birden fazla şirketi ilgilendiren  sahtecilikler için 
kurgulanmış durumda. Şirketlerin sadece kendi müşterileri 
için sahtecilik engelleme sistemlerine ayrıca geliştirmeleri 
gerekiyor. Hassas davrandığımız bir diğer konu da bilgi 
güvenliği sebebiyle bir şirketin datasının diğer şirket ile 
paylaşılmıyor olmasıdır. Bu tip durumlarda, “başka şirketler 
tarafından şüpheli olarak incelenmiş ve red edilmiş 2 adet 
dosya bulunmaktadır” gibi uyarı mesajları paylaşılıyor.

SBM ve SİSEB olarak, sigorta şirketlerinin sahte hasarları 
engellemeleri ve erken uyarılmaları konularında dünyada 
kullanılan araçların sektörümüze kazandırılmasına ilişkin 
araştırmalar devam ediyor. Dünyada ilk olarak SBM 
tarafından tüm sektörün kullanımına açılan ve kullanım 
oranı gün geçtikçe artan Mobil Kaza Tespit Tutanağı 
uygulamasının da sahtecilikleri engellemekte ve önemli 
fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Mobil Kaza tespit 
Tutanağı’nın kullanılmasının teşvikiyle sigorta şirketlerinin 
iyi müşterileri de ayırt etme ve kullanıcı alışkanlıklarını 
analiz ederek doğru risk seçimi ve fiyatlandırma yapma 
şansları bulunuyor.

it is now possible to determine the claim files that have the 
highest risks and network scores. With this tool, which also 
allows for future estimations based on a predictive model, 
it is possible to determine organized fraud cases where 
multiple companies are involved. During the meetings made 
with all insurance companies the goal is to create a common 
platform that is easy to implement. Thanks to the new tool to 
be commissioned in a short of time that will also include the 
daily warning system, all insurance companies will be notified 
in case there is a risk related to auto claim files. Of course 
the system has been configured for fraud that is organized 
and involves more than one company. The companies have 
to develop their own fraud prevention systems aimed at their 
own customers. Another issue that we’re sensitive about 
is that for data security reasons company information is 
not shared with other companies. In such cases, warning 
messages like the following are shared; “there are 2 files 
reviewed to be suspicious and has been rejected by other 
companies”. 

SBM and SISEB continue to carry out research on bringing 
to the industry, the most effective tools used international 
for supporting insurance companies to prevent fake claims 
and helping them to get early notification. We also believe 
that mobile accident report application which was launched 
by SBM for the first time in the world and which has ever 
increasing number of users will be beneficial in prevention of 
fraud as well. With the increased use of the mobile accident 
report, the insurance companies have the opportunity to 
distinguish good customers and make correct risk choices 
and correct pricing by analyzing user habits.

SBM’DEN FROM SBM
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• Hukuksal düzenlemeler, alt-
yapı ve mevzuat değişikliği; 
suistimalin önlenmesi, tespi-
ti ve cezalandırılması konu-
larında yasal otoriteler ve kol-
luk kuvvetleri ile etkin bir iş 
birliğinin sağlanması;

Sigorta şirketleri, kendisini al-

dattığını tespit ettiği müşterilerin 
hasardan vazgeçmeleri duru-
munda bir daha poliçe kesme-
mek şartıyla, herhangi bir adli 
merciye, suç duyurusunda bu-
lunmadan feragat alarak sistem-
den çıkartıyorlar. Haklı olarak, 
suç duyurusunda bulunarak 
davaya gidilmesi durumunda; 
uzun süren davaların şirketler-
in rasyolarını önemli ölçüde 
etkilemesi ve davanın aleyhe 
sonuçlanma ihtimalinin olması 
söz konusudur. SİSEB olarak 
bu noktada da devreye girip, şir-
ketler arasında koordinasyonu 
ve ortak hareket edilmesi için 
iş birliğini sağlamayı hedefliyoruz. Organize ve birden fazla 
şirketi ilgilendiren  suistimal  tespiti  durumlarında SİSEB 
olarak şirketler adına suç duyurusunda bulunmayı hedefli-
yoruz. Aynı şekilde şirketlerin belli bir noktaya kadar yapa-
bildikleri tahkikatları, hukuk desteği alarak derinleştirme 
ve tüm tarafların ortaya çıkarılması konusunda emniyet 
müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile de gerekli girişim-
lerde bulunuyor olacağız. Diğer taraftan sektör yetkilileri ile 
yapılacak görüşmeler neticesinde her türlü hukuksal girişi-
mi başlatıp, gereken mevzuat ve yapısal değişimlerin sek-
töre kazandırılması planlanıyor.

• Kamuda “Sigorta Suistimali Suçtur” algısı;

Kamuda sigorta suistimalinin bir suç olduğu algısının 
yaratılması için çalışmalara başlıyoruz. Özellikle sosyal 
medyayı aktif kullanmayı, yapılan tüm girişimlerin ve alınan 
aksiyonların paylaşıldığı bir platform yaratmayı planlıyoruz. 
Ayrıca herkesin rahatça fikrini paylaşacağı, belirli konularda 
tartışmaların yapılacağı ve uzmanların konuyla ilgili 
değerlendirmelerinin yer alacağı bir portal ve forum 
yaratmak için hazırlıklarımız devam ediyor. En önemlisi 
ise sigorta şirketlerinin başarı hikayelerini, yaşanan 
tecrübelerin diğer şirket ve kişilerinin yaşamaması için 
paylaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda her türlü ihbarın 
yapılabileceği bir web servis için de çalışmalarımız sürüyor. 

• Legal infrastructure and 
legislation change; estab-
lishing effective cooperation 
between legal authorities 
and law enforcement units 
for prevention, detection and 
punishment of fraud;

In case taking of a releasement 

for a claim or customer 
withdraws his request after his/
her claim was discovered to be 
fraud, insurance companies 
get them out of their system 
without starting a court case 
or filing a criminal complaint 
report with the condition that 
the same customer is not given a 
policy in the future. And in case 
a court case is started, there is 
the possibility that long lasting 
court cases may influence the 
ratios of companies negatively 
and that the court case 
maybe resolved in favor of the 
defendant. At this point, as 

SISEB we step in to establish cooperation and coordination 
for common action among companies. In case  organized  
fraud  involving  multiple companies are detected, SISEB will  
file  criminal  complain on behalf of the companies. Similarly, 
we’ll be getting legal support to go deeper in a certain 
investigation for a fraud case and work in cooperation with 
law enforcement units to find out the offenders. On the other 
hand, as a result of the interviews to be held with the officials 
from the sector, we’ll initiate all kinds of legal action and 
facilitate efforts for creation of necessary legal framework.

• The public awareness “Insurance Fraud is a Crime” 

We’re working on creating the public awareness that 
insurance fraud is a crime. We especially plan to use social 
media more actively and create a common platform where 
all initiatives and actions taken are shard. In addition, 
we’re working on developing a portal and forum where all 
stakeholders can share their opinions and discuss certain 
topics related to the sector. And most importantly, we will 
be sharing the success stories of the insurance companies 
and the experiences so that other companies and individuals 
don’t experience the same things. At the same time, we’re 
working on a web-service whereby all kinds of complaints 
can be filed. 

SBM’DEN FROM SBM
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Nisan 2008 tarihinden bu yana kağıt form ile düzenlenen 
Kaza Tespit Tutanakları akıllı telefonlardan da doldurula-
biliyor. Mobil Kaza Tutanağı (MKT) uygulaması dünyada 
ilk defa Türkiye’de, hayata geçirildi. Şu ana kadar top- 
lamda 9.000’in üzerinde kazada kullanıldı. Sigorta Bilgi 
ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından geliştirilen Mobil 
Kaza Tutanağı uygulaması ile sürücüler, tutanak doldur-
ma işlemini cep telefonları aracılılığıyla çok daha hızlı ve 
kolayca yapabilme imkanına sahip. Uygulama ile, kazala- 
rın sonuçlanma süresi 10 dakikaya kadar düştü! 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından geliştirilen 
ve kullanıma açılan Mobil Kaza Tutanağı (MKT) uygulaması 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 
hayata geçirildi. Uygulama üzerinden doldurulan tutanaklar 
devlet kurumları ve sigorta şirketleri nezdinde resmiyet ve 
geçerlilik taşıyor.

Accident Reports which are being created using paper 
forms since April 2008, can now be created on smart 
phones. The Mobile Accident Report (MKT) application 
was launched for the first time in Turkey. Until now, 
the application was used in over 9.000 accidents. With 
the Mobile Accident Report application developed by 
Insurance Information and Monitoring Center (SBM), 
drivers can now prepare their accident reports on their 
smart phones much more conveniently and quickly. The 
new application brought claim processing times down to 
10 minutes! 

Developed and launched by Insurance Information and 
Monitoring Center (SBM), the Mobile Accident Report 
application has been brought to life in accordance with the 
circular issued by the General Directorate of Insurance of 
Treasury Undersecretariat of the Prime Ministry of Turkish 
Republic. The accident reports created with this application 
are legally valid for use by public offices and insurance 
companies. 

İLK YILINI TAMAMLAYAN MOBİL KAZA TUTANAĞI’NA 
KULLANICILARIN YOĞUN İLGİSİ DEVAM EDİYOR
Continuing interest of users in the mobile accident report

which completed its first year

SBM’DEN FROM SBM



25

Mobil Kaza Tutanağı birçok avantajı da beraberinde 
getiriyor. Mobil uygulamayı kullanan sürücülerin araçlarında 
güncel kaza formu ve kalem taşımasına gerek kalmıyor. 
Kaza tespit tutanağını düzenlemek için kaza yerinde 
sadece bir akıllı telefon bulunması yeterli.  Araç sahipleri 
poliçe bilgilerine plaka ve ruhsat sahibinin kimlik numarası 
ile sorgulama yaparak, bu bilgileri profiline kaydetmiş ise 
profilden getirme özelliği ile ya da kare kodlu poliçedeki 
kare kodu okutarak otomatik olarak  ulaşma imkanına 
sahip.

Poliçe bilgilerine ulaşıldığı anda ise, araç bilgileri otomatik 
olarak telefonun ekranında görüntülenebiliyor. Kazadan 
sonra tutanak otomatik olarak şirketlere iletiliyor. Dolayısıyla 
Mobil Kaza Tutanağı’nı kullananlar sigorta şirketini aramak 
ve tutanağı şirkete iletmekle uğraşmak zorunda kalmıyor.

Kusur oranları her an cebinizde!
Kazadan sonra hangi tarafın kusurlu bulunduğu da kazanın 
kusur durumu belirlendiği anda cep telefonuna SMS ile 
bilgilendirme yapılarak bildiriliyor. 

Sürücülere pek çok yönden büyük kolaylık getiren Mobil 
Kaza Tutanağı uygulamasının sunduğu diğer avantajlar ise 
şöyle: 
• KTT formunun taşınmasına gerek kalınmaması
• Tutanağın anında sigorta şirketlerine iletilerek zaman 

kaybının önlenmesi
• Daha az bilgi ile tutanak girişinin sağlanması
• Daha hızlı tutanak girişinin sağlanması
• Uygulamadaki yönlendirmeler ile tutanak girişindeki 

hata oranının azaltılması
• Kazaların sonuçlanma süresinde azalma
• Kare kod ile poliçe bilgilerine hızlı erişim 
• Sonuç kusur oranlarını online takip edebilme imkanı             

Kaza noktalarını online takip etmek mümkün
Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile kaza noktaları lokasyon 
bazlı olarak görüntüleniyor. Bugüne kadar yaklaşık  olarak 
460 bin kez indirilen uygulama sayesinde birçok kazanım 
elde edildiği görülüyor. Bu kazanımlardan bir tanesi de kaza 
noktalarının online takibi. Geliştirilen harita uygulaması 
sayesinde; kaza noktalarını Türkiye haritası üzerinde 
anında takip, kazaların yoğunlaştığı bölgeleri ve kaza 
noktalarını tespit artık mümkün olabiliyor. Sürücüler, Kaza 
Yoğunluk Haritası sayesinde en çok nerede ve hangi zaman 
dilimlerinde kaza olduğu bilgisine kolaylıkla ulaşabiliyorlar. 
Hangi noktaların kaza riski taşıdığının görülebilmesiyle, o 
noktalarda daha dikkatli araç kullanılması bekleniyor.

SBM tarafından geliştirilen Mobil Kaza Tutanağı’na ait tüm 
veriler dijital ortamdan sigorta şirketlerine ve SBM dataları-
na aktarılıyor. Bu sayede kazazedelerin yanlış bilgi girme 

Mobile Accident Report has brought many advantages as 
well. Drivers using the mobile application no longer have to 
carry an up-to-date accident report form and pen in their 
vehicles. All they need is a smart phone with them in order 
to prepare the accident report. Using the application, vehicle 
owners automatically retrieve their policy information such 
as license plate number, TR ID number of the registration 
holder from their profiles or access this information by 
scanning the QR code on their policy. 

And once policy information is retrieved, vehicle information 
is automatically brought to the smart phone’s screen. And 
after the accident, the report created is automatically sent 
to the insurance company. As a result, users of the mobile 
application report don’t have to call their insurance 
companies and send the report to the insurance company. 

Fault rates are instantly on your phone!
With the new system, fault rates of the accidents are instantly 
sent to smart phones via SMS message. 

Other advantages brought about by the Mobile Accident 
Report which brings big convenience to drivers, are as 
follows:

• Drivers don’t need to carry paper accident report forms 
with them

• Saves time by sending the report instantly to insurance 
companies

• Requires less information to prepare the report
• Faster report creation
• Minimizes incorrect form entries thanks to directions 

provided by the application
• Decreasing claim processing times
• Quick access to policy information using the QR code
• Receiving online updates regarding final fault rates

Accident locations can be viewed online
With the Mobile Accident Report application, users can view 
locations with highest accident intensities. The application 
which has been downloaded 460,000 times until now, has 
brought many gains both to the sector and the users. One of 
these gains is the ability to view accident locations online. 
Thanks to the new online map feature of the application, 
users can view areas and accident locations where accidents 
take place most frequently. Using the accident intensity map, 
drivers can now easily access information such as locations 
and time frames where and when accidents take place most 
frequently. This new feature is expected to motivate drivers 
to drive more carefully in areas that pose high accident risk.

All data from the mobile accident report developed by SBM 
are automatically shared online with insurance companies 
and SBM database, decreasing the risk of incorrect data 
entry by users. These data shared online are analyzed by 
SBM to come up with projects and reports that would serve 
the industry and the public. One of these projects developed 
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riski en aza indiriliyor. Dijital ortamdan elde edilen bu veriler 
SBM tarafından değerlendirilerek sektöre ve kamuya faydalı 
projeler ortaya çıkarılıyor. Geliştirilen bu projelerden biri de 
Kaza Yoğunluk Haritası oldu. Mobil ortamdan doldurulan 
tüm tutanaklar sayesinde bölge bölge, sokak sokak kaza 
yoğunluk haritası oluşturuluyor. SBM’nin web sitesinden 
ulaşılabilen haritanın en önemli özelliği ise hem can hem 
de mal kaybını azaltabilecek nitelik taşıması. Çünkü Kaza 
Yoğunluk Haritası ile en çok kaza yapılan noktalar ve saat 
aralıkları gözler önüne seriliyor. Haritadan en çok kazanın 
gerçekleştiği saat, gün, bölgelere ulaşarak bu noktalarda ve 
zaman dilimlerinde dikkatli olunması sağlanıyor.  

Yoğun kaza yaşanan noktalarda önlem alınabilir
Bu projeyle birlikte kaza noktalarının tespit edilmesi ve em-
niyet, karayolları, belediyeler gibi  kurumlarla bilgi akışının 
sağlanması planlanıyor. Bu sayede kaza noktalarında tespit 
edilen hususlar doğrultusunda iyileştirilmeye gidilmesine 
çalışılacak.

SBM Merkez Müdürü Aydın Satıcı, bu konu hakkında, “Bu uy-
gulama ile en riskli bölgelerin tespit edilmesi sayesinde beledi-
yeler veya karayolları gibi kurumlar tarafından gerekli tedbirler 
alınarak bu bölgelerdeki kaza sayısını azaltılabilmesine olanak 
sağlama amacındayız. MKT’nın daha yoğun kullanılmasıy-
la birlikte, bir bölgede gerçekleşen kaza o bölgeye yakın 
konumda bulunan sürücülerin telefonlarına bildirim ola-
rak düşecek ve bu bölgede sürücüler trafik yoğunluğunun 
sebebi hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Türkiye’nin her 
tarafında oluşan kazalar tutanak sistemine gönderildiği 
anda haritada belirmekte ve ilk 1 saat boyunca yeşil ikonlar-
la bu bölgedeki kaza bildirimi yapılmaktadır. 1 saati geçmiş 
kazalar kırmızı renkli ikonlarla gösterilmektedir” diyor.

Kaza Yoğunluk Haritasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://sbm.org.tr/tr/OnlineIslemler/Sayfalar/KazaYogunlukHaritasi.aspx

Sayılarla MKT’da ilk yıl
Toplam indirilme sayısı: 
Android : 240,481
IOS : 199,278
Toplam : 459,759

Toplamda 9 binin üzerinde kazada MKT kullanıldı. 81 ilin 
77’sinde MKT en az bir kez kullanıldı; yalnızca Ardahan, Ki-
lis, Muş ve Siirt’te kullanılmadı.

En çok kullanılan iller İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve 
Manisa oldu.

En hızlı doldurulan tutanak 5,5 dakikada dolduruldu. Kaza 
gerçekleştikten sonra 5,5 dakika içerisinde MKT ile tutanak 
düzenlenerek tüm işlemler tamamlandı. 
Tutanak girişi tamamlandıktan sonra sigorta şirketleri 

by SBM has been the Accident Intensity Map. The map is 
created based on data received from mobile accident reports 
and shows accident intensities for different areas and even 
streets in a city. The most important feature of the map that 
can be accessed from SBM’s website is that it helps decrease 
both material losses and casualties and injuries. Because 
the accident intensity maps shows the locations and time 
intervals where accidents take place most frequently. By 
accessing hours, days and areas where and when accidents 
take place most frequently, users now have the chance to 
drive more carefully in such areas and time periods. 

Precautions can be taken at locations with 
high accident intensities

With this project, the goal is to determine accident locations 
and share this information with other organizations such as 
the security directorate, state highways and municipalities. 
This would allow these organizations and institutions to take 
necessary measures to prevent accidents from happening in 
the future.

