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Sigortacılık Sektöründeki Yapay Zekâ ve Makine 

Öğrenmesi Uygulamaları  

 

Öz 

Sigorta, bireylerin veya tüzel kişilerin hayatlarını ve mallarını güvence altına alan, 

olayın meydana gelmesiyle beraber maddi ve manevi zararları minimum düzeye 

indiren bir sistemdir. Özünde risk yönetimi vardır, aynı riske maruz kalan kişilerin 

ödedikleri paralar ortak bir havuzda birikir ve zarar gören kesimlere sözleşmelerindeki 

pay ve oranlara göre ödemeleri yapılır. Sigortanın özünde sayıların takibi ve 

hesaplanması vardır. Risklerin gerçekleşme olasılığı en baştan düşünülür, en yüksek 

riske sahip bir durumu içeren kişiden ya daha yüksek prim alınır ya da sigorta 

yapılmasına uygun görülmeyebilir. Çünkü olayın gerçekleşmesi halinde ödenen 

primlerden çok daha yüksek paralar insanlara ödenir. Bu nedenle sigortacılık sayıların 

izlendiği, hesaplandığı, takip edildiği, yönetildiği, analizler yapılarak tahminlerin 

yapıldığı, riskleri sayılarla ölçen meslek özelliklerine sahiptir. 1960 ve 1970’li yıllarda 

yazılımsal alandaki gelişmeler teknolojiye yatırım yapmanın önemini ortaya 

koymuştu, 1980’li yıllarda bilgi işlem teknolojileri finans sektörüne girmeye 

başlamıştı, 1990’lı yıllarda internetin gelişi ile beraber de veri bilimi için hammadde 

olarak kullanılan verilerin toplanmasına, gerçek zamanlı olarak verilerin 

kullanılmasına ön ayak olunmuştu. 2000’li yıllardan günümüze kadarda makine 

öğrenmesi, derin öğrenme algoritmalarının gelişmesi ve donanımsal olarak çok daha 

güçlü makinelerin de ortaya çıkmasıyla yapay zekâ teknolojisinin parlamaya başladığı, 

sıkça konuşulduğu, aktif olarak birçok sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de 
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kullanıldığı bir alan olmuştur. Oyunun kuralları değişmiş, toplu üretim modeli değil 

kişiye özgü üretim, toplu herkese uygulanan prim tarifesi değil, kişiye özgü prim 

modeli uygulanmaya başlamıştır. Kampanyaların belirlenmesi, hasar tespitinin 

uygunluğu, sigorta hilelerinin tespiti, yeni ürünlerin geliştirilmesi, doğru fiyatlama, 

müşterilerin ikna edilmesi ve ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması, RPA gibi otomatik 

süreç robotlarıyla poliçeler kısa zamanda hatasız kesilerek maliyetlerin azaltılması gibi 

pek çok unsur veri biliminin öncülüğüyle beraber makine öğrenmesi, derin öğrenme 

ve yapay zekâ geliştirmelerinin yapılması sonucunda geliştirilmiştir. 

Bu dokümanda sigorta sektöründe Türkiye ve dünyada kullanılan yapay zekâ, makine 

öğrenmesi ve derin öğrenme çalışmaları konusunda bilgiler verilmiştir. 

Ayrıca örnek olarak makine öğrenmesi uygulaması gerçekleştirilip sonuçları 

raporlanmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Sigorta, sigortacılık, makine öğrenmesi, yapay zekâ, hasar, prim, 

algoritmalar 
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Artificial Intelligence and Machine Learning 

Applications in Insurance Industry 

 

Abstract 

Insurance is a system that secures the lives and properties of individuals or legal 

entities and minimizes material and moral damages when the event occurs. There is 

risk management at its core, the money is paid by the people who are exposed to the 

same risk is collected in a common pool, and the victims are paid according to the 

shares and rates in their contracts by insurance companies. At the core of insurance is 

the tracking and calculation of numbers. The probability of the risks to occur is 

considered at the begining, the person with the highest risk either receives a higher 

premium or may not be deemed suitable for insurance. Because at the end of the event, 

people are paid much higher than the premiums were paid. For this reason, insurance 

has the characteristics of a profession in which numbers are monitored, calculated, 

followed, managed, forecasts are made by making analyzes and measuring risks with 

numbers. Developments in software in the 1960s and 1970s revealed the importance 

of investing in technology, information processing technologies started to enter the 

financial sector in the 1980s, with the advent of the Internet in the 1990s, the collection 

of data used as raw material for data science, the data in real time use was initiated. 