About the subject, SBM Managing Director Aydın Satıcı said 
“With this application which allows us to determine the are-
as with highest risk, municipalities and state highways will 
be able to take precautions to decrease the risk of accidents 
in those areas. With the increased use of mobile accident 
report, an accident taking place in an area will be shared with 
other drivers in the form of a notification on their phones and 
this way the drivers will have an idea about traffic intensity 
in that area. Accidents taking place in different parts of the 
country instantly appear on the map and are shown with 
green icons during the first hour to alert the drivers in the 
area. Accidents that have happened over an hour ago are 
shown in red icons.” 

You can access the Accident Intensity Map by clicking on the 
link below:
http://sbm.org.tr/tr/OnlineIslemler/Sayfalar/KazaYogunlukHaritasi.aspx

First year of MKT with Figures
Total number of downloads: 
Android : 240,481
IOS : 199,278
Total : 459,759

MKT has been used in over 9.000 accidents in total. MKT 
was used in 77 of the 81 cities. The only cities where it hasn’t 
been used are Ardahan, Kilis, Muş and Siirt.

The cities where it was used most frequently were İstanbul, 
Ankara, Antalya, İzmir and Manisa.

The shortest report creation time with the application was 
5,5 minutes. Within only 5,5 minutes, accident report was 
created using MKT and all process was completed. 

After creation of the report, data entered by the insurance 
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tarafından girilen veriler değerlendiriliyor ve kusur oranı 
belirleniyor. Bu kapsamda sisteme anında yansıyan 
MKT’lerin ortalama sonuçlanma süresi 2,25 gün olarak 
gerçekleşirken, yazılı formların sonuçlanma süresi 14 gün 
olarak gerçekleşti.

En hızlı sonuçlanan kaza 10 dakika içerisinde sonuçlandı. 
10 dakika içerisinde mobil uygulama ile tutanak düzenlenip, 
sigorta şirketleri tarafından da sonuçlandırılmış ve kusur 
oranları belirlendi.

MKT kullanan sürücülerin dağılımı yüzde 85 erkek, yüzde 
15 kadın.

MKT düzenleyen sürücülerin yaş dağılımına bakıldığında 
en çok kullanım yüzde 35’lik oran ile 26-35 yaş aralığında.

MKT’li tutanaklarda en çok görülen kaza senaryosu yüzde 
18 ile arkadan çarpma, yüzde 17 ile park halinde çarpma 
olarak tespit edildi.

Araç grubu bazında yapılan incelemelerde MKT kullanım 
oranı en çok yüzde 61 ile otomobil araç grubunda ve yüzde 
23 ile kamyon araç grubunda görüldü.

companies are reviewed to determine fault rates of the 
accident. In this regard, the average report processing 
time for MKTs sent to SBM systems is 2,25 days while the 
processing time for paper forms is 14 days.

The fastest processing time has been 10 minutes with the 
new system. Within only 10 minutes, accident report was 
created using the application, processed by the insurance 
companies and fault rates were determined.

85% of the mobile accident report application were male 
while 15% were female. 

Looking at the age distribution of the drivers using the mobile 
accident report application, it is seen that 35% of them are in 
26-35 age group.

The most frequently seen accident scenario demonstrated by 
the mobile accident report application is hitting from behind 
which had a share of 17% and hitting a parked vehicle which 
had a share of 17%. 

Looking at vehicle categories for frequency of mobile accident 
report application use, it is seen that the application was 
used mostly for automobiles which had a share of 61% and 
for trucks which had a share of 23%.
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Veri kalitesi, bir veri deposunda biriken veri parçalarının 
veya kümelerinin doğruluk derecesini, standartlara 
uygunluğunu, tekilleştirilebilirliğini, bütünlüğünü, veriler 
arasındaki ilişkilerin doğru tanımlanma seviyesini ifade 
eden kavramdır. Hatalı üretime açık veri girişleri, veriyi 
toplarken yazılım kontrol noktalarının eksik veya yanlış 
kodlanması, veriler arasındaki ilişkilerin hatalı veya 
eksik olarak tanımlanması ve kurulması, modellerin 
gerçeğe aykırı olarak kurgulanması veri kalitesizliğinin 
temel sebeplerindendir. Yasal kısıtlar veya operasyonel 
süreçlerdeki zorunlu kabuller de veri kalitesizliğine yol açan 
önemli etkenlerdendir.

Kurumlarda veri kalitesi ölçümü için kullanılan başlıca 
yöntemlerden biri olan profilleme, veri yapılarındaki her 
kolon ve tablo için boşluk/doluluk, default değer, kopya 
veri ve desen frekans analizleri ile yapılan bir resimleme 
çalışmasıdır. Örneğin, adres kolonun %80 boş olması, araç 
plaka verisindeki farklı desenler vb. gibi. 

Basit İstatistikler / Simple Statistics 

• Boş Sayısı / Number of empty cells
• Default Değer Sayısı / Number of Default values
• Distinct Sayısı / Number of Distinct values
• Duplicate Sayısı / Number of Duplicate values
• Null Sayısı / Number of Null values
• Toplam Satır Sayısı / Total number of rows
• Unique Sayısı / Number of Unique values
• Desen Frekans Analizi (Yüksek-Düşük) / Design 

Frequency Analysis (High-Low)
• Desen low frequency table / Design low frequency 

table
• Tarih desenleri  / History data design

İş kurallarının oluşturulması ve incelenmesi bir başka veri 
kalitesi araştırma yöntemidir. İncelenen her bir kolon için 
o kolonda tutulacak verinin hangi iş kurallarına dayanması 
gerektiği çıkarılır. Örneğin şasi alanının otomobil araç 
grubunda 17 karakter olması, plaka kodunun ilk üç 
karakterinin numerik olması vb. gibi.

Veri kalitesi çalışmalarında mantıksal ilişkilerin denetimi de 

Data quality describes the level of accuracy, compatibility 
with standards, singularisability, integrity of data pieces or 
clusters collected in a data warehouse as well as the level 
of accuracy of the description of relations between data. 
Among the major reasons of low-quality data are data entry 
vulnerable to incorrect production, incorrect or missing 
coding of software check points during the process of data 
collection, incorrect or missing definition or configuration 
of relations between data, and unrealistic configuration of 
models. Legal limitations and mandatory acceptances in 
operational processes are other important factors that cause 
low data quality.

Profiling, which is one of the major tools used for measuring 
data quality in organizations, is a RESIMLEME CALISMASI 
done using emptiness/fullness analysis for every column and 
table in data structures, default value analysis, copy data 
analysis and design frequency analysis. For example, the 
address column being 80% empty, different designs of vehicle 
license plate data etc.

Text İstatistikleri / Text Statistics 

• Maksimum Uzunluk / Maximum Length
• Minimum Uzunluk / Minimum Length
• Ortalama Uzunluk / Average Length

Özet İstatistikler / Special Statistics 

• Ortalama Değer / Average Value
• Median Değeri / Median Value
• Aralıklara Göre Dağılım / Interval-based distribution

Creation and analysis of work rules is a separate data quality 
research method. For every column analyzed, the goal is to 
find out which work rules should be taken as basis for the 
data to be held in that column. For example, chassis field 
in the car group being 17 characters long or the first three 
characters of the license plate code being numeric values.

SBM’de Verİ Kalİtesİ Çalışmaları
Data Quality Works at SBM
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çok önemli bir yer tutar. Kolon veya tablo bazında ilişkilerin 
doğası ortaya konarak bu kurallara uyumluluk ölçülür. 
Örneğin, eksper raporunda her iki sürücü bilgisinin de aynı 
olmaması, hasar dosyasının kaza raporu ile ilişkilendirilmiş 
olması vb. gibi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, temelde sigorta 
şirketlerinden, eksperlerden ve vatandaşlardan topladığı 
verileri sektör faydası için raporlamaktadır. Dolayısıyla, 
kurumumuz ve sektörümüz düşünüldüğünde, veri kalitesi 
çalışmaları doğru raporlama için son derece kritik bir 
değerdedir. Entegrasyonlar ve uygulamalar aracılığı ile 
toplanan poliçe/hasar verilerinin, eksper raporlarının 
ve kaza tespit tutanaklarının doğru ve eksiksiz biçimde 
raporlanabilmesi amacıyla başlatılan mutabakat ve veri 
kalitesi projeleri sürekli iyileştirilerek devam etmektedir.

Veri Kalitesi projeleri kurumlardaki tek bir ekip veya 
kişi ile yürütülmesi oldukça güç projelerdir. Tüm kurum 
çalışanlarının veri kalitesi çevriminin farkında ve bilincinde 
olması, iş süreçlerini veri kalitesine etkisini hesaba katarak 
işletmeleri gerekmektedir. Veri kalitesi çalışmaları bir 
projeden daha çok bir süreçtir. Veri kalitesini artırmak 
için kurum içinde veri kalitesi çevrimini tanımlamak ve bu 
çevrimin yönetilmesini sağlamak üzere gerekli ekipleri de 

Control of logical relations in data quality works is very 
important as well. By demonstrating the nature of relations 
on the basis of columns or tables, compatibility with these 
rules is measured. For example, information of both drivers 
in an expert report not being the same, the claim file being 
associated with the accident report etc.

Insurance Information and Monitoring Center creates 
reports data collected from insurance companies, experts 
and beneficiaries for the benefit of the sector. As a result, 
considering our organization and our industry, it is obvious 
that data quality works are crucial for accurate reporting. 
Reconciliation and data quality projects initiated with the 
goal of reporting accurately and completely, the policy/
claim data, expert reports and accident reports collected via 
integrations and applications are developed continuously 
with numerous improvements.

Data quality projects are quite difficult to be handled by a 
single team or an individual in organizations. All employees 
of the organization should be aware of the conversion of 
data quality and run their business processes by taking into 
account, the impact of business process on data quality. 
Data quality works should be conceived as being a process 
than being a project. In order to improve data quality, the 
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kurmak gerekmektedir (Şekil-1). Bunun için SBM’de iki 
yetkili birim ve bir danışma komitesi kurulmuştur.

SBM’de konuyla ilgili birimler, Analiz Müdürlüğü altında 
kurulan Mutabakat ve Veri Kalitesi Birimi(Analiz VK) ile İş 
Zekası Müdürülüğü altında kurulan Veri Kalitesi Birimidir (İş 
Zekası VK). 

SBM’de toplanan veriler düşünüldüğünde farklı 
ürünlerde farklı açılardan veri kalitesi problemleri ortaya 
çıkabilmektedir. Bunları tek bir düzlemde toplayıp 
raporlayabilmek için İş Zekası VK ekibi olarak bir altyapı 
hazırladık. Sigortacılık ürünleri düşünüldüğünde üç kırılım 
veya koyutta veri kalitesi problemlerini toplayabileceğimizi 
gördük. 

En başta veri kalitesi konularını “OLAY” başlığı altında 
tanımladık. Olay boyutunu bir tablo veya ürün özelindeki 
veri kalitesi konusu olarak tanımlayabiliriz. Örneğin 
Trafik Ürünü olayı gibi. Olay boyutunun altında “ALAN”lar 
konumlandırıldı. Alan boyutu tablo veya ürün altındaki veri 
kalitesi sahalarının tanımlandığı noktadır. Örneğin, Trafik 
ürününde Şasi alanındaki veri kalitesi problemleri gibi. 
Alanların altında ise “PROBLEM”ler tanımlanır. Örneğin, 
Trafik ürünü, Şasi alanındaki “17 karakterden farklı şasi” 
problemi veya “İçerisinde O, I, Q harflerini barındıran şasiler” 
problemi gibi.

organization should define data quality conversion and set 
up necessary teams for managing this process (Figure-1). 
And for this purpose, two designated units and an advisory 
board were setup in SBM. 

The units established related to this project at SBM are 
Reconciliation and Data Quality Unit (Analysis DQ) founded 
under Department of Analyses and the Data Quality Unit 
founded under Business Intelligence Directorate (Business 
Intelligence DQ).

Considering the data collected at SBM, data quality problems 
for different products can be observed. In order to gather 
and report them in a single platform, we as the Business 
Intelligence DQ team prepared an infrastructure. In terms of 
insurance products, we saw that we can gather data quality 
problems under three breakdowns and dimensions. 

First off, we defined data quality issues under “EVENT” 
heading. We can define the event dimension as the data 
quality issue related to a specific table or product. For 
example, Liability Insurance Product event. Under the event 
dimension, “ZONES” are positioned. Zone dimension is the 
points where data quality fields under table or product are 
defined. For example, the data quality problems in the chassis 
field in liability insurance product. And under the Areas we 
defined “PROBLEM”s. For example Liability Insurance 
product, problem of “chassis other than with 17 characters” 
or problem of “chassis containing letters O, I, Q”. 
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Modelleme sonrası, Trafik ve Kasko ürünlerinde Alanları 
ve Problemleri belirleyerek veri kalitesi ölçümleri için veri 
setleri oluşturmaya başladık. Bu çalışmaların izlenmesi 
için  İş Zekası Portalinde raporlar oluşturduk. Böylece hatalı 
ve kalitesiz verilerin sayısının görülmesini, toplam kayıtlar 
içerisindeki durumu ortaya koymaya çalıştık. Bu raporlarla 
hatalı hasar veya poliçenin detayına kadar verilerin 
incelenebilmesini sağladık. (Şekil: 2-3)

Hazırlanan veri seti üzerinden yapılan bir başka çalışma 
da Veri Kalitesi dashboardudur. Veri kalitesi resminin hem 
özet hem de detay olarak görülebilmesini sağladığımız bu 
ekran veri kalitesi danışma komitesinin alacağı kararlara 
destek amacıyla tasarlandı. Burada düzeltilmesi gereken 
verilerin toplam veri içerisindeki payı raporlanmakta kalite 
çalışmaları için hangi noktalara odaklanılması gerektiği 
ortaya konmaktadır. (Şekil: 4-5)

Veri kalitesi sürecinin kurumların iş süreçlerini etkileyen 
bir yönetim felsefesi olduğu bilgisinden yola çıkan SBM, 
sigorta sektörünün en doğru verilerle en doğru kararları 
verebilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Following modeling, we started creating data sets for 
data quality measurements by determining the Zones 
and Problems in Liability Insurance and Comprehensive 
Coverage products. For following up this work, we created 
reports in Business Intelligence portal. This way, we tried to 
make vi-sible, the number of incorrect and low-quality data 
and to demonstrate the situation in records as a whole. With 
these reports, we made it possible to investigate even the 
details of incorrect claim or policy. (Figure: 2-3)

Another project carried out in relation to the data set 
prepared is the Data Quality dashboard. This screen, which 
allows us to display data quality picture both in summary 
and in detail, was designed to support the decisions to be 
made by the data quality advisory board. Here, the share of 
data that needs to be corrected in the total data is reported 
and areas of focus to improve quality are shown. (Figure: 
4-5)

Moving from the fact that data quality process is a 
management philosophy that influences the business 
processes of organizations, SBM continues to work on new 
projects with a view to enabling the insurance industry to 
make the most accurate decision with the most accurate 
data.

SBM’DEN FROM SBM

2014 2015
TOPLAM

Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Ocak Şubat Toplam

SİGORTA A.Ş. Trafik Ürünü Veri Kalitesi Şasi Problemi Özel karakterli şasiler 20 23 11 11 65 6 7 13 78

I, O, Q harfleri olan şasiler 65 68 78 86 297 20 19 39 336

Türkçe karakter içeren şasiler 0 0 1 0 1 0 1 1 2

Toplam 159 157 128 142 586 39 42 81 667

SİGORTA A.Ş. Trafik Ürünü Veri Kalitesi Şasi Problemi Türkçe karakter içeren şasiler 7 21 21 11 60 11 32 43 103

Özel karakterli şasiler 869 1,005 942 388 3,204 1,000 1,881 2,881 6,085

I, O, Q harfleri olan şasiler 3,273 3,845 3,248 1,485 11,851 3,507 6,534 10,041 21,892

17 karakterden farklı şasiler 16 8 2 3 29 1 0 1 30

Tekrarlanan şasiler 13 16 32 29 90 11 21 32 122

Toplam 4,178 4,895 4,245 1,916 15,234 4,530 8,468 12,998 28,232

Şekil-3: Veri kalitesi Raporu
Figure-3: Data quality report
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Şekil-4: Veri Kalitesi Dashboard örneği 
Figure-4: Sample Data Quality Dashboard

Şekil-5: Veri Kalitesi Dashboard örneği - 2
Figure-5: Sample Data Quality Dashboard - 2
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Merkezimizin sunduğu  istatistiki bilgilerin çeşitlendirilmesi 
ve bu bilgilere  erişimin artırılması amacıyla  web 
uygulamamızdan sunulan İş zekası raporları altında Hayat  
Üretim Raporları kullanıma açılmıştır.
 
Hayat şirketlerinin SBM’ye transfer ettiği veriler maksimum 
fayda sağlayacak şekilde  gruplandırılıp, farklı kırılımlarda 
sigorta  şirketlerinin ve ilgili kurum ve kuruluşların 
kullanımına sunulmaktadır. 
 
2010 yılı ve sonrası için gerçekleştirilebilen sorgulamalarda, 
takvim yılında yazılan poliçe adedi, prim üretimi, teminat 
tutarları ve tazminat ödemeleri raporlanabilmektedir. İlgili 
Raporlar il, ürün , teminat detaylarına göre listenebilmektedir. 
                                                                                                                                         
İş Zekası Hayat  Üretim raporları altında aşağıdaki kırılımlar 
ile raporlar mevcuttur;
 
• Ürün ve İl detayı bazında “Yazılan Poliçe Adedi ve Prim 

Üretimi Raporu“
• Ürün, Teminat ve İl detayı bazında “Prim Üretimi  ve 

Teminat Tutarları Raporu”
• Ürün ve İl detayı bazında “Tazminat Raporu”
• Ürün, Teminat ve İl detayı bazında “Tazminat Raporu”

With the purpose of diversifying the statistical information 
offered by our center and facilitating access to such 
information, we’ve recently made available, Life Insurance 
Premium Generation Reports under the business intelligence 
reports on our website. 
 
Data transferred to SBM by life insurance companies are 
grouped to provide maximum benefit and made available 
with breakdowns for use by relevant institutions and 
companies. 
 
With queries that can be made for year 2010 and beyond, 
number of policies arranged during that calendar year, total 
premium generated, coverage amounts and claim payments 
can be reported. Relevant reports are provided on the basis 
of city, product, and claim details. 
                                                                                                                                         
For Business Intelligence Life Insurance premium generation 
reports, reports are provided in the below mentioned 
breakdowns;
 
• ‘Number of policies arranged and premium generation 

report’
• ‘Premium generation and claim amounts report’ on the 

basis of product, claim and city
• ‘Claim report’ on the basis of product and city
• ‘Claim report’ on the basis of product, claim and city

HAYAT ÜRETİM RAPORLARIMIZ SBM’DE YAYINDA!
LIFE INSURANCE PREMIUM GENERATION REPORTS ARE ONLINE NOW!

SBM’DEN FROM SBM
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Yeşil Kart Sistemi olarak bilinen uluslararası motorlu 
taşıt sigorta sertifikası sistemi, 01.01.1953’te yürürlüğe 
girmiştir. Bu sistemin amacı, ülkeler arasında seyahat eden 
motorlu taşıt kullanıcılarına yardımcı olmak ve ayrıca ilgili 
motorlu taşıt kullanıcılarının seyahat ettikleri ülkelerde 
neden oldukları kazaların sonucunda zarar görenlerin 
korunmasını sağlamaktır. Elli yılı aşkın süredir uluslararası 
düzeyde varlığını sürdüren Yeşil Kart Sistemi’nin başarısı 
tartışmasız olup, sistem temel amaçlarına fazlasıyla 
ulaşmıştır. 

Şu an sisteme 47 ülke dâhildir. 01.01.2016 tarihinden iti-
baren AZERBAYCAN da 
Yeşil Kart Sistemi’ne da-
hil olacaktır. Yeşil Kart 
Sistemi’nin işle-yişini 
sağlamak, yani Yeşil 
Kart Sistemi dâhilinde 
herhangi bir ülkeye 
kayıtlı motorlu bir taşıtın 
ülkesi dışında neden 
olacağı trafik kazası 
sonucu ortaya çıkan 
maddi ve/veya bedeni 
zararları karşılayabil-
mek amacıyla, sisteme 
dâhil ülke hükümetleri 
tarafından tanınan 
Yeşil Kart büroları 
kurulmuştur.

Kendi ülkesinin Yeşil 
Kart bürosuna üye ol-
mak kaydıyla, ulusal 
sigorta şirketleri kendi 
ülkelerinin dışına seya-
hat edecek araçlara 
Yeşil Kart Sigortası 
Poliçe Sertifikası düzen-
ler. Sertifika adından da 
anlaşılacağı üzere yeşil 

The international motor-vehicle insurance certificate 
system also known as the Green Card System took effect on 
01.01.1953. The purpose of this system is to help the drivers 
of motor vehicles that travel internationally and to provide 
coverage damage caused to third parties as a result of 
accidents during these international trips. Existing for over 
50 years at the international level, the Green Card system 
has been undoubtedly very successful and effective and the 
system has served its main purposes.

Currently 47 countries are in this system. Starting from 
01.01.2016, AZERBAIJAN will be in Green Card System 

too. Member stats have 
established green card 
offices that will provide 
compensation for ma-
terial and/or physical 
damages resulting from 
accidents that a mo-
tor vehicle registered 
in a certain country is 
involved in, in another 
country in the system. 

By becoming a member 
of the Green Card office 
of its country, a nation-
al insurance company 
can arrange Green Card 
Insurance Policy Certifi-
cate for vehicles that will 
travel internationally. 
As the name implies, 
the certificate itself is 
in green. It is prepared 
in two copies and has 
no scratches or erased 
parts on it. All Green 
Card Certificates issued 
as part of the Green 

YEŞİL KART SİGORTASI POLİÇE SERTİFİKA BASIMINDA 
ORTAK YAPIYA GEÇİŞ

TRANSITION TO THE COMMON FORMAT FOR POLICY CERTIFICATES
FOR GREEN CARD INSURANCE

HABER NEWS
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renktedir. İki kopya şeklinde düzenlenir ve üzerinde kazıntı 
veya silinti bulunamaz. Yeşil Kart Sistemi kapsamında kul-
lanılan tüm Yeşil Kart Sertifikaları, sisteme üye ülkelerin 
oluşturduğu Bürolar Konsey’i (Council of Bureaux – COBx) 
tarafından belirlenen özelliklerde olmak zorundadır. Yeşil 
Kart Sertifika örneği yanda belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) 
Yönetmeliği gereği Yeşil Kart Sertifikaları, Bürolar 
Konseyi’nin öngördüğü şartlara uygun olarak, A4 
ebatındaki kâğıtlara bastırılarak TMTB üyesi şirketlere 
zimmetle dağıtılmaktadır. Yeşil Kart’ ın ön yüzünde poliçe 
vade bilgisi, sigortalı bilgileri, sigortayı kesen şirket bilgileri 
ve işletilen araca ilişkin bilgiler, arka yüzünde ise Yeşil Kart 
sistemine dâhil üye ülkelerin  bürolarına ait iletişim bilgileri 
yer almaktadır. 

Mevcut durumda Yeşil Kart Sertifikasının basım işlemi; 
TMTB üyesi sigorta şirketlerinin, tanzim ettikleri Yeşil 
Kart Poliçe bilgilerini, kendi şirketlerine özgü yazılımdan 
yararlanarak yazıcılarından çıktı almaları suretiyle 
gerçekleşmektedir. Sertifikanın basımında, üyeden üyeye 
farklılık gösteren program yapısı ve yazılımı, kullanılan 
yazıcı ve/veya yazı karakteri nedeniyle, Yeşil Kart Sertifikası 
üzerinde ilgili alanların arzu edilen düzeyde doldurulamadığı, 
zaman zaman kâğıt üzerinde kayma ve  taşmalar meydana 
geldiği gözlemlenmiştir.

Yaşanan bu sorunların giderilerek Yeşil Kart Sertifikalarının 
arzu edilen şekilde basılmasını temin etmek amacıyla; 
TMTB, A4 ebatındaki sertifikayı ön yüzü boş olarak 
bastırtacak ve üye sigorta şirketlerine dağıtımını yapacaktır. 
Ortak yapıya geçiş ile birlikte, Yeşil Kart Sertifika basım 
işlemi; şirketlerin, Yeşil Kart bilgilerini SBM sisteminden 
sorgulayarak elde edecekleri çıktıyı PDF formatına 
çevirdikten sonra, PDF formatındaki dosyayı, kendilerine 
dağıtılacak olan ön yüzü boş sertifikaların ön yüzüne 
bastırarak Yeşil Kart Sertifikalarının yazıcı çıktısını almaları 
suretiyle gerçekleşecektir. 

Böylece, Yeşil Kart Sertifikası üzerinde ilgili alanların 
doğru ve eksiksiz şekilde doldurulması sağlanmış ve kâğıt 
üzerinde meydana gelen kayma ve  taşmaların önüne 
geçilmiş olunacaktır.

Card system should comply with the document specifications 
set by Council of Bureaux – COBx that comprises member 
states. A sample Green Card Certificate can be seen on the 
right-hand side.

Accordingly, as per the Bylaw of the Turkish Motor Insurers’ 
Bureau (TMTB), Green Card certificates are printed in A4 
size in line with the specifications of the Council of Bureaux 
and are given out to TMTB member companies in return for 
official receipt. The front side of the Green Card contains 
policy maturity date, beneficiary information, insurance 
company information and information about the insured 
vehicle while the backside contains contact information 
regarding the local offices of member states of the Green 
Card system.

Currently, Green Card certificates can be printed by 
individual insurance companies that are TMTB members. 
Insurance companies print out the Green Card certificates 
via their own software by entering the policy information.

Due to differences in software used by different insurance 
companies, as well differences in printer type and/or fonts 
used, problems like errors in filing the form or incorrectly 
filled forms have been observed very commonly. 

In order to overcome these problems and to come up with a 
more unified printed version of the Green Card Certificates 
among insurance companies, TMTB will have the A4 size 
certificate printed blank and distribute to the member 
insurance companies. With the transition to this common 
format, the new system will work as follows; the insurance 
company will retrieve Green Card information from the SBM 
system and convert it to PDF format and will have the PDF 
file printed on the blank Green Card certificated distributed 
by TMTB. 

As a result, the new system will ensure uniform, error-free 
and neatly filled Green Card certificates printed by individual 
insurance companies. 
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Elli yılı aşkın süredir uluslararası 
düzeyde varlığını sürdüren Yeşil Kart 

Sistemi’nin başarısı tartışmasız olup, 
sistem temel amaçlarına fazlasıyla 

ulaşmıştır.

Existing for over 50 years at the 
international level, the Green Card 
system has been undoubtedly very 
successful and effective and the system 
has served its main purposes.
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TÜM ONLINE İŞLEMLER SBM KURUMSAL 
UYGULAMASINDA!

ALL ONLINE FUNCTIONS ON SBM CORPORATE APPLICATION NOW!

SBM’DEN FROM SBM

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin 
kurumsal uygulaması olan SBMobil (Mobil 
Sigorta Sorgu) ile tüm online işlemler artık 
akıllı telefonlarınızdan gerçekleştirilebiliyor. 

Yenilenen kurumsal kimliğini mobil 
uygulamalarına da yansıtan Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi, bu uygulama ile birlikte 
web sitesi üzerinden sunduğu online işlem 
hizmetlerini bir adım daha ileriye götürerek 
akıllı telefonlara taşıdı. Böylece tüm 
işlemler çok daha hızlı ve kolay bir şekilde 
gerçekleştirilebiliyor.

App Store ve Google Play Store’dan indirilebi-
len uygulama ile birlikte;

• Trafik / Kasko Poliçesi sorgulama
• Acente / Eksper sorgulama
• Taşımacılık / Ferdi Koltuk Poliçesi sorgulama
• Yeşilkart Poliçesi sorgulama
• Trafik Prim Karşılaştırma
• Kaza Tespit Tutanağı sorgulama
• Eksper Atama İşlemi gerçekleştirme ve sorgulama
• Eksper Raporu sorgulama
• Kaza tarihindeki poliçe bilgilerini sorgulama
• Doktor Sorumluluk Poliçesi sorgulama
• Hayat ve Sağlık/Seyahat Sağlık Poliçe sorgulama
• Suistimal İhbar Girişi ve sorgulama 
adımları gerçekleştirilebilmektedir. 

Eksper Raporunuz Akıllı Telefonunuzda!
Artık eksperin aracınızın onarımı ile ilgili belirlediği tüm 
detaylara ulaşmak çok kolay. Plaka, T.C. kimlik numarası 
ve hasar tarihi girilerek eksper raporu bilgilerinize kolayca 
ulaşabilirsiniz.

Eksperinizi Kendiniz Atayın!
Bu uygulama ile birlikte akıllı telefonlardan eksper atamak 
da mümkün. Uygulama aracılığı ile poliçe ve hasar bilgileri 
girilerek eksper havuzundan eksper seçilebilir ya da sistem 
tarafından rastgele seçim yöntemiyle eksper atama işlemi 
gerçekleştirilebilir.

With SBMobil (Mobile Insurance Inquiry), 
the corporate application of Insurance In-
formation and Monitoring Center, all online 
transactions can now be completed from a 
smartphone. 

Reflecting its new corporate identity to its 
mobile applications as well, Insurance In-
formation and Monitoring Center, now of-
fers online services over the smart phones as 
well. This way all users can compete all their 
transactions much faster and conveniently. 

With the new application that can be down-
loaded from Appstore and Google Play Store, 
users can complete the following online 
transactions via their smartphones:

• Liability / Comprehensive Coverage Policy Inquiry
• Agency / Expert Inquiry
• Transportation / Individual Seat Policy Inquiry
• Greencard Policy Inquiry
• Liability insurance premium comparison
• Accident Report Inquiry 
• Appointing experts and export inquiry
• Expert Report Inquiry
• Policy information inquiry as of accident date
• Physician Liability Insurance Policy Inquiry
• Life and Health/Travel Health Policy Inquiry
• Fraud reporting and Inquiry 

Expert Reports on your phone now!
It’s now very easy to access all details determined by your ex-
pert for repair of your vehicle. By entering information such 
as license plate number, Turkish ID number and accident 
date, you can easily access your expert report information.

Appoint your own expert!
With this new application, it’s now possible to appoint ex-
perts from your smartphone as well. With the application, 
you can enter policy and claim information and select ex-
perts from the expert pool or the system can randomly ap-
point an expert for you. 
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En Yakın Acente ve Eksper 
Nerede?
En yakın acente bir tık ötenizde!
Acente sorgulama adımı ile 
yakınınızdaki acenteleri öğrene- 
bileceğiniz gibi, acentenin ileti- 
şim bilgileri ve acenteye nasıl 
ulaşılacağı da harita yardımı ile 
görüntülenebilir.

Benzer işlemler ile eksper bilgile- 
rine ulaşmak da artık mümkün.

Kaza Tespit Tutanaklarınızı 
Takip Edin! 
SBMobil ile kaza tespit tutanak-
larının son durumu anlık olarak 
görüntülenebilirken; sonuçlanan 
dosyaların kusur oranları da 
öğrenilebiliyor. 

SBMobil “Sigorta Sektörü-
nün Mobil  Uygulaması”
Daha birçok online işlem adımını 
içerisinde barındıran SBMobil 
uygulaması, her geçen gün genişleyen içeriği ile herkesin 
telefonunda bulunması gereken bir uygulama yolunda 
ilerlemektedir. 

Yakın zamanda eklenecek diğer poliçe sorgulama işlemleri 
ve tüm bu yeni özellikleri hemen kullanmak için aşağıdaki 
karekodu okutarak uygulamayı indirebilirsiniz.

Where’s the nearest 
agency and expert?
Nearest agency is only a 
click away! With the agency 
inquiry step, you can find the 
nearest agency and get their 
contact information and di-
rections using the map.

It’s now possible to access 
expert information with simi-
lar functions as well.

Follow up your 
accident reports! 
While the users can instantly 
view the latest updated ver-
sion of their accident reports 
using the SBMobil applica-
tion, they can also view the 
fault rates of the finalized 
claim files. 

SBMobil “Mobile Appli-
cation of the Insurance 
Industry”
SBMobil application that 

covers a wide range of online functions moves forward with 
assured steps towards becoming an application that is a 
must-have on the smartphones of every body. 

You can scan the QR code below and download the appli-
cation to start using all these new functions as well as other 
policy inquiry functions that will be added soon.

SBM’DEN FROM SBM
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Sİgorta Sektörünün Teknolojİ Gücü SBM 
Lİderler İle Buluştu

SBM, the Technological Powerhouse of the Insurance Industry 
Meeting Up with Leaders

SBM’DEN FROM SBM

SBM, artık geleneksel hale getirdiği buluşmalarla 
sektörün yine nabzını tuttu.

IT yöneticileri ve sigorta şirketleri genel müdür 
yardımcılarının katıldığı etkinlikte SBM’nin sunduğu hizmet 
ve ürünler sigorta sektörünün liderleri ile paylaşıldı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), sunulan 
hizmet ve ürünlerin çeşitlendirilmesi, yenilikçi ürünlerin 
desteklenmesi ve yeni yaklaşımları değerlendirmek için 
hayata geçirdiği sektör buluşmalarının 4’üncüsünü 18 
Kasım 2015 Çarşamba günü Marriott Hotel Asia’da 

With its now traditional sectorial meetings, SBM once 
again became the eyes and ears of the sector.

During the event participated by IT managers and general 
managers of insurance companies, SBM shared its services 
and products with the leaders of the insurance industry.

The fourth round of the sectorial meetings organized by 
Insurance Information and Monitoring Center (SBM) with a 
view to diversifying services and products offered, supporting 
innovative products and reviewing novel approaches, was 
held at Marriott Hotel Asia on 18 November 2015. The event 
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gerçekleştirdi.  “Sigorta Sektörünün Teknoloji Gücü SBM ile 
Liderler Buluşuyor” etkinliğinde daha önce olduğu gibi yine, 
IT yöneticileri ve sigorta şirketleri genel müdür yardımcıları 
ile buluştu.

Turkcell, Hewlet Packard Enterprise (HP), Oracle, SAS, 
Vizyoneks, Agito, SFS sponsorluğunda düzenlenen 
etkinlikte sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur sunuculuk 
yaptı.

SBM’nin sunduğu hizmet ve ürünlerin sigorta sektörünün 
liderleriyle paylaşıldığı toplantı, Türkiye Sigorta Birliği 
(TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, SBM Yönetim 
Komitesi Başkanı, TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 
Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ve SBM Merkez 
Müdürü Aydın Satıcı’ nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Mehmet Akif Eroğlu, Teknolojiyi iyi kullanan kesimin genç 
nüfus olduğuna dikkat çekti, “15-24 yaş arası genç nüfus 
oranımız yüzde 17, bu 13 milyonluk genç nüfusun internet 
kullanım oranı ise yüzde 73” şeklinde konuştu. 

Eroğlu, “Teknolojiye aşık genç kuşak, penetrasyon oranını 
arttırmak, sektörün ürün gamını genişletmek ve yenilikçi 
ürünler sunmak için büyük bir fırsat” dedi.

Uğur Gülen, hedefi doğru belirlemenin çok önemli olduğunu, 
böylelikle sürdürülebilir karlılığın yakalanacağını, ekonomik 
değer yaratılabileceğini söyledi. Türk sigorta sektörünün 
veri tabanının yönetilmesi konusunda Avrupa’dan 
ilerde olduğuna dikkat çeken Uğur Gülen, ”kendimizi 
ayrıştıracağımız bilgi, tek merkezde yani SBM’de toplanıyor. 
SBM bilgi ekonomisinin en güçlü oyuncusu” dedi.

which was held under the title of “SBM, The Technological 
Powerhouse of the Insurance Industry Meeting Up with 
Leaders”, once again brought together the IT managers and 
general managers of insurance companies. 

The event which was sponsored by Turkcell, Hewlet Packard 
Enterprise (HP), Oracle, SAS, Vizyoneks, Agito, and SFS  was 
hosted y famous social media figure Nilgün Bodur.

The meeting whereby the services and products offered by 
SBM were shared with the leaders of the insurance industry, 
started with the opening speeches delivered by Insurance 
Association of Turkey (TSB) Secretary General Mehmet 
Akif Eroglu, SBM Executive Board Chairman, TSB Deputy 
Chairman of the Board, and Ak Sigorta Managing Director 
Uğur Gülen and SBM Managing Director Aydın Satıcı.

In his speech, Mehmet Akif Eroğlu, emphasized that it is 
the young population that uses technology most effectively 
and said “The share of young population aged 15-24 is 17% 
and the share of Internet use of this 13 million population 
is 73%.