From the 2000s to the nowadays, with the development of machine learning, deep 

learning algorithms and the emergence of much more powerful machines in terms of 

hardware, artificial intelligence technology has started to shine, it has been an area 

where it is frequently talked and actively used in the insurance sector as in many 
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sectors. The rules of the game have changed, not the mass production model, but 

personalized production, and not the collective premium tariff were applied to 

everyone, but a personalized premium model has started to be applied. With the 

pioneering of data science, many factors such as the determination of campaigns, the 

suitability of damage assessment, the detection of insurance frauds, the development 

of new products, the right pricing, the persuasion of customers and a better 

understanding of their needs, and the reduction of costs by cutting policies in a short 

time with automatic process robots such as RPA, It was developed as a result of deep 

learning and artificial intelligence developments.  

In this document, information on artificial intelligence, machine learning and deep 

learning studies were used in the insurance industry in Turkey and world is explained. 

In addition, as an example, machine learning application was practiced and the results 

were reported. 

Keywords: Insurance, underwriting, machine learning, artificial intelligence, claims, 

premiums, algorithms 
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Bölüm 1 

Giriş 

Sigorta, istenmeyen olayların gerçekleşmesi durumunda zararların karşılanmasını 

sağlayan bir tür dayanışmadır. Geleceğe dönük benzer belirsizlikler ve riskler önceden 

temin altına alınarak olayın meydana gelmesi durumunda insanlara veya işletmelere 

maddi ve manevi destek olarak zararların karşılanmasını sağlar. Sosyal refah için, 

tasarruf için ve toplumlardaki insanların mutluluğu, sağlığı ve güven içinde yaşamaları 

için sigorta yaptırmak önemli bir adımdır. Çünkü sigorta yapmak demek kimi zaman 

birikim, kimi zamanda adeta iyi bir arkadaş gibi zor zamanlarımızda bize destek olan 

bir güvencedir. Bu nedenle tüm dünyada ve Türkiye’de sigortacılık faaliyetleri devlet 

olarak da desteklenmekte, teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek insanlar için 

en iyi ürünün, en iyi hizmetin verilmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde bilginin 

gücünün öneminin iyi anlaşılmasından sonra popülerliği artan veri bilimi sayesinde 

pek çok alanda olduğu gibi sigortacılık sektöründe de önemli gelişmeleri beraberinde 

getirmiştir. Nesnelerin interneti (IoT),  5G, blockchain, yapay zeka, görüntü işleme, 

büyük veri, robotik alanlardaki ilerlemeler sigortacılık faaliyetlerine de entegre 

edilmeye başlanmıştır. Özellikle pandemiyle birlikte dijitalleşme yatırımları sigorta 

sektöründe rekabeti oldukça da arttırmıştır. Geleneksel yaklaşımla fiyat odaklı 

büyüme politikaları yerine prim üretimi, hasar tespiti ve müşteri kazanımında yeni 

nesil teknolojilere yatırım yapan şirketler rekabette avantaj sağlamaktadırlar. Yapay 

zeka temelli uygulamalarla hızlı, verimli ve etkin çözümler sunulabilmektedir. 