Eroğlu, “This young generation that is in love with technology 
offers a great opportunity to increase penetration rates, 
expand product range in the industry and to offer innovative 
products.”

Uğur Gülen, stated that it is crucial to set the right target so 
that sustainable profitability can be attained and economic 
value can be created. Noting that Turkish insurance industry 
is far ahead of Europe in terms of database management, 
Uğur Gülen said “information that will distinguish us is 
gathered at a single center which is SBM. SBM is the most 
valuable player of the information economy.” 

SBM’DEN FROM SBM
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Aynı zamanda SBM Yönetim Kurulu Başkanı olan Uğur 
Gülen, SBM’nin sigorta sektörünün oyun kurucusu 
olduğuna değinerek, meslektaşlarına ulaşılması isteni-len 
bilgi ve ulaşılacak format konusunda itici güç olmaları 
konusunda seslendi. 

Toplantıda SBM’nin sigorta sektörüne katkısından, 2015 
yılında hayata geçirilen projeler ve uygulamaya alınacak 
yeni projelerden bahseden Aydın Satıcı, SBM’nin sektörün 
veri bankası olduğunu, sektörün büyümede iyi bir grafik 
çizdiğini , şu anda 30 milyar TL prim üreten sektörün 100 
milyar TL’ye çıkabilme potansiyeli olduğunu belirtti. Aydın 
Satıcı, amacımızın sektörün büyümesi, karlılığı sağlamak, 
güvenin artırılması, sektörün veri merkezi haline gelmesi, 
suitimalleri engelleyecek sistemlerin kurulması, sektörün 
müşteri kazanması ve müşteriyi elde tutmasını sağlamak 
olduğunu söyledi.

Toplantıda iki panel düzenlendi. Panelin ilk bölümünde 
sektörün teknolojiden bekledikleri masaya yatırıldı. Aydın 
Satıcı’nın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Sompo 
Japan Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Murat Dişçi, 
AvivaSA Genel Müdür Yardımcısı Berkant Dişcigil ve Fiba 
Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erol Öztürkoğlu panelist 
olarak yer aldı.

Uğur Gülent, who is also the Chairman of the Board of SBM 
stated that SMB is the quarterback of the insurance industry 
and invited his colleagues to become the driving force behind 
the information requested and its format. 

In his speech, Aydın Satıcı talked about SBM’s contributions 
to the insurance industry and the projects brought to life in 
2015, and stated that SBM is the data bank of the industry 
and the industry displays a quite satisfactory growth trend 
and that the industry which currently generates 30 billion 
TL revenue has the potential to increase it to 100 billion 
TL. Aydın Satıcı, stated that their goals are growth in the 
sector, improved profitability, increased confidence in the 
sector, turning the sector into a data center, establishing 
systems to prevent fraud, helping the sector gain and retain 
new customers. 

The meeting comprised of 2 panels. During the first panel, the 
sector’s technological expectations were reviewed. Among 
the panelists of this session which was moderated by Aydın 
Satıcı, were Sompo Japan Sigorta Deputy General Manager 
Murat Dişçi, AvivaSA Deputy General Manager Berkant 
Dişcigil and Fiba Emeklilik Deputy General Manager Erol 
Öztürkoğlu.
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Etkinliğin ikinci paneli “SBM ile Sigortacılık İnovasyonu Nasıl 
Olur?”da ise Allianz Sigorta A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
Kaan Günay moderatörlüğünde yapıldı. Acıbadem Sigorta 
Genel Müdür Yardımcısı Emel Varol, Demir Hayat Sigorta 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bülent Eren ve Sompo Japan 
Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç bir araya geldi. 

Bilişim dünyasının ünlü simalarından gazeteci-yazar 
Serdar Kuzuloğlu’nun konuk konuşmacı olarak renk kattığı 
etkinlikte, Turkcell’den Sezin Mızraklı da “Önümüzdeki 10 
Yılda Dünyayı Değiştirecek Teknolojik Trendler” sunumunu 
yaptı.

And the second panel of the event titled “How is Insurance 
Industry Innovation accomplished through SBM?” was 
moderated by Allianz Sigorta A.Ş. Deputy General Manager 
Kaan Günay. The panelists of this session were Acıbadem 
Sigorta Deputy General Manager Emel Varol, Demir Hayat 
Sigorta Deputy General Dr. Bülent Eren and Sompo Japan 
Sigorta Deputy General Manager Şenol Ortaç. 

“During the event which was spiced up with guest speaker 
journalist-writer Serdar Kuzuloğlu who is one of the famous 
faces of the IT world, Sezin Mizrakli from Turkcell made a 
presentation titled “Technological Trends that will change 
during the next 10 Years”.
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İçİşlerİ Bakanımız 
Sn. Selamİ Altınok SBM’yİ Zİyaret ettİ

 Our Minister of Internal Affairs Mr. Selami Altınok’s visit to SBM

SBM’DEN FROM SBM

12-14 Kasım 2015 tarihinde Congresium Ankara’da 
düzenlenen 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve 
Sergisi’nde, İçişleri Bakanımız Sayın Selami Altınok, Sigorta 
Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin standını ziyaret etti.

İçişleri Bakanımız Sayın Selami Altınok, Emniyet Genel 
Müdürü Sayın Celalettin Lekesiz ve Trafik Eğitim Daire 
Başkanı Sayın Yusuf Avan, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
tarafından geliştirilen Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ve 
Kaza Yoğunluk Haritası uygulamalarını inceledi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Merkez Müdürü Sayın 
Aydın Satıcı’dan bilgi alan Sayın Altınok, uygulamaları çok 
faydalı bulduğunu belirtti. 

Sempozyumda, Kırgızistan, Moğolistan, Azerbaycan, 
Kazakistan ve Kosova’dan gelen üst düzey yetkililer de 
Mobil Kaza Tutanağı uygulamamıza büyük ilgi gösterdi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen 
ve dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyan “Mobil Kaza 
Tutanağı” uygulaması ile sürücüler, tutanak doldurma 
işlemini çok daha hızlı ve kolayca yapabiliyor.

During the 6th Highway Traffic Safety Symposium and Exhi-
bition held at Congresium Ankara between 12-14 November 
2015, our Minister of Internal Affairs Mr. Selami Altınok vis-
ited Insurance Information and Monitoring Center’s stand.

Our Minister of Internal Affairs Mr. Selami Altinok, Director 
General of Public Security Mr. Celalettin Lekesiz and Traffic 
Education Department Head Mr. Yusuf Avan, reviewed the 
Mobile Application Report and Accident Intensity Map ap-
plications developed by Insurance Information and Monitor-
ing Center.

During the visit, Mr. Altinok who was briefed by Insurance 
Information and Monitoring Center-SBM Managing Direc-
tor Mr. Aydın Satıcı, stated that he found these applications 
to be extremely beneficial.

During the symposium, senior officials from Kyrgyzstan, 
Mongolia, Azerbaijan, Kazakhstan and Kosovo showed great 
interest in the Mobile Accident Report application.

With the “mobile accident report” application which was 
developed by Insurance Information and Monitoring Center 
and is the first of its kind in the world, the drivers can now 
complete the report creation process much more quickly and 
conveniently.
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Planlama bir yazılım geliştirme projesinin başarısı için kritik 
olan faaliyetlerden birisidir. Planlama ile proje kapsamında 
neler yapılacağını, projenin ne kadar zamanda ne kadarlık 
bir  bütçe ile tamamlanabileceğini hesaplamaya çalışırız. 
Planlama çıktısına göre müşteriye hangi ihtiyaçları ne 
zaman karşılayacabileceğimizi göstermek isteriz. 

Bir Proje Planına Uymak Neden Zordur?
Hepimizin bildiği ve birçok araştırmanın da ortaya koyduğu 
gibi projenin yönetilmesi, ortaya bir plan koyduktan 
sonra bu plana zaman, maliyet ve kapsam olarak uymak 
zordur. Bunun en önemli sebeplerinden birisi projelerdeki 
belirsizliklerin proje başlangıcında fazla olup, projede 
zaman ilerledikçe azalıyor olmasıdır. Belirsizlik müşterinin 
isteği ile ilgili olabildiği gibi projede kullanılan teknolojilerle 
ilgili de olabilir. Belirsiz noktalar netleştikçe proje planına 
olan etkileri değerlendirmek ve planı revize etmek gerekir.

Proje yönetiminin ana fonksiyonlarından olan planlama 
faaliyeti projedeki belirsizlikleri azaltmak için yapılır. Müşteri 
hangi fonksiyonu ne zaman alacağını, proje sponsoru ise 
projenin ne kadarlık bütçe ile gerçekleştirileceğini bilmek 
ister. Planlama yaparak aslında proje üzerindeki riskleri 
azaltmak isteriz. İyi bir planlama proje başlangıcında 
ya da proje devamında bizlerin doğru karar verebilme 
şansını arttırır. İyi bir plan ile projeden beklentiler daha iyi 
bir şekilde yönetilir. Plana uygun şekilde gitmek müşteri 
memnuniyetini sağlar ve müşteri ile proje ekibi arasındaki 
güveni arttırır.

Planning is one of the critical factors behind the success 
of any software development process. Planning helps us 
determine the scope of the project, and the time and budget 
required to complete the project. Based on the outcome of 
planning, we try to show the client what needs we can meet 
and when we can meet them. 

Why is it difficult to follow a project plan?
As we all know and as many studies have shown, carrying 
out a project and meeting project deadline and budget and 
providing the complete scope of the project is usually difficult. 
One of the main reasons behind this is that uncertainties 
in a project are abundant at the beginning of the project 
and that they decrease as the project progresses. While the 
uncertainty may be related to the requests of the client, it 
may also be due to the technologies used in the project. As 
the uncertain aspects of the project gets clarified, one should 
review the influence on project plan and revise the plan.

Planning, which is one of the main functions of project 
management, is carried out to minimize uncertainties in 
a project. The clients would like to know when they will 
receive which function and when they will receive it and the 
project sponsor would like to know what budget it will take 
to complete the project. With planning we actually want to 
minimize project risks. Good planning increases our chances 
to make correct decisions at the start of the project and 
during the rest of the project. With a good plan, expectations 
from a project would be better managed. Following a plan 
would ensure client satisfaction and increases mutual trust 
between the client and the project team. 

Başarılı Proje Anahtarı:
Agile (ÇEVİK) Planlama

Successful Project Key:  Agile Planning

Cüneyt GÜL
Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW
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Scrum Planlama Zorluklarını Nasıl Aşar?
Scrum da projenin genel takibi release (sürüm) planı 
oluşturularak yapılır. Release planlaması bir release 
içeriğinde proje büyüklüğüne göre 3 ve daha fazla 
sprint olacak şekilde daha üst seviyede yapılır. Proje 
kapsamında müşterinin isteği özelliklerin projenin hangi 
aşamasında devreye alınacağı ve projenin hangi tarihte 
tamamlanabileceği hesaplanır. Release planı scrum takımı 
için de projenin gidişatını gösteren, iterasyonların hangi 
önceliklere göre yapılacağını belirten bir kılavuz gibidir.

Agile yürütülen bir projede başlangıçta hazırlanan plan 
proje ilerledikçe ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilir. Her 
sprint sonunda ya da birkaç sprintte yeni bilgiler ışığında 
release planı güncellenir. Scrum takımının hızı 100 sp 
alınarak hazırlanmış bir planda birkaç sprint sonundaki 
ortalama hız 110 olduysa product owner release planı 
buna göre günceller. Ya da müşterinin ihtiyaçlarında bir 
değişiklik olmuş ise yeni istenen özellikler büyüklük ve 
öncelik değerlendirmesi sonunda release plana yansıtılır.”

Agile bir projede planlama genelden detaya inecek şekilde 
birkaç seviyede yapılır. Release plan 3-5 aylık zaman 
aralığında bilgilendirme yaparken, sprint planlaması 
aktif sprint içerisindeki (örneğin 2 hafta) planlamayı 
yansıtır. Scrum takımı daily meeting toplantıları ile de 
günlük planlamasını yapar. Detaylı yapılan kısa dönem 
planlamaların sonuçları gerektiğinde bir üste seviyeye 
aktarılarak proje planının daha keskinleştirilmesi sağlanır.
     
Her sprint sonunda çıktı üretilmesi sayesinde belirsizliğin 
neden olabileceği değişime izin verilir. Sprint içerisinde 
alınan işin bitmesi gerektiğinden projenin devamlı ilerlemesi 
sağlanır. Sprint sonlarında müşteriden gelen geri bildirimler 

How does Scrum Overcome Planning Challenges?
With Scrum project follow-up is achieved by creating the 
release plan. Release planning is done at a higher level with 3 
or more sprints in release content depending on project size. 
As part of the project calculations are made as to the stages 
when different features of the project will be commissioned 
and when the project could be completed. And for the Scrum 
team, the release plan acts as a guide that shows the progress 
of the project and sets priority rules for iterations.

In a project carried out with agile planning, the initial plan 
would be revised parallel to needs as the project progresses. 
At the end of every sprint or after a couple of sprints, release 
plan would be revised based on new information. In a plan 
where estimated speed of the scrum team is 100 sp, if the 
average speed at the end of a few sprints has been 110 sp, 
then the product owner would revise the plan accordingly. 
Or if there’s been a change to the needs of the client, the 
newly requested features would be reflected to the release 
plan based on a priority evaluation. 

In an agile project planning is carried out with multiple levels 
ranging from the general to the details. While the release 
plan provides information for intervals of 3-5 months, 
sprint planning reflects the planning in the active sprint (for 
instance 2 weeks). And with the daily meetings the scrum 
team makes daily planning. When necessary, the results of 
the detailed short-term plans are shared with the upper level 
to further clarify the project plan.

With the output obtained at the end of each sprint, the change 
that might be caused by uncertainty would be allowed. 
Because the job included in the sprint has to be finished steps 
are taken to ensure that the project progresses flawlessly. 
With the feedback obtained from the client after the sprints, 

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW

Proje başlangıcında belirsizlikler fazladır, 
projede zaman ilerledikçe azalır.

Level of Uncertainty would be high 
at project start, and it would diminish as 

the project progresses.

Release planı scrum takımı için yol 
gösterici bir rehber niteliğindedir.

Release plan acts as a guide for 
the scrum team
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Nis May Haz Tem Ağu Eyl

Release1
29/4/2015

Release2
27/5/2015

Release3
24/6/2015

Release4
22/7/2015

Release5
19/8/2015

Release6
16/9/2015

Today
10/4/2015

Sprint1 Sprint2 Sprint3 Sprint4 Sprint5 Sprint6 Sprint7 Sprint8
24/4/2015 8/5/2015 22/5/2015 5/6/2015 19/6/2015 3/7/2015 17/7/2015

Product Manager Nevzat Koldemir

Product Owner Cüneyt Gül

Team Scrum Sokağı

Start Date 10.04.2015

Est.End Date 16.09.2015

Velocity Avg,
Current Sprint

12(90)pts, 
34(104)pts

Completed 36

Remaining 332

Added to initial 118

On Product Index Avg, 
Current Sprint %13, %35

Product Vision Mobil KTT uygulamasında yeni eklentilerin yapılması ve uygulama içeriğinin zenginleştirilmesi 
çalışmalarının yapılması

Durum Sprint4

Release Release Goals / Sprint Goals Status

R2.SP2 MKT uygulamasında kullanıcının ilk girişte kullanım sözleşmesini okuyup onaylanmasının sağlanması Done

R2.SP3 Kullanıcı sözleşmesine erişebiliyor olması, kaza resimlerinde tarih ve koordinat bilgilerinin tutulması, logoların 
değiştirilmesi, Güvenlik Politikasının güncellenmesi Done

R3 Profil ekranında ruhsat, ehliyet resimleri ve sürücü bilgilerini girebilmesi, MKT doldurulması sırasında profilden 
ruhsat, ehliyet resimleri ve sürücü bilgilerinin getirilmesi

In Prog

R3.SP4 Profil ekranında ruhsat, ehliyet resimleri ve sürücü bilgilerini girebilmesi, MKT doldurulması sırasında profilden 
ruhsat, ehliyet resimleri ve sürücü bilgilerinin getirilmesi

In Prog

R3.SP5 Araç bilgileri ekranında veri girişi ekranında iyileştirmeler To Do

R4 Kişinin profilini paylaşıma açabilmesi, karşı tarafın profil bilgilerinden poliçe, ruhsat, ehliyet, sürücü bilgilerinin 
alınabilmesi tutanak oluşturulduktan sonra mail ile gönderimi, İlk darbe yerinin alındığı ekrandaki değişiklik, 
kullanıcıya mesaj verilerek yeni versiyonu indirmelerinin sağlanması

To Do

R5 MKT Mobil Kaza Yoğunluğu haritası, Yeşil Kartlı araçlar için MKT girişinin sağlanması To Do

R6 Ehliyet ve ruhsat resimlerinde çoklu seçim, Güvenlik Politikasının web’den dinamik güncellenmesi, Analytics 
iyileştirilmesi, yardım ekranlarının güncellenmesi, kaza krokisi sayfasında çizim yapılabilmesi

To Do

Mobil Kaza Tutanağı

uncertainties regarding client needs are eliminated and 
when there’s a need for change, release is reflected to the 
project plan.

How do we carry out Agile Project Management 
at SBM?
At SBM we follow up our agile projects via release plans. 
We added to the project cards we created, some of the 
agile project metrics and burn down chart in addition to 
the release plan. With the project metrics we demonstrate 
average speed; completed, remaining and recently added 
PBI sizes, the percentage of work completed by the scrum 
team for this job (On Product Index) and renewal rate. 

sonucunda müşteri ihtiyaçlarındaki belirsizlikler ortadan 
kalkar ve değişim ihtiyacı olduğunda release proje planına 
yansıtılır.

SBM de Agile Proje Yönetimini Nasıl Yapıyoruz?
SBM de agile projelerimizi release planlar üzerinden takip 
ediyoruz. Oluşturduğumuz proje kartlarına release plan 
yanında, takip ettiğimiz birkaç agile proje metriğini ve 
release kalan zaman grafiğini (burndown chart) ekledik. 
Proje metriklerinde ortalama hızı, tamamlanan, kalan ve 
sonradan eklenen PBI büyüklüklerini, scrum takımının 
toplamda yaptığı işin yüzde kaçının bu ürün için yapıldığını 
(On Product Index) ve yenilik oranını gösteriyoruz. 

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW

Release planı hazırlarken zaman temelli bir yaklaşım yerine 
özellik temelli bir planlamayı esas aldık. Müşterinin en 
önemli gördüğü taleplerini mümkün olan en kısa zamanda 
tamamlamayı hedefledik.

Planı hazırlayabilmek için ilk önce proje ile ilgili kullanıcı 
hikayelerinin büyüklük tahminlemelerini yaptık. 2 haftalık 
sprintler için scrum takımlarının birkaç sprint sonundaki 
hızlarının ortalamasını kullandık. Kullanıcı hikayelerinin 
önceliklendirmelerini yaptıktan sonra product owner ve 
scrum takımı beraber çalışarak release tarihlemelerini ve 
release içerisinde ele alınacak özellik setini belirlediler. 
Sonraki sprintlerde gerekli durumlarda release planı 
güncelleyerek planın daha doğru olmasını sağladık. Proje 
paydaşlarından gelen geri bildirimleri değerlendirerek ve 
dikkate alarak değişen ihtiyaçları yönetimini de sağlamış 
olduk.

Başarılı agile projeler = Mutlu müşteriler

We based our release plan on a feature-based planning 
approach rather than time-based planning approach. Our 
goal has been to complete in the shortest time possible, the 
requests deemed to be the most important ones by the client. 

In order to prepare the plan we came up with size estimates 
for user histories related to the project. For 2-week sprints, 
we used the average speeds of scrum teams at the end of 
a couple of sprints. After prioritizing user histories, the 
product owner and scrum team worked together to determine 
release dates and feature set to be covered by the release. 
With subsequent sprints, we ensured accuracy of the plan by 
updating the release plan when necessary. By reviewing and 
taking into account, the feedback from project stakeholders, 
we effectively managed the changing client needs.

Successful agile projects = happy customers 
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SBM’nin 5664 SMS Hizmetleri kapsamında vatandaş-
larımızın hizmetine açtığı “hasar, araç detay, değişen 
parça, poliçe, tutanak ve mağdur bilgileri”ne ilave olarak 2 
yeni servis daha geliştirilmiştir.

Yeni devreye alınan “Poliçe Hatırlatma” sorgulama servisi 
ile trafik sigortası poliçelerinin yenilenme sürecinde 
vatandaşın bilgilendirilmesi hedeflenirken;  “Vefat Eden 
Poliçe” servisi ile vefat eden kişilere ait hayat sigortası 
bilgilerinin Avea, Turkcell, Vodafone operatörlerinden 
“5664”e mesaj atarak ücretli olarak sorgulanabilmesi 
sağlanmıştır. Yeni servislerin detay bilgileri aşağıdaki 
gibidir:

Poliçe Hatırlatma Servisi
Poliçe hatırlatma servisi ile araca ait trafik sigortası 
poliçelerinin bitimine 30 ve 5 gün kala sigortalının poliçesini 
yenileyebilmesi için bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Bu 
servis sayesinde poliçe bitiş tarihinin sigortalı tarafından 
unutulmasının önüne geçilmiş olacaktır. 

The 5664 SMS service of SBM which covers “claim, vehicle 
detail, replaced parts, policy, accident report and injured 
party information”, now includes two new services.

With the recently launched “Policy reminder” inquiry ser-
vice, the goal is to update the user as part of the renewal 
process of the liability policies while with the “The Deceased  
Policy” service, users can now inquire life insurance infor-
mation for deceased persons in return for a fee, by send-
ing an SMS to 5664 service number of Avea, Turkcell and 
Vodafone. 

Policy Reminder Service
With the new policy reminder service, the users are notified 
about renewing their policies 30 days and 5 days before the 
expiration of their liability insurance and comprehensive 
coverage policies. Thanks to  this service, the risk of bene-
ficiaries forgetting to renew their policies on the expiration 
date will be prevented. 

NEW SMS SERVICES FROM SBM

SBM’DEN YENİ SMS HİZMETLERİ

Özkan DEĞİRMENCİ
Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW

HATIRLAT yaz, boşluk bırak, PLAKA yaz,
5664’e gönder;

“hatırlatma servisi” başlasın

Enter HATIRLAT, space, LICENSE PLATE 
NUMBER, and send to 5664
for start “remember service”
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Abonelik SMS’İ
Subscription SMS

Hatırlatma SMS’İ
Reminder SMS

Servisin çalışma mantığı aşağıdaki gibidir / The workflow of the service is shown below::

Poliçe hatırlatma servisine yönelik SMS örnekleri aşağıdaki gibidir
SMS screenshots of the policy reminder service are given below
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Vefat Eden Poliçe Sorgulama Servisi
Bu sorgu servisi ile artık vefat eden kişilere ait hayat 
sigortasının olup olmadığı bilgisi varisleri tarafından 
sorgulanabilecek ve eğer poliçe var ise sigortadan 
doğan tazminatı ile ilgili sigorta şirketi bilgisine kolaylıkla 
ulaşılabilecektir.
 
Sorgu sonucunda vefat eden kişiye ait hayat sigortası ya 
da sigortaları var ise hangi sigorta şirketinden kaç adet 
poliçe mevcut olduğu bilgisi paylaşılmaktadır. Sorgulanan 
kişi vefat etmemiş ise sorgulama sonucunda bu bilgi 
verilmeyecektir. Sadece vefat eden kişilere yönelik sorgu 
çalışıp SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Policy Inquiry Service for Life Insurance
With this inquiry service, the heirs of a deceased person with 
life insurance policy can now inquire policy information 
for the person if the person has such a policy. In case the 
deceased person has a life insurance policy, the users will 
be able to easily access information about the total claim 
payment and the related insurance company. 

The inquiry service also provides information about the 
life insurance policy of the deceased person as well as the 
number of insurance policies and the related insurance 
companies. If the beneficiary in question has not passed 
away, no such information will be provided via the inquiry 
service. Inquiry will work only if the beneficiary has passed 
away and information will be provided via SMS.

SBM’DEN FROM SBM

Poliçe Bulunduysa
If policy exists 

Kişi Vefat Etmemiş ya da 
Poliçe Bulunmadıysa

if the beneficiary is deceased or
if policy couldn’t be found

Poliçe hatırlatma servisine yönelik SMS örnekleri aşağıdaki gibidir
SMS screenshots for policy reminder service are given below
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Mobil cihazlar günümüzde günlük hayatın ayrılmaz bir 
parçası haline gelmiştir. Hem bireysel hem de kurumsal 
alanda kullanımı yaygınlaşan bu cihazlar üzerinden 
şirketler birçok gizli bilgi ve uygulamayı çalışanlarına 
sunmaktadır. Bu durum doğal olarak mobil cihazlardaki 
bilgi güvenliğininin gerekliliğini akla getiriyor. İşte burada 
Mobil Cihaz Yönetimi (MDM - Mobile Device Management) 
diye adlandırılan çözümler devreye giriyor.

MDM, özetle mobil cihazlar-
da belirlenen kurumsal politi-
kalara göre bilgi güvenliğinin 
sağlanmasını ve şirketlerin ci-
hazlara çalınma kaybolma gibi 
durumlarda uzaktan müda-
hale edebilmesini sağlar. MDM 
kapsamında, cihazdaki kayıtlı 
bilgilerin silinebilmesi, cihazın 
kilitlenebilmesi, şirketlerin  çalı-
şanları için geliştirdikleri mo-
bil uygulamaların kontrol 
edebilmesi, cihazlardaki şifre 
kurallarının belirlenebilmesi ve 
cihazlarda  bulunan  şirket   bil-
gilerinin gerektiğinde silinebil-
mesi gibi örnekler verilebilir.

Android ve iOS platformlarında benzer MDM yetenekleri 
olmasına rağmen sağladıkları olanaklar ve kullanılış biçim-
leri farklılık göstermektedir. Her iki platform da kişisel kul-
lanıcılar için neredeyse tamamen aynı özelliklere sahip 
kendi standart MDM uygulamalarını sunarken, 3. parti 
MDM uygulaması geliştiricileri daha çeşitli ve gelişmiş 
çözümler sunmaktadır. 3. parti çözümler de ihtiyaçların 

Mobile devices have become an indispensible aspect of 
modern life. Getting widespread both at the individual and 
corporate level, these devices are used by corporations 
and organizations to share a great deal of confidential 
information and numerous applications with their employees. 
This naturally brings up the issue of the importance of data 
security with mobile devices. And at this point, the solutions 
known as MDM - Mobile Device Management come into the 
picture.

In summary MDM ensures 
data security for mobile devices 
based on predefined corporate 
policies and allows the company 
to interfere from remote 
locations when a device is lost. 
Examples of MDM processes 
include; deletion of information 
saved in the devices, remote 
locking of devices, controlling 
of the mobile applications 
developed by companies for 
their employees, determining 
password rules for devices and 
deletion of company related 
information on devices when 
necessary. 

Even though Android and iOS platforms offer MDM features, 
the benefits they offer and their method of use vary. While 
both platforms offer their own standard MDM applications 
with almost the same features designed for users, 3rd party 
MDM application developers can offer more diverse and 
developed solutions. And the use of 3rd party solutions 
depends on the existing structure of the organization. 

Mobİl Cİhaz Yönetİmİ
Mobile Device Management

Mustafa İNANICI
Kalite ve Bilgi Güvenliği Müdürlüğü

Quality and Information Security Directorate
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karşılanmasında kurumun mevcut yapısına göre değişken-
lik gösterebilir. Bu sebeple, kurumlar en uygun çözümü 
seçerken tüm alternatifleri gözden geçirip test etmelidir.

Kurumsal şirketler ve diğer MDM uygulama geliştiricileri 
için sağlanan altyapılara baktığımızda ise Android platfor-
munda; iOS platformuna göre daha kolay uygulanabilen 
fakat kısmen daha kısıtlı ve basit özelliklere sahip fonksi-
yonlar sunulmaktadır. Sağlanan altyapı ile tanımlı bir cihaz 
politikası setindeki politikaların cihaza uygulanması sağla-
nabilmektedir. Cihaz politikalarına örnek olarak aşağıdaki- 
ler verilebilir:

• Şifre tanım kuralları
• Cihazın şifre ile açılması
• Cihaz şifresinin düzenli olarak değiştirilmeye zorlanması
• En fazla izin verilen yanlış şifre girişi
• Cihaz depolama belleğinin şifrelenmesi
• Cihazın kaybolması durumunda hafızasının silinmesi

Bu cihaz politika seti geliştirilen uygulama içinde tanımlan-
mış olabileceği gibi, kurumsal merkezi sunucu üzerinden 
de dinamik olarak değiştirilip cihaza uygulanabilir.

iOS platformunda ise; Uygulaması daha karmaşık fakat 
daha yetenekli fonksiyonlar sunulmaktadır.  Örneğin; Goog-
le, MDM sistemindeki sunucu tarafıyla ilgili herhangi bir 
yönteme zorlamazken Apple kendi “Push-Notification” ser-
visinin kullanılmasını şart koşmaktadır.  Ayrıca iOS, mobil 
cihazda MDM yöntemindeki ayarları, hesapları ve uygu-
lamaları “managed (yönetilmiş)” olarak işaretleyerek diğer 
kişisel hesaplardan ayırır, böylelikle MDM kontrolü daha alt 
katmanda kişisel ve kurumsal bilgiyi de ayrıştırmış olmak-
tadır. Bu da cihaz üzerinde daha hassas bir Bilgi Güvenliği 
kontrolüne imkan tanımaktadır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi de 2015 yılında Mobil 
Cihaz Yönetim sistemine başarıyla geçerek çalışanlarının 
kurumsal mobil cihazlarının güvenliği artırmıştır. Bu çalış-
ma aynı zamanda SBM’nin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik 
çerçevesi altında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis-
temi sertifikasına uyumuna bir katkı daha sağlamıştır. 

• Gizlilik: Bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunması
• Bütünlük: Bilgilerin eksiksiz, tam, tutarlı ve doğru  olması
• Kullanılabilirlik: Bilgilere yetkililerce ihtiyaç duyulduğun-

da erişilebilir olması

Because of this, an organization should review and test all 
available alternatives while choosing the most appropriate 
solution.

Looking at the infrastructures provided for corporations and 
other MDM application developers, we see that functions 
developed for the Android platform are easier to implement 
but are more limited and have simpler features compared to 
those developed for the iOS platform. With the infrastructure 
provided, it is possible to apply to the device, the policies in 
a certain device policy. Examples of device policies include 
the following:

• Rules for defining passwords
• Turning on the device with password
• Forcing the users to change device password regularly
• Maximum allowed wrong password entry
• Setting a password for device storage memory
• Ability to erase device memory in case the device is lost.

While this device policy set can be defined inside the 
application, it can be changed dynamically and applied to 
the device via the corporate central server.

And for the iOS platform; the functions offered are more 
complex but more versatile. For example while Google does 
not enforce any method on the server side of the MDM, Apple 
enforces the use of its own “Push-Notification” service. In 
addition, by marking as “managed”, the settings, accounts 
and applications in MDM management in a mobile device, 
iOS separates them from other personal accounts, thus 
separating personal and corporate information in a lower 
layer. And this allows for a more sensitive information 
security control for the device. 

And by successfully switching to Mobile Device management 
system in 2015, Insurance Information and Monitoring 
Center as well improved the security of the mobile 
devices of its employees. This project also contributed to 
SBM’s compliance with ISO 27001 Information Security 
Management System certificate as part of SBM’s policy of 
confidentiality, integrity and accessibility. 

• Confidentiality: Protection of information against 
unauthorized access

• Integrity: Ensuring that the information is complete, 
consistent and accurate

• Accessibility: Ensuring that the information is 
accessible by company officials whenever needed

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW
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Çocukken kurduğumuz hayallere büyüdükçe ulaşma he-
defimizdir aslında Kariyer Planımız…

Belki de bir çoğumuzun hayalinde kalır… Birçoğumuzun 
hayalinde kalır çünkü büyüdükçe herkesin yaptığını yap-
mak bizim Kariyer Planımız olur.

O kadar alışmışızdır ki “sürü psikolojisine”, kendi yolumuzu 
çizip o yolda gitmek korkutur bizi. Artık hayalimiz ve 
hedefimiz kalmaz, başkalarının yaptıkları bizim için referans 
olur ve bizim olmayan hayallerle mutlu olmaya çalışırız.

Belki de bu yüzden başarılı olmayı, işimizden zevk almayı 
ve işimizi iyi yapmayı beceremeyiz.

Bizimle aynı kaderi paylaşan ama bizden farklı bir yol izleyen 
bir martının hikâyesini paylaşmak istiyorum sizinle. Uçmayı 
bilen bir martının hikâyesi. Martı Jonathan Livingston…

Durgun denizin minicik dalgaları üzerinde, güneşin pırıl 
pırıl ışıldadığı bir sabahtı. Martılar her zamanki gibi yine bir 
balıkçı teknesinin üzerinde bir bayat ekmek ve bir küçük 
balık için dönüp duruyorlardı. Birisi vardı ve onlardan 
farklıydı. Bu martı Jonathan Livingstondu. Onun tek amacı 
uçmayı keşfetmek ve daha yükseklere uçmaktı. Jonathan 
Livingston gökyüzünde yine yalnız başına uçuyordu. Elli fit, 
yüz fit derken git gide yükseliyor, yüz fite ulaştığında kanat-
larını birleştirip hızlı bir şekilde dalışa geçiyordu. Martıların 
bu kadar yükseğe çıkmak için kısa kanatları ve dalışa 
geçtiğinde rüzgârı yarmak için kısık gözleri yoktu fakat 
Jonathan bunları aşmayı öğreniyordu. Yukarı yükselirken 
kanatlarının yarısını yapıştırıyor ve bu sayede daha yükseğe 
çıkabiliyordu. Dalış yapacağı zaman  ise gözlerini tıpkı bir 

Our career plan is actually our goal of making come true our 
dreams, which we had as kids...

Maybe it remains only as a dream for most of us...it does 
because it becomes our career plan to do what everyone else 
does.

We would get so much used to the herd mentality that it 
scares us to set our own direction and follow it. We’d no 
longer have dreams or goals and what others do become a 
reference for us and we try to be happy with dreams that are 
not ours.

Maybe because of this, we just can’t manage to succeed, 
enjoy our job or do our job well.

I’d like to share with you, the story of a seagull who had the 
same fate as we did but followed a different path in life. This 
is the story of a seagull that knows how to fly. The seagull is 
Jonathan Livingston…

It was a morning where sunbeams were glittering on the 
tiny waves of the sea. As usual, the seagulls had gathered 
on a fisherman’s boat to find some bread or some remains of 
fish. There was one of them, which was different than others. 
That seagull was Jonathan Livingston. His only goal was to 
discover how to fly and fly higher. Jonathan Livingston was 
flying again all alone in the skies. 50 feet and then 100 feet 
and he kept on going higher and higher and once he was at 
100 feet, he would narrow his wings and start diving very fast. 
Seagulls didn’t have short wings to fly so high or small eyes 
to cut through the wind during diving but Jonathan was able 
to get over these. As he ascended, he would bring together 

SÜRÜDEN AYRILMAK
Leaving the herd

Seval AYDIN
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü

Human Resources and Administrative Affairs Directorate
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şahin gözleri gibi kısıyordu bu sayede rüzgârı yararken faz-
la etkilenmiyordu.

Jonathan Livingston bunları yaparken gerçek kimliğini 
unutuyor, eve yorgun ve halsiz geliyordu. Jonathan‘ın ailesi 
“Unutma ki  sen bir martısın ve senin de diğer martılar gibi 
teknelerden atılan ekmek parçalarını getirmen gerekiyor” 
diyordu. Jonathan tamam dedi ve sıradan bir martı gibi 
teknelerden balık yakalamaya gitti.

Sürüyle geçirdiği günlerde Jonathan, bir kez daha sıradan 
bir martı gibi olamayacağını fark etti ve uçma eğitimlerine 
tekrar başladı. Perdeli ayaklarını indiriyor, gagasını 
kaldırıyor ve ona acı veren bir kavisi oluşturabilmek 
için kanatlarını iyice geriyordu. Git gide kendini daha da 
geliştiriyor hatta daha önce en yüksek uçuş rekoruna 
sahip martıyı bile geçiyordu. Bu ona yetmiyordu daha da 
yükseklere uçma isteği onu sürekli tetikliyordu. Bir gün yine 

en yükseğe uçmuştu daha sonra dalışa geçecekti hızla 
dalıyordu. Birden önünde bir martı sürüsü belirdi. Jonathan 
ne yapacağını bilmiyordu nasıl dönüş yapacağını daha 
öğrenmemişti başka çaresi kalmamıştı, gözlerini  kapattı 
ve dalışa geçti. Şanslıydı ölen olmamıştı, ancak kendisi 
soğuk deniz sularında baygın vaziyette yatıyordu. Aklından 
kendini derin sulara bırakmak geçiyordu… O an tutkunu 
olduğu uçma hayallerinden vazgeçme kararı almış eve 

half of its wings and could fly higher this way. And when was 
to dive he would half-close his eyes like an eagle and this way 
the wind wouldn’t influence him as much. As he did these, 
Jonathan Livingston would forget about his own identity 
and come back home tired and exhausted. Jonathan‘s family 
would say to him “Don’t forget that you’re just a seagull and 
just like the other seagulls you should gather pieces of bread 
thrown from the boats”. Jonathan said ok and just like an 
ordinary seagull, he went out to gather fish from the boat.