Sigortacılık bir risk bilimidir ve içerisinde olasılıksal hesaplamalar ve gerçekleşmiş 

olaylardan istatiksel ağırlıklı değerlendirmeler oldukça yoğun olarak işlerin içinde 

kullanılmaktadır. Risk hesaplamasını yapan ve böylece akıllı fiyatlamalar sağlayan 

yapay zeka temelli uygulamaları kullanan şirketler olmakla birlikte hala geliştirme 

süreci teknolojik ilerlemelerle birlikte devam etmektedir. Zarara uğrayanların ödediği 
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primlere göre çok daha yüksek tutarlarda hasar tazminatı alabildiği düşünüldüğünde 

yüksek paralar alabilmek için pek çok yanıltıcı, kasten kendilerine veya mallarına zarar 

veren kullanıcılarının olduğu bir alan olan sigorta sektöründe, sahtekarlık ve hile 

olayların anlaşılabilinmesi için de teknolojik gelişmelerinde beraberinde yapay zeka 

önemli bir önleyici güç olmaya başlamıştır. 2030’lu yıllara doğru dünya genelindeki 

sigorta şirketlerinin riskin hesaplanması ve sahteciliklerin önlenmesi için tamamen 

yapay zeka kullanımına geçeceği ön görülmektedir. Böylece 360 milyar dolar gibi 

önemli bir tutar için maliyet avantajı sağlanacak. 

Tüm gelişmeler proaktif sigortacılığa doğru evriliyor. Artık sadece hasar oluştuktan 

sonra değil, hasar oluşmadan hasarın önlenmesi adımları da dijitalleşme süreçleriyle 

ele alınmaktadır. Nesnelerin interneti ve 5G ile birlikte teknolojik donanımlı giysi ve 

eşyalarla insanların kalp atışları, tansiyonu, attığı adım sayısı bile ölçülebilmekte 

bunlara göre önceden uyarılar yapılabilmektedir. Arabalardaki pek çok sensör 

sayesinde arabanın parçalarındaki aksaklıkların bilgileri, sorun büyümeden araç 

sahibine ve merkezdeki otomobil üreticisiyle, sigorta şirketlerine gidebilecektir. 

Böylece kazaların ve daha yüksek masrafa neden olabilecek sorunlar önceden tespit 

edilip çözülebilecektir. Ayrıca kişinin arabayı kullanım riskine bağlı olarak da kişiye 

özgü primler alınması için kampanyalar yapılabilecektir. Avrupa ve ABD’de bu tarz 

geliştirmeler yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de de önemli gelişmeler olmakta, 

şirketler ARGE faaliyetlerini de arttırmaktadırlar. Direk poliçe satmayan ama sigorta 

firmalarına teknolojik destek sağlayan insurtech firma sayıları da bir hayli artmıştır. 
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Bölüm 2 

TEMEL SİGORTA BİLGİLERİ 

Bu bölümde, sigortacılığın öneminden bahsedilmiş, neden sigorta yaptırmamız 

gerektiği, sigortaların türleri, bir sigorta ekosistemindeki ekosistem şekillerle de 

sunularak anlatılmıştır. 

2.1 Sigortanın Önemi ve Sigorta Yaptırmanın Nedenleri 

İnsanlık tarihi boyunca insanların canları ve malları türlü türlü tehlikeler içerisindedir. 

Tehlikelerle sadece insanlar değil, tüzel kurumlarda karşı karşıya kalmaktadır. Zarar 

görenler bir işletmede olabilir bir insanda olabilir. Buradaki ana unsur bu zarar görme 

riskini maddi ve manevi minimuma indirmektir. Bu kimi zaman tasarruf ederek 

gelecekte karşılanıyor olunsa bile zararlar çok yüksek meblağlı olduğunda işletmelerin 

veya bireylerin ekonomik gücü buna yetmeyebilir. Bireylerin veya işletmelerin farklı 

risklerin meydana geldiğinde zararlarını karşılayacak parayı ortak bir havuzda 

biriktirip karşılanması düşüncesi sigortanın ana maddesini oluşturur. 

Esas düşünce güvence altına almaktır. Aynı risk altındaki şahısların ödemiş oldukları 

paralar, o riskin gerçekleşmesi durumunda zarar görenlerin zararlarının karşılanması 

için kullanılır. Böylece öncesinde sigorta yaptırmak için çok küçük paralarla prim 

ödenmiş bile olsa zarar meydana geldiğinde zarara uğrayan kişi ödediği prim oranında 

ama daha yüksek tutarlarda para alıp zararını karşılama fırsatına kavuşabilirler. 

Sigorta yaptırma nedenleri; 

• Riskler