During the days he spent with the flock, Jonathan once again 
realized that he could never be an ordinary seagull and 
started his flight training again. He would lower his webbed 
feet, lift up his beak and extend his wings as much as he 
could to form a curve that gave him pain. He got better and 
better and even beat the seagull that had the record for flying 
highest. But that wasn’t enough for him and his desire to 
fly higher kept pushing him for more and more. One day he 

again flew very high and he was about to dive and started 
diving so fast. Suddenly a flock of seagulls appeared in front 
of him. Jonathan didn’t know what to do because he didn’t 
know how to maneuver yet so he had no choice but to close 
his eyes and dive. He was lucky, nobody died but he was lying 
unconscious in the cold seawater.  He was thinking about 
letting himself go in the deep waters...He decided to give 
up his passion of flying and decided to return home) ...He 
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dönüyordu… Uçarken karanlıkta uçtuğunu fark etti ve adeta 
hayata geri dönmüş gibi oldu… Çünkü martılar karanlıkta 
uçamazdı ama o bunu başarmıştı. Hayallerine kavuşmuş 
olmanın mutluluğuyla eve vardı.

Jonathan gün batımına kadar sürekli uçtu, vaktini diğer 
martılarla birlikte olmak için harcamadı. Havada daireler 
çizmeyi, takla atmayı, yavaşça dönmeyi, tersine dönüşü, 
her şeyi öğrenmişti. 

Sabah olduğunda bir ses belirdi “Jonathan gel buraya” diye 
martıların başkanı çağırıyordu. Jonathan kendi kendine 
acaba benim nasıl uçtuğumu öğrendi ve beni takdir 
mi edecek diye düşünüyordu. Fakat öyle olmadı aşağı 
indiğinde başkan “Sen ne kadar onursuz ve sorumsuz bir 
martısın” diye seslendi Jonathan’a. Jonathan kısık bir sesle 
“Onursuz mu?” dedi. Duydukları karşısında şok olmuştu. 
Martılar başkanı: “Bir bu sorumsuzluğunun bedelinin çok 
ağır olduğunu öğreneceksin. Yaşam bizim için meçhuldür. 
Bilebildiğimiz tek şey bu dünyaya yemek ve olabildiğince 
uzun yaşamak için geldiğimizdir” dedi. Jonathan “Yaşamın 
gerçek anlamını arayan, bulmaya çalışan bir martıdan daha 
sorumluluk sahibi biri olabilir mi? Bin yıldır yaptığımız tek 
şey balık peşinde koşmak. Artık yaşamak için bir nedenimiz 
olmalı; öğrenmek, keşfetmek, özgür olmak gibi. Bana bir 
şans verin, öğrendiklerimi size göstereyim kardeşlerim.” 
dedi  martı toplululuğuna. Topluluk hepsi bir ağızdan “bizler 
senin kardeşlerin değiliz “diye bağırdılar. Başkan “sen artık 
bizlerden değilsin ve sarp kayalıklara sürgün edileceksin 
dediğinde artık Jonathan için orada kalmanın bir anlamı 
kalmamıştı. Jonthan oradan uzaklaştı ve sarp kayalıklarda  
tek başına çalışmalarına devam etti. Orada kendini daha 
da geliştirmişti. Jonathan yalnız kaldığı süre boyunca “Bir 
kuşu özgür olduğuna ikna edebilmek niye dünyanın en zor 
işi? Üstelik çok kısa süren bir çalışmayla bunu kendilerinin 
de anlaması bu kadar mümkünken. Bu iş bunca güç olmak 
zorunda mı?” diye düşünüyordu. Bir gece gökyüzünde 
özgürce uçarken gecenin bir yarısı ışıklar saçan iki martıyla 
karşılaştı. Jonathan onların uçma stillerini çok beğendi. Bu 
iki martı aynı aileden olduklarını söylediler ve Jonathan’ı 
da yanlarına alarak kapkaranlık gökyüzünde yükselerek 
gözden kayboldular. 
Artık onun da ışıklar 
saçan kanatları vardı 
ve burası cennet diye 
düşünüyordu. Bu yeni 
yerinde dünyadakinden 
çok daha fazla şey 
öğrenmesi gerektiğini 
düşünüyordu. Buradaki 
martılar da farklıydılar. 
Hepsi kendilerini 

realized he was flying in the dark and kind of felt like he was 
back to life...Because normally seagulls can’t fly in the dark 
but he had pulled it through. He returned home, as happy as 
he could be for he had now made his dreams come true.

Jonathan kept on flying until the dawn; he didn’t waste his 
time with other seagulls. He had learned everything; making 
circles in the air, doing flips, turning slowly, doing back flip 
and everything.

He heard a voice in the morning. It was the head of the seagulls 
saying “Jonathan come here”. Jonathan was wondering if 
the head of seagulls had learned about his flying skills and 
would say good things to him about it. But that wasn’t the 
case. When he went down there, the head of the seagulls said 
to him “how irresponsible and dishonorable seagull are you”. 
Jonathan said with a scared voice, “dishonorable ?” He was 
shocked to hear these words. The head of the seagulls said 
“You will learn that the price of this irresponsible behavior is 
very high. Life is an unknown for us. All we know is that we 
came to this world to feed ourselves and live as long as we 
can.” Jonathan replied, “Who else could be more responsible 
than a seagull who searches for the meaning of life? All we’ve 
done for the last 1000 years is to try to find fish. We must now 
have a reason to life; to learn, to discover, and to be free. Give 
me another chance, let me show you what I learned brothers.” 
And the seagulls said “we are not your brothers”. And the 
head of the seagulls said “you are not one of us anymore 
and you’ll be sent on an exile to steep rocks”. Hearing this, 
Jonathan realized it no longer made sense to stay there. 
Jonathan walked away and started practicing at the steep 
rocks all by himself. He improved his skills even more. During 
the time he was alone, Jonathan was saying to himself “Why 
is it so difficult to convince a bird that he is actually free? And 
even they can find it out with only some little work. Why does 
it have to be so hard? One night as he was flying freely in the 
sky he came across two glittering seagulls in the middle of the 
night. Jonathan loved their flying styles. These two seagulls 
said they were from the same family and took Jonathan with 
them and got lost into the skies. Now he also had glittering 
wings and he thought it was heaven. He thought he had to 

learn much more than 
he did in this new place. 
The seagulls here were 
so different. They were 
all amazing birds that 
tried different things to 
improve their skills. Here, 
he learned a lot from the 
birds called Sullivan and 
Chiang. He decided he 
was an amazing seagull 
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geliştiren ve farklı denemeler yapan muhteşem kuşlardı. 
Burada Sullivan ve Chiang adlı kuşlardan çok şey öğrendi. 
Kendisinin sınırları olmayan mükemmel bir martı olduğuna 
karar verdi. Jonathan dünyada da bir ya da iki tane kendisi 
gibi öğrenmeye hazır martı olacağını düşündü. Onlara 
özgür olduklarını ve uçmanın güzelliklerini anlatmak için 
dünyaya dönmeye karar verdi. Sulllivan buna karşı çıksa 
da Jonathan yeni öğrenci bulup öğrendiklerini paylaşmak 
amacıyla dünyaya geri döner.

Jonathan sürüye geri döndüğünde zamanla onun gibi 
davranmaya başlayan martıların sürgün edildiğini gördü. 
Fletcher de sürüden atılmış bir martı ve Jonathan’ın ilk 
öğrencisiydi. Gün geçtikçe yeni öğrenciler de katılıyordu. Bir 
gün Jonathan öğrencileriyle beraber kurultay toplantısının 
olduğu yere gitmişti. Sürüdeki martılar karada acınacak 
bir halde bir araya toplanmış dururken o, öğrencileriyle 
geceleri bulutların arasında rüzgâra karşın uçuyordu. 
Uçuşlardan sonra Jonathan öğrencilerine ders veriyordu. 
Oldukça basit şeylerden söz ediyordu Jonathan; “Uçmak 
bir martının en doğal hakkı, özgürlük onun doğasında var 
ve bu özgürlüğü engelleyecek ne varsa; gelenekler, batıl 
inançlar ya da herhangi bir şekildeki sınırlamalar, tümü 
bir kenara bırakılmalıdır” diyordu. En doğru yasa bizi 
özgürlüğe götürecek olandır… Jonathan’ın konuşmaları 
sürüdeki diğer martıları etkiliyordu ve her gün sürüye yeni 
öğrenciler katılıyordu. Bir uçuş eğitimi sırasında Fletcher 
yavru bir martıya çarpmamak için kayaya çarptı. Herkes 
öldüğünü zannediyordu fakat Fletcher bir rüyadan uyanır 
gibi kalkmıştı. Martılar çok şaşırmıştı. Flecter Jonathan’a 
bu nasıl oldu diye sordu. Jonathan: “Tıpkı eskiden olduğu 
gibi çalışarak” dedi. Ertesi sabah Jonathan Flecter’a, “Artık 
bana ihtiyacın kalmadı. Senin kendini bulmaya ihtiyacın var. 
Gözünle gördüklerine sakın inanma! Görünenlerin hepsi 
sınırlıdır. Anlayarak bakmaya, bildiklerinin ötesine geçmeye 
çalış. O zaman uçmanın anlamını da daha iyi öğreneceksin.“ 
dedi ve kısa bir süre sonra Jonathan’ın bedeni şeffaflaşarak 
kayboldu. Fletcher kısa bir an diğer öğrencilere baktı ve 
gülümseyerek, sınır yok Jonathan diye düşündü. Öğrenme 
yarışı işte yeniden başladı.

Aslında içten içe hepimiz martı Jonathan gibi öğrenmek 
ve zorunda olduğumuz değil, yapmak istediğimiz şeyi 
yapmak istiyoruz. Ama çoğumuz toplum baskısı, korkular, 
geçim derdi ve hayatın akışı ile istediğini yapamıyor sadece 
yaşayıp gidiyor, tıpkı kitaptaki sürüden ayrılmayı göze 
alamayan martılar gibi. 

Oysa hepimizde bir Jonathan ruhu var. Siz de kariyerinizde 
hedeflediğiniz noktaya ulaşmak için işe, içinizdeki Martı 
Jonathan ruhunu keşfederek başlayın.

who had no boundaries. Jonathan thought there should be 
one or two more seagulls like him that had a desire to learn. 
He decided to go back to earth to tell them they are free and 
to tell them about the beauty of flying. Sullivan was against 
this idea but Jonathan went back to earth to find a student 
and to share what he learned with him.

Returning to the flock, Jonathan found out that other seagulls 
that started acting like him over time, were actually sent to 
exile. Fletcher was another seagull that was kicked out from 
the flock and was Jonathan’s first student. More and more 
students joined them everyday. One day, Jonathan and his 
students went to the place where the council meeting was 
held. While the seagulls on the land looked so pathetic, he and 
his students were flying inside the clouds against the wind at 
night. After the flights, Jonathan was teaching his students. 
Jonathan was talking about simple things; he would say to 
them, “Flying is a basic right of a seagull and anything that 
stands in the way of this freedom, be it traditions, superstition 
or any other limitation, should be pushed aside”. The most 
correct law is the one that would take us to freedom...Other 
seagulls in the flock were impressed by his speeches and new 
seagulls joined them every day. During flight training, in 
order not to hit a baby seagull Fletcher crashed into a rock. 
Everyone thought he was dead but Fletcher woke up as if 
he woke up from a dream. Seagulls were shocked. Fletcher 
asked Jonathan how it could be possible. Jonathan said “As 
it has always been the case, by working”. The next morning 
Jonathan said to Fletcher, “You don’t need me anymore. You 
need to find yourself. Don’t believe what you see. What you 
see is limited. Try to understand when you look and try to go 
beyond what you know. That’s when you’ll learn the meaning 
of flying better.” and after a short time Jonathan’s body 
vanished. Fletcher looked at the other students for a moment 
and smiled said to himself “no boundaries Jonathan”. And 
the race to learn started again.

In fact, just like Jonathan, we all want to do what we want to 
do, not the things we had to learn or do. But most of us fail 
to do what we want to do in life because of things like social 
pressure, fears, having to earn a living and natural flow of 
life and we just live just like the other seagulls in the flock 
who were afraid to leave the flock.

But we all have the Jonathan spirit. You as well can start by 
discovering the Jonathan inside in order to reach your career 
goal. 

HABER NEWS
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Sosyal Medyanın Zamanı mı?
Is it time for Social Media?

Pazarlama ve reklam sektörünün kuralları son 10 yılda 
daha önce hiç olmadığı kadar değişti. Bu değişimin ana 
katalizörü şüphesiz ki sosyal medya devrimi. Ülkemizdeki 
aktif internet kullanıcısı penetrasyonunun %50, sosyal ağ 
penetrasyonunun ise %52 olduğu(1) dikkate alındığında 
geleneksel pazarlama ve reklam yöntemleriyle ayakta 
kalabilmek kısa-orta vadede mümkün olmayacak. 

Sosyal medya üzerinden pazarlama ve reklam yaparak;
• Müşteri kitlenizi cinsiyetinden, ilgilendiği alanlara, 

yaş aralığından, konuştukları dillere kadar çok farklı 
alanlarda analiz edebilir ve kampanyalarınızı buna göre 
düzenleyebilirsiniz.

• Bu ortamlar üzerinden yapacağınız reklam ve 
tanıtımlarda platformlar size doğru hedef kitleye 
ulaşım arayüzleri sunarlar. Bu şekilde bütçenizi daha 
efektif yönetebilirsiniz.

• Yüksek reklam bütçesi olmayan küçük-orta ölçekli 
bir firmaysanız 
doğru iletişim ile 
yeni müşteriler 
kazanabilirsiniz.

• Müşterilerinizden 
anında olumlu-
o l u m s u z 
feedback alabilir 
stratejinizi revize 
edebilirsiniz. 

The rules for the marketing and advertising industry have 
been transformed during the last 10 years. And undoubtedly, 
the main catalyzer of this change is the social media 
revolutions. Taking into account the fact that active internet 
user penetration in our country is 50%, and social network 
penetration is 52% (1), it will not be possible to survive in 
the short and mid terms using traditional marketing and 
advertising methods. 

By advertising on social media;
• You can analyze your target audience based on numerous 

variables such as gender, areas of interest, age group 
and language, and you can prepare your campaigns 
accordingly. 

• For advertising and promotion campaigns you will 
launch in these settings, social media platforms will 
provide you with interfaces to reach the correct target 
audience. This way, you can manage your budget more 
effectively. 

• If you’re a small 
or mid-sized company 
with no advertising 
budget, you can 
gain new customers 
using the correct 
c o m m u n i c a t i o n 
method.
• You can get 
instant positive or 
negative feedback 
from your customers 
and revise your 
strategy accordingly. 

Ceylin BERKÖZ
Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Agile Solutions and Business Intelligence Directorate 
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Sosyal medyada sigorta sektörü
Sigorta sektörü olarak sosyal medyada varız diyemeyiz. 
2014 verilerine göre Türkiye’nin en güçlü sosyal medya 
markaları içinde iki sigorta şirketi dışında markamız 
bulunmuyor. (2) 

SBM’deki istatistiklere baktığımızda sigorta sektörü hedef 
kitlesi %60 oranında 30-45 yaş aralığında yoğunlaşıyor. 
Sosyal medyayı yoğunlukla kullanan 18-30 yaş grubundaki  
kullanıcıların sektördeki ağırlıysa sadece %15. 

Peki bu durumda sosyal medyada olmak gereksiz 
diyebilir miyiz
Bu yaş grubu kullanıcıların önümüzdeki 5-10 sene içinde 
potansiyel müşteri adayları olacakları varsayıldığında bu 
dönemi sosyal medyada marka bilinirliği ve sigorta bilincini 
artırıcı faaliyetlerle yoğun geçirmek çok önemli. Küçük 
bütçeli sosyal sorumluluk projeleriyle kitlelerle çok özel 
sadakat ilişkileri geliştirmek sosyal medyanın en önemli 
güçlerinden. Sadece 
15 bin TL’lık bütçeyle 
çekilmiş 3 dakikalık 
Samsung “Duyan 
Eller” videosu iki 
hafta içinde yurt içi ve 
yurtdışında 10 milyon 
kişi tarafından izlendi. 
1 milyonu aşkın 
beğeni ve onbinlerce 
yorum aldı.

Ticari kampanları 
ise bu platformların 
sağladığı akıllı ara-
yüzler sayesinde   doğ-
ru  hedef   kitleye  ulaş-
tırmak mümkün.

Bu arayüzleri bir adım 
daha ileriye taşıyıp 
bu platformların sağladığı API’lar sayesinden geliştirilen 
büyük veri analitiği ürünleriyle kendi müşterilerinizi çeşitli 
sosyal medya platformları üzerindeki davranışlarını analiz 
edebilir, çok daha doğru pazarlama ve reklam stratejileri 
oluşturabilirsiniz.

Insurance Industry on Social Media
We can’t argue that we, as the insurance industry, have 
presence in social media. Insurance companies are not 
among the most powerful social media brands of Turkey.(2) 
Looking at statistics from SBM, we see that 60% of the target 
audience of the insurance industry is in 30-45 year age 
group. The share of the 18-30 age group which uses social 
media heavily in the insurance industry is only 15%. 

Then, can we argue it makes no sense to be on 
social media?
Assuming that this age group will become potential 
customers within the next 5-10 years, it is very important to 
spend this period working on brand awareness and projects 
aimed at increasing insurance awareness. Developing very 
special loyalty relations with masses via social responsibility 
projects with small budgets is among the biggest powers of 
social media. The 3 minute Samsun “Hands that Hear” video 
which was produced with a budget of only 15.000 TL was 

watched by 10 million 
people in Turkey and 
abroad in as short as 
two weeks. It received 
over 1 million likes and 
tens of thousands of 
comments.

And using the smart 
interfaces offered 
by these platforms, 
it’s possible to 
communicate the 
commercial campaigns 
to the right target 
audience. 

By going one step 
further and using the 
big data analytics 
products developed 
from APIs offered by 

these platforms, you can analyze the behavior of your own 
customers on certain social media platforms and develop 
much more effective marketing and advertising strategies.
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1. We are social İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2015 Raporu  
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015

2. Türkiye’nin en güçlü 100 sosyal medyası 2014  
http://www.myfikirler.org/turkiyenin-en-guclu-100-sosyal-markasi-2014.html
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ARTIK HER YEDEK PARÇA EŞDEĞER
KALİTEDE OLACAK

ALL SPARE PARTS TO HAVE UNIFORM QUALITY

Eşdeğer Parça Tanımı ve Genel Şartları
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 2015/2 sayılı  
Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgelenmesi 
Esaslarına İlişkin Genelge ile Türkiye’de ‘Eşdeğer Parça’ 
dönemi başlamıştır. Otomotiv yan sanayisini desteklemek 
amacıyla başlatılan, (muadil) eşdeğer parça kullanımıyla 
ilgili genelge 1 Haziran’da yürürlüğe girmiştir.

2015/2 sayılı  Genelge’nin 1. Maddesinde; 

“Eşdeğer parça, bir aracın montajında  kullanılan esas-
orijinal parçaların değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili 
yasal mevzuat (yönetmelik, standard, teknik düzenleme) 
çerçevesinde belirlenen deney, muayene metotlarına göre 
orijinal parçayla(kütle, boyut, malzeme ve işlevsellik vb.) 
kıyaslanarak tespit edilen kriterlere uygunluğu, akredite 
bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş parçadır”  şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Aynı maddenin devamında  sigorta şirketleri motorlu araç 
sigortaları kapsamında tedarik ettikleri eşdeğer parçanın bu 
niteliği taşımamasından hak sahibine karşı sorumludurlar. 
Motorlu araç sigortalarına ilişkin mevzuatta eşdeğer parça 
kullanılmasına izin verilen durumlarda bu genelge ile 
belirlenen usul ve esaslara göre belgelenmiş eşdeğer parça 
kullanılması zorunludur” denmektedir.

7. Madde’de ise, “Sigorta şirketleri bu genelge esaslarına 
göre eşdeğer parçaları belgelendirilmiş ve bu genelge 
uyarınca eşdeğer parça takibi için gerekli altyapıyı kurmuş 

Definition of And General Specifications For 
Spare Parts
With the communiqué series 2015/2 issued by the 
Undersecretary of the Treasury of the Prime Ministry 
of Turkish Republic, regarding “The Principles for 
Documentation of Equivalent Spare Parts for Motor Vehicle 
Insurances”, a new ‘Spare Parts’ era started in Turkey. The 
communiqué regarding spare part use that was issued in 
order to support automotive side industry, took effect on 1 
June 2015. 

The first article of the communiqué series 2015/2 states as 
follows; 

“Spare part is the part that is manufactured for the purpose 
of replacing the original part of the motor vehicle, the 
compatibility of which is verified and documented by an 
accredited organization via test and inspection methods set 
forth in the relevant legislation (bylaw, standard, technical 
specification) and by comparing the spare part with the 
original part (based on criteria such as mass, dimensions, 
material and functionality etc)”.

As per the same article, insurance companies are liable 
towards beneficiaries when the spare part provided does 
not meet the required specifications. In cases where the 
legislation for motor vehicles allows the use of equivalent 
spare parts, it is mandatory to use equivalent spare parts 
that are documented in accordance with the principles and 
rules set forth in this communiqué.

Afşin DAĞLAROĞLU
Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörlüğü
Insurance Solutions Development Directorate

UZMAN GÖZÜYLE EXPERT VIEW



59

And article 7 states “Insurance companies are required 
to get service from companies that supply spare parts 
documented in accordance with the specifications set forth 
in this communiqué and that have established the required 
infrastructure for tracking of equivalent spare parts as per this 
communiqué. The required infrastructure for conformation 
of this information in the electronic environment must be 
established”. 

With the new project initiated by the Undersecretariat of the 
treasury, “Equivalent Spare Part” documentation practice 
was started on 1 June 2015 as a result of the 3-year research 
carried out by Turkish Standards Institute, Association of 
Automotive Parts and Components Manufacturers and other 
stakeholders. During the first two years, Turkish Standards 
Institute (TSE) and after that period, organizations 
accredited for documentation of spare parts will receive 
“equivalent spare part documentation” applications. For 
these organizations that will carry out product testing 
at international standards to receive accreditation, they 
must be affiliated with TURKAK or IAF and should have 
the necessary qualifications. And for the imported parts 
to be accepted as equivalent spare parts, they will have to 
carry ISO\IEC 17065 documentation of the international 
accreditation system. 

Equivalent Spare Part Certification will improve 
your life safety!
Counterfeit spare part production is a giant global industry. 
For instance, the counterfeit spare part market in Germany 
has an estimated size of over 10 billion Euros. And use of 
counterfeit spare parts may have severe consequences for 
vehicle owners.

With the mandatory certification of equivalent spare parts 
which are relatively cheaper than original parts, the goal 
is to prevent use of low quality spare parts by the repair 
service company which is one of the biggest problems faced 
by vehicle owners and to bring spare parry quality under 
control via relevant standards.

With this new practice, end-user satisfaction is expected to 
increase and insurance prices are expected to decrease in the 
long term with widespread use of equivalent spare parts.
With mandatory certification, the following benefits are 
expected to be achieved; 

• To increase market share of automotive side industry.
• To decrease spare part imports which is a major item in 

automotive imports.
• To ensure standardization in automotive side industry.
• To cooperate in creation of competitive markets and to 

contribute to the efforts for creation of a fair competitive 
environment.

• To encourage spare part manufacturers to improve their 
quality systems.

kuruluşlardan hizmet satın almak zorundadırlar. Bu 
bilgilerin elektronik ortamda teyidi için gerekli altyapı tesis 
edilir” ifadesi geçmektedir.

Hazine Müşteşarlığı’nın başlattığı çalışma ile TSE, Taşıt 
Araçları Yan Sanayicileri Derneği, üniversiteler ve diğer 
paydaşlarla yapılan yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda 
“Eşdeğer Parça Belgelendirme” uygulaması 1 Haziran’da 
başlamış oldu. İlk 2 yıl Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 
akabinde akredite edilmiş belgelendirme kurumlarınca, 
orijinal parçalara muadil ‘eşdeğer parça belgesi’ başvuruları 
alınacak. Uluslararası standartlarda ürün testi ve deneyleri 
yapacak olan bu kurumların akredite alabilmesi için 
TÜRKAK veya İAF çatısı altında ve gerekli niteliklere sahip 
olması gerekiyor. İthal edilen ürünlerin eşdeğer olarak 
kabul edilmesi için ise uluslararası akreditasyon sistemi 
kapsamında olan ISO\IEC 17065 belgesine sahip olması 
beklenecektir.

Eşdeğer parça sertifikasyonu ile can güvenliği 
standartlarınız arttırılıyor!
Taklit oto yedek parça üretimi, dünya çapında çok büyük 
bir sektör. Örneğin Almanya’daki taklit ve sahte oto yedek 
parça pazarının 10 Milyar Euro’nun üzerinde olduğu tahmin 
edilmektedir. Sahte parça kullanımı ise otomobil sahipleri 
için ağır sonuçlara neden olabilmektedir. 

Araç parça değişiminde kullanılacak ve orijinal parçaya 
nispeten daha ucuz olan eş değer parçaların sertifikasyona 
tabi tutulması ile; araç sahiplerinin en büyük mağduriyeti 
olan anlaşmalı servisin kalitesiz ürün kullanmasının önüne 
geçilmesi, parça kalitesinin standartlar ile kontrol altına 
alınması amaçlanmaktadır.

Bu uygulama ile nihai tüketici memnuniyetinin artması, 
uzun vadede eş değer parça kullanımın artması ile birlikte 
sigorta fiyatlarının da gerilemesi beklenmektedir.

Sertifikasyon zorunluluğu ile genel olarak aşağıdaki 
faydaların sağlanması hedeflenmektedir; 

• Otomotiv yan sanayinin pazar payını artırmak.
• Otomotiv ithalatının önemli bir kalemini oluşturan 

yedek parça ithalatında düşüş sağlamak.
• Otomotiv yan sanayi standardizasyon sağlamak.
• Rekabetçi piyasaların oluşturulmasında iş birliği 

yapmak ve adil bir rekabet ortamının oluşmasına katkı 
sağlamak.

• Gövde yedek parçası imalatçılarını kalite sistemlerini 
iyileştirmeye teşvik etmek.

• Güvenlik ve kalitesi yüksek yedek parçaların elde 
edilmesini kolaylaştırmak.
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• To increase availability of quality spare parts that offer 
higher safety.

• To ensure that consumers receive better quality service 
at lower costs.

• To help the insurance companies to control their costs 
more effectively.

 
Working Principles Of The System And Central 
Control Mechanism
Every equivalent spare part that’s been subjected to 
certification must be included in the equivalent part pool 
setup in SBM database. Every equivalent spare part that will 
be defined to the SBM system by the supplier of the spare 
part will be given a spare part tracking number by SBM.

During spare part replacement, the spare part tracking 
number will be reported by insurance experts from the 
SBM systems. And for the claim files for which no expert is 
appointed, SBM spare part tracking numbers will have to be 
indicated on the claim file. 

 Next Step: Service Certification
The next step after part certification is expected to be “service 
certification”. The service certification system that will 
provide service company certification via a central system 
is expected to ensure higher personnel competency, use of 
appropriate equipment and approved repair methods as well 
as service quality evaluation and prevention of insurance 
fraud at the highest level. 

• Tüketicilerin daha ekonomik ve kaliteli hizmet almasını 
sağlamak.

• Sigorta şirketlerinin maliyetlerini daha etkin şekilde 
kontrol edebilmesini sağlamak.

Sistemin Çalışma Prensipleri ve Merkezi Kontrol 
Yapısı 
Sertifikasyona tabi tutulmuş her bir eş değer parçanın SBM 
veri tabanında kurulan eş değer parça havuzuna girilmiş 
olması gerekmektedir. Eş değer parça tedarikçisi tarafından 
SBM sistemine tanımlanacak olan her bir eş değer parçaya 
SBM tarafından bir parça takip numarası tahsis edilecektir. 

Parça değişimi esnasında, söz konusu parça takip numarası 
ilgili Sigorta eksperleri tarafından SBM sisteminden 
kontrollü olarak raporlanacaktır.   Eksper atanmayan 
dosyalarda da  hasar dosyası üzerinde SBM parça takip 
numarasının iletilmesi beklenmektedir. 

Bir Sonraki Adım Servis Sertifikasyonu
Parça sertifikasyonunundan sonraki adımın “servis 
sertifikasyonu” olması planlanmaktadır. Tamirhane 
belgelendirme ve merkezi sistem üzerinden takibi ile 
çalışan personel yetkinliği, doğru donanım kullanma ve 
onaylı onarım yöntemleri kullanımları ile verilen hizmetin 
kalite değerlendirmesi ve sigorta suistimal durumlarının 
üst düzeyde engellenebilmesi öngörülmektedir. 
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Sigorta sektörü güncel verileriyle hazırlanan ve sektör üst 
yöneticilerine sunulan “Günlük İstatistikler” raporu yenilendi. 
Günlük istatistikler raporunda, sektörel üretim ve hasar 
veri-leri, sene başından bugüne ve geçen sene başından 
geçen sene bugüne karşılaştırılabilmektedir. Karşılaştırılan 
yıllar arasındaki pozitif ve negatif değişim yeşil ve kırmızı 
renklerle gösterilmektedir. Birim bazında (Tramer, Haymer, 
Hatmer, Sagmer) verilen rapor  yapılan yenilikler ile birlikte 
ürün bazında (trafik, kasko, sağlık, hayat, eksper vb.) verilmeye 
başlanmıştır. Raporun son kolonunda son gün verileri 
bulunmaktadır. Akıllı telefonlardaki okunabilirliği artırmak 
için fontlar büyütülerek daha canlı renklerin kullanımı 
sağlanmıştır.

Raporda yapılan bir diğer büyük değişiklik ise sektörün veri-
sini özet bir şekilde üst düzey yöneticilere sunan KOKPİT 
uygulamasındaki önemli özet bilgilerin raporun üst kısmında 
banner şeklinde verilmesidir. Bu bannerdaki metrikler her 
gün değişmekte olup değişim verilerinin olduğu kısım pozitif 
durumlarda yeşil, negatif durumlarda kırmızı olmaktadır. 
Değişim olmayan metriklerde ise renk mavi olarak 
kalmaktadır. Ayrıca bannerın sol tarafında KOKPİT logosu 
bulunmaktadır.  Bu logoya tıklanarak daha fazla bilgiye 
kolaylıkla u- laşabilmeyi sağlayan KOKPİT uygulaması için 
giriş sayfasına yönlendirilme sağlanmaktadır. 

SBM, sektör üst düzey yöneticilerine verdiği günlük raporlama 
hizmeti ile  sigorta sektörünün nabzını tutmalarına destek 
olmaktadır.

The “Daily Statistics” report prepared with up-to-date data 
from the insurance industry and distributed to senior managers 
has been renewed. With the new daily statistics report it is now 
possible to compare premium generation and claim data from 
the beginning of the year up to today and from beginning of 
last year up to today last year. Positive and negative variation 
among the years compared is shown with green and red. The 
report which was prepared on the basis of units (tramer, 
haymer, hatmer, sagmer) is now prepared on the basis of 
products (liability insurance, comprehensive coverage, health 
insurance, life insurance, expert etc). The final column of the 
report contains data for the last day. In order to improve on 
smart phones, bigger font sizes and more vibrant colors are 
used.

Another big change to the report is the new banner in the 
upper part of the report which contains important summary 
information from the KOKPİT application. This section 
provides summary information for the executives. Metrics in 
this banner change on a daily basis and in positive cases the 
section providing variance data turns green and it turns red in 
negative cases. And with metrics where there is no change, the 
color remains blue. There’s also a KOKPİT logo on the left side 
of the banner. After clicking on this logo, the user is directed to 
the KOKPİT login page of KOKPİT application that allows easy 
access to more information.

With the daily reporting service it provides to senior executives 
of the sector SBM helps them follow the latest developments in 
the sector closely.

GÜNLÜK İSTATİSTİKLER RAPORU YENİLENDİ
THE NEW DAILY STATISTICS REPORT

RAPOR REPORT

Kasko sigortalarında geçen yıl gerçekleşen 
hasar/prim oranı %73

TRAFİK Değişim % 2015
(01/01/2015 - 24/08/2015)

2014
(01/01/2014 - 24/08/2014) 24/08/2015

Yazılan Poliçe Adedi  %8,51 12.129.658 11.177.877 56.613

Yazılan Poliçe Primi %15,61 3.624.023.851 3.134.668.964 20.703.314

Yürürlük Poliçe Adedi %10,07 15.927.939 14.470.496 15.927.939

Hasar Dosya Adedi %10,79 678.164 612.144 3.282

Ödenen Hasar Tutarı %4,62 1.938.396.419 1.852.851.269 4.838.785

Muallak Hasar Tutarı %35,63 3.508.122.610 2.586.584.281 3.508.122.610

KAZA TESPİT TUTANAĞI Değişim % 2015
(01/01/2015 - 24/08/2015)

2014
(01/01/2014 - 24/08/2014) 24/08/2015

KTT Adedi (İşlem Tarihine Göre) %11,87 583.141 521.274 2.863

Mobil KTT Adedi (Kaza Tarihine Göre) %0,00 5.001 0 18

EKSPER RAPORLARI Değişim % 2015
(01/01/2015 - 24/08/2015)

2014
(01/01/2014 - 24/08/2014) 24/08/2015

Rapor Adedi (Trafik) %4,33 418.312 400.954 2.680

Raporu Hasar Maliyeti (Trafik) %16,73 726.874.585 622.717.137 5.126.161

Rapor Adedi (Kasko) %5,68 559.517 529.439 3.154

Raporu Hasar Maliyeti (Kasko) %20,14 2.234.446.794 1.859.893.591 13.582.590
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Elektronik ortamda Merkezimize iletilen kaza tespit 
tutanaklarından elde ettiğimiz istatistiklere göre, 2015 yılı 
ilk 11 ay ortalamalarına istinaden günde takribi 2,363 adet 
tutanak sistemlerimize aktarılmaktadır. 2015 Ocak-Kasım 
verilerine göre toplam 775 bin kazanın %35’sı İstanbul’da 
gerçekleşmiştir. İstanbul’u %10’luk oranla Ankara, %8’lik 
oranla İzmir izlemektedir.

En az kazanın gerçekleştiği ilimiz ise Hakkari’dir. Hakkari’de 
2015 yılının ilk 11 ayında toplam 110 kaza gerçekleşmiştir. 
Hakkari’den sonra en az kaza gerçekleşen diğer illerimiz 
sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Kilis’tir.

According to statistics based on the accident reports sent 
electronically to our center, during the first 11 months of 
2015, on average 2,363 accidents per day were sent to our 
system electronically. Based on data from the period of 
January-November 2015, 35% of the 775 thousand accidents 
took place in Istanbul. Istanbul is followed by Ankara with a 
share of 10% and by Izmir with a share of 8%.

The city with the lowest number of accidents is Hakkari. 
During the first 11 months of 2015, a total of 110 accidents 
took place in Hakkari. After Hakkari, other cities with the 
lowest number of accidents are Ardahan, Tunceli and Kilis.

KAZA TESPİT TUTANAĞI (KTT) İSTATİSTİKLERİ
Accident Report (KTT) Statistics

RAPOR REPORT
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2012 Eylül ayından beri devam eden planlı sistem güncel-
lemeleri (deployment) sonucunda kesintisiz hizmet sloganı 
ile çıktığımız yolda başarıyla ilerlemekteyiz. 2015 yılına ait 
planlı kesintiler hariç ve tüm kesintiler şeklindeki süreklilik 
raporları aşağıdaki gibidir:

As a result of planned deployments that have been going on 
since September 2012, we’re moving forward with assured 
steps towards our goal of uninterrupted service. Below is a 
summary of the continuity reports for interruptions except 
for the planned interruptions of 2015 and all interruptions.

SİSTEM SÜREKLİLİK RAPORU
SYSTEM CONTINUITY REPORTS

RAPOR REPORT
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EKSİST-EKSPER ATAMA ADETLERİ
EKSİST-EXPERT APPOINTMENT FIGURES

RAPOR REPORT

2013 Mayıs ayında yeni kuralları ile yürürlüğe giren EKSİST 
uygulamasında 2014 yılında aylık ortalama 661 adet ata-
ma gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının ilk 11 ayında EKSİST 
atama adetleri geçen yıla oranla düşüş göstererek, aylık 
ortalamada 372 adet eksper atamasının EKSİST üzerinden 
yapıldığı görülmektedir. Eksperlerin yaklaşık %25’si İçel’de 
görev alırken, İçel’i %24 ile İstanbul, %14 ile Ankara takip 
etmektedir.

With the new EKSIST application that took effect with its 
new rules in May 2013, a total of 661 appointments have 
been made on average per month in 2014. During the first 
11 months of 2015, EKSIST appointment figures decreased 
compared to the same period last year and only 372 expert 
appointments per month on average were made via the 
EKSIST system. While around 25% of the experts were 
appointed in İçel, 24% were appointed in İstanbul and 14% 
were appointed in Ankara.
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2015’in ilk 11 ayında toplam 25823 adet araç ağır hasar 
almıştır. İlgili periyotta araçların en çok hasarın Temmuz 
ayında gerçekleştiği izlenmektedir.  Aylık ortalama 2348 
araç ağır hasar almıştır.11 aylık periyotta en fazla ağır 
hasarlı kaza yaklaşık %23 ile İstanbul’da gerçekleşmiştir.

During the first 11 months of 2015, a total of 25823 vehi-
cles were reported to have heavy damage. And during the 
related period, the highest number of damages took place in 
the month of July. On average 2348 vehicles were damaged 
heavily per month. During the 11-month period, the highest 
number of accidents with heavy damage took place in Istan-
bul with a share of 23%.

AĞIR HASARLI ARAÇ ADETLERİ
FIGURES FOR VEHICLES WITH HEAVY DAMAGE

RAPOR REPORT
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SAĞLIK SİGORTALARI
HEALTH INSURANCE POLICIES

RAPOR REPORT

Özel Sağlık Sigortaları kapsamında, Sağlık ve Seyahat-
Sağlık branşlarında 2014 yılının Ocak-Ekim aylarında yak-
laşık 2.420 bin poliçe düzenlenirken, bu poliçelerin %95’ i 
Ferdi olarak üretilmiştir. 2015 yılının Ocak-Ekim aylarında 
ise yaklaşık 2.564 bin poliçe düzenlenirken, bu poliçelerin 
%95’ i Ferdi olarak üretilmiştir. Her iki yılın Ocak-Ekim ayları 
kıyaslandığında Ferdi poliçelerde %9’ luk, Grup poliçelerde 
ise %5’ lik  bir artış yaşanmıştır. 2015 toplam poliçe üretimi 
bir önceki yıla kıyasla %6 oranında artmıştır. 

2014-2015 yılları Ocak-Ekim aylarında üretilen poliçe adedi 
ve prim üretimi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. 

 

While a total of 2.420 thousand policies were arranged during 
the January-October period  of 2014 in the Health and Health-
Travel categories as part of the Private Health Insurance main 
category, 95% of these policies were individual policies. During 
the January-October period of 2015, a total of 2.564 policies 
were arranged and 95% of these policies were individual poli-
cies. A comparison of the January-October periods of both years 
shows a 9% increase in individual policies and a 5% increase in 
group policies. In 2015, total number of policies arranged in-
creased by 6% compared to the same period last year.

The graphs below summarize the number of policies and amount 
of premium generated during the January-October periods  of 
2014 and 2015. 
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KASKO SİGORTASI
Comprehensive Coverage

RAPOR REPORT

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Genel 
Şartları ile birlikte ürünler, şartlar ve teminatlar da 
değişmiştir. Ana teminatlar çerçevesinde dar kasko ve 
kasko ürünü yer alırken, genişletilmiş kasko ile tam kasko, 
ek teminatları da kapsamaktadır.

2014 yılı üçüncü çeyrek verilerini incelediğimizde, ikinci 
çeyreğinde olduğu gibi, Genişletilmiş kasko ürününün 
çoğunluk tarafından tercih edildiğini görüyoruz. Diğer 
kısmında Dar Kasko, Kasko ve Tam Kasko bulunmaktadır. 
Kasko sigortası yaptırma eğilimi Temmuz ayında diğer 
aylara göre daha fazladır. Ağustos ve Eylül aylarındaki 
kasko yaptırma sayıları birbirine yakın düzeydedir. 2015 
yılı üçüncü çeyreğinde Temmuz ayı Ağustos ve Eylül’e 
göre daha çok kasko yaptırılan ay olmuştur. Ağustos ve 
Eylül aylarındaki kasko yaptırma sayıları birbirine çok yakın 
düzeydedir. Ay bazında baktığımızda 2015 yılında Temmuz 
ve Ağustos aylarında, bir önceki yılın o aylarından daha 
fazla kasko poliçesi üretimi olduğu görülmektedir. Ürün 
tipi olarak genişletilmiş kaskoya olan talep artmış ve diğer 
ürünlere olan talepte azalma görülmüştür. Ay bazında en 
fazla artış 439940’dan 489639’a çıkarak, Ağustos 2015’te 
(%11 artış) olmuştur. Temmuz 2015’te %9.5’lük bir artışla 
558111 (Temmuz 2014’te 509879) adet ve Eylül 2015’te 
%1.4’lük bir azalışla 467166 (Eylül 2014’te 473743) adet 
poliçe üretimi olmuştur.

With the new Comprehensive Coverage General Specifications 
that became effective on 01.04.2013, products, provisions and 
coverage have changed as well. While the main coverage in-
cludes the limited comprehensive coverage and comprehen-
sive coverage, the extended comprehensive coverage and com-
plete comprehensive coverage include additional coverage.  

Looking at data from third quarter of 2014, we see that as it 
was the case during the second quarter of the year, extended 
comprehensive coverage has been the product of choice of the 
majority of beneficiaries. The “other” section includes “limited 
comprehensive coverage”, “comprehensive coverage” and 
“complete comprehensive coverage”. The tendency to have 
comprehensive coverage is higher in July compared to other 
months. Number of comprehensive coverage policies arranged 
in August and September are similar. Month of July in the 
third quartrer of 2015 was the month with relatively higher 
number of new comprheensive coverage policies compared 
to August and September. On a monthly basis, number of 
comprehensive coverage policies generaated during Kuly and 
August 2015 is higher than the number of comprehensive 
coverage policies arranged in the corresponding period of the 
last year. Demand for extended comprehensive coverage has 
increased and demand for other products has decreased. The 
highest increase on a monthly basis was seen in August 2015 
when the number of policies increased from 439940 to 489639 
corresponding to a 11% increase. Number of policies arranged 
increased by 9.5% in July 2015 and reached 558111  (509879 
in July 2014) and decrease by 1.4% in September 2015 and 
reached 467166 (473743 in September 2014).
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RAPOR REPORT

İki yılın üçüncü çeyreklerine kümülatif olarak bakıldığında 
2015 yılında daha fazla kasko sigortası üretildiği 
görülecektir. 2014 yılı üçüncü çeyreğinde 1423562 adet 
üretim yapılırken 2015 yılı üçüncü çeyreğinde 1514916 
adet üretim yapılmıştır ve %6.4’lük bir artış sağlanmıştır. 
Genişletilmiş kasko ürününe olan talep artmış ve toplam 
üretimdeki payı %98.5’ten %99’a çıkmıştır.

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

Looking at the totals of second quarters of the two years, we 
see that the number of comprehensive coverage policies is 
higher in 2015. During the third quarter of year 2014, a to-
tal of 1423562 policies were arranged while during the first 
quarter of 2015, a total of 1514916 policies were arranged, 
corresponding to an increase of 6.4%. Demand for extended 
comprehensive coverage increased and its share in total poli-
cy generation increased from 98.5% to 99%.

According to the new comprehensive coverage specifications, 
in case a repair has to be made, that repair must be made by 
authorized service companies to be selected by the company 
or the beneficiary. Also, the new law specifies weather an orig-
inal spare part or an equivalent spare part will be used for 
the repair. If the law specifies nothing about this, the claim 
method, service and part chosen by the beneficiary is taken 
as basis. 
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RAPOR REPORT

Bu kapsamda 2014 ve 2015 yıllarının üçüncü çeyreklerinde 
düzenlenen poliçelerde servis seçim tipi ve parça tercihleri 
aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Riziko gerçekleştiğinde onarım yapılacak olması halinde, 
sigortalı tarafından belirlenen servislerde yapılan onarım, 
şirket tarafından belirlenen servislerde yapılana göre çok 
daha fazladır. Ancak belirtilmemiş olan adet çoğunluktadır. 
Ay bazında baktığımızda, sigortalı tarafından belirlenen 
servislerde , şirket tarafından belirlenen servisler ve belirtil-
memiş olanların adetlerinde üç ay için de 2015 yılında 2014 
yılına göre bir artış söz konusudur. Bu yüzden total olarak 
bakıldığında da 2015 yılında servis seçim tipi adetlerinde 
artış gözükmektedir. Sigortalı tarafından belirlenen servis-
lerin adet sayısındaki artış 78373 ile ilk sıradadır ve toplam-
da %37’lik orana ulaşmıştır. Şirketlerin belirlediği servis 
adet oranı %5’te sabit kalmış, belirtilmemişlerin oranı ise 
%58’e inmiştir. 

Hasar tazmin edilirken kullanılan orijinal parça veya 
eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin ne kadar 
kullanıldığına dair verilere baktığımızda, belirtilmemiş olan 
parça miktarında Eylül 2015’te Eylül 2014’e göre bir azal-
ma gözlemlenmektedir. Diğer taraftan Temmuz ve Ağus-
tos aylarında küçük oranda artışlar yaşanmıştır. Eşdeğer 
parçada ve Orjinal parçada üç ayda da 2015 yılında artış 
yaşanmıştır.

In this regard, service type selection and spare part selection 
for policies arranged during the third quarters of 2014 and 
2015 have been as follows.

Based on the graph, in case a repair has to be made, the num-
ber of repairs made at the service companies selected by the 
beneficiary is much higher than the number of repairs made 
at the service companies selected by the company. However 
the number of cases not reported is highest. On a monthly 
basis, during the three-month period, the number of repairs 
at services selected by the beneficiary, the number of repairs 
at services selected by the company, and the number of re-
pairs  for which the service company wasn’t indicated, have 
increased in 2015 compared to 2014. Thus, looking at the 
totals, we see that the number of service selection types has 
increased in 2015. The number of repairs at services selected 
by the beneficiary is highest and is 78373 and has reached 
a 37% share in the total. The number of repairs where the 
service company was selected by the beneficiaries remained 
constant at 5% and the number of repairs for which the ser-
vice company wasn’t indicated decreased to 58%. 

Looking at the data related to the amounts of original and 
equivalent spare parts used for the claim, we see a decrease 
in the amount of non-reported parts from September 2014 to 
September 2015. On the other hand, there have been small 
increases in the months of July and August. And the number 
of original spare parts and equivalent spare parts used in-
creased during the 3 months in 2015.  
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Kümül olarak bakıldığında belirtilmemiş olan parça mik-
tarında , eşdeğer ve orjinal parçalarda 2015 yılının üçüncü 
çeyreğinde 2014 yılının aynı dönemine göre bir artış ya- 
şanmıştır.

And looking at the cumulative figures, we see that the 
amounts of non-reported spare parts, equivalent spare parts 
and original spare parts increased during the third quarter 
of year 2015 compared to the same period of 2014.

Yedek Parça Kullanım Tipi (2015)
Type of Spare Part Used  (2015)
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TRAFİK SİGORTASI
Liability Insurance

RAPOR REPORT

2015 Ağustos ayı itibariyle sistemimizde yürürlükte bulu-
nan trafik poliçeleri ve yine TUİK tarafından 2015 Ağustos 
ayındaki TUİK araç adedine göre hazırlanan sigortasızlık 
verilerine göre, Sigortasızlık oranı en yüksek iller % 33.58’lik 
oranıyla Şanlıurfa, % 31.69 ile Kars ve % 31.60 ile Karaman 
olarak dikkat çekmektedir. 

Sigortasızlığın en düşük olduğu iller ise % 8.18’lik oranıyla 
İstanbul, % 9.55 ile Bingöl ve % 10.56 ile Trabzon olmuştur.

Araç grubu bazında sigortasızlık oranları incelendiğinde 
ise en düşük sigortasızlık oranı %7,72 ile Otomobil gru-
bunda gerçekleşirken, en yüksek sigortasızlık  %60,75 ile 
Motosiklet grubunda ortaya çıkmaktadır.

According to non-insurance data compiled based on liabil-
ity insurance figures in our system as of May 2015 and on 
TUIK data regarding number of motor-vehicles as of May 
2015, the cities with the highest non-insurance rates are as 
follows; Şanlıurfa 33,58%, Kars  31,69%, and Karaman  
31,60%. 

The cities where non-insurance rates are lowest are Istanbul 
with 8,18%, Bingöl with 9,55% and Trabzon with 10,56%.

Looking at the non-insurance rates on the basis of vehicle 
categories, it is seen that the lowest non-insurance rate is in 
the automobile group with 7,72% whereas the highest rate 
is in the motorbike group with 60,75%.  
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HAYAT SİGORTALARI
LIFE INSURANCE POLICIES

RAPOR REPORT

Hayat Sigortaları kapsamında, 2015 yılının Ocak-Ekim ay-
larında yaklaşık 18.572 bin adet poliçe üretilmiştir. 2014-
2015 yıllarının Ocak-Ekim ayları kıyaslandığında Hayat 
poliçelerinde %1’ lik bir düşüş meydana gelmiştir. 

2014 - 2015 yılları Ocak-Ekim aylarında üretilen poliçe/ser-
tifika üretim adedi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
 

In the life insurance category, a total of 18.572 policies were 
arranged during the January-October period of 2015. A com-
parison of the January-October periods  of years 2014 and 
2015 shows a 1% decrease in life insurance policies. 

The graph below summarizes the number of policies/certifi-
cates arranged during the January-October periods of years 
2014 and 2015.
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SMS sorgu sonucu dönen hasara nasıl itiraz edeceğinizi 
biliyor musunuz?
Do you know how to file an objection to claim information sent by SMS to you?

5664 SMS sorgu itirazları için www.sbm.org.
tr web sitemiz üzerinden Online İşlemler- 
Hasar Bilgi Düzeltme adımında itiraz formu 
doldurularak itiraz kayıtları alınmaktadır. 
Alınan kayıtlar ilgili sigorta şirketine 
otomatik olarak iletimekte ve 7 iş günü içinde 
cevaplanmaktadır. İtirazın haklı bulunması 
halinde gerekli düzeltme yine ilgili sigorta
şirketi tarafından yapılarak sigorta- 
lıya geri dönüş bildirimleri gönderil- 
mektedir.

For 5664 SMS inquiry objections, you need to 
fill the objection form on Online Transactions-
Claim Information Correction step on www.
sbm.org.tr. The applications received are 
automatically shared with the insurance 
company and are processed within 7 business 
days. In case the objection is found to be 
rightful, the necessary correction will be made 
by the insurance company and the beneficiary 
is notified about the correction.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? DID YOU KNOW?

Acenteliğiniz “En Yakın Acente” listesinde görünmüyorsa 
ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
Do you know what to do if your agency is not in the list of “Nearest Agencies”?

Öncelikle TOBB’daki levhada kayıtlı olmanız 
gerekmektedir. En yakın acente sorgusunda 
çıkabilmeniz için bağlı bulunduğunuz sigorta 
şirketinin genel müdürlüğü ile görüşmeniz 
gerekmektedir. Gerekli güncellemeler genel 
müdürlük tarafından yapılabilmektedir.

First of all your agency must be registered in 
TOBB’s system. For your agency to be listed 
in the list of ‘nearest agencies’, you need to 
contact the head office of your affiliated 
insurance company. All necessary updates will 
be handled by them.

SBMobil uygulaması ile Suistimal İhbarlarını Kolaylıkla 
Yapabileceğinizi Biliyor muydunuz?
Did you know you could easily notify SBM about fraud cases using SBMobil
application?
SBMobil (Eski adıyla Mobil Sigorta Sorgu) 
uygulaması ile artık sigorta suistimallerine 
ilişkin ihbarları android işletim sistemine sahip 
akıllı telefonlarınızdan çok daha hızlı ve kolay 
bir şekilde yapabilirsiniz. Yapılan ihbarların 
durumu da bu uygulama aracılığıyla kolaylıkla 
sorgulanabilir. Suistimal ihbarı işlemlerini çok 
yakın bir zamanda IOS işletim sistemine sahip 
telefonlardan da yapabiliyor olacaksınız.

With the SBMobil (formerly known as Mobile 
Insurance Inquiry) service, you can now notify 
SBM about suspicious insurance fraud cases 
easily and quickly on your Android smartphones. 
You can also check the latest status of your 
notification using the same application. Soon 
you’ll also be able to send insurance fraud 
notifications on IOS smartphones.

http://www.sbm.org.tr/
http://www.sbm.org.tr/
http://www.sbm.org.tr/
http://www.sbm.org.tr/
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? DID YOU KNOW?

Broker olarak IP tanımlamasını/güncellemesini nasıl 
yaptırabilirim?
How can I have IP defined/updated as an broker?

IP tanımlama/güncelleme işlemleri  
Brokerlar Derneği tarafından yapılmaktadır. 
Brokerlar Derneği ile görüşülmesi 
gerekmektedir.

IP definition and updates are made by the 
Society of Brokers. You need to contact 
the Society of Brokers.

Acente olarak IP tanımlamasını/güncellemesini nasıl 
yaptırabilirim?
How can I have IP defined/updated as an agency?

Acente IP bilgileri TOBB tarafından 
sistemlerimize transfer edildiğinden IP 
tanım ve güncelleme işlemleri için ilgili 
Ticaret Odası veya TOBB ile iletişime 
geçilmesi gerekmektedir.

Agency IP information is transferred 
by TOBB to our systems. Thus, you need 
to contact the relevant Chamber of 
Commerce or TOBB for IP definition or 
updates.



VEFAT EDEN 
YAKININIZIN 
SİGORTASI
VAR MI?

HAYAT yazın boşluk bırakın,
TC Kimlik No’sunu yazın,

AVEA, TURKCELL, VODAFONE 5664’e 
gönderin. Vefat tazminatının alınabileceği 

sigorta şirket bilgisi cebinize gelsin.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
KODU OKUTUN
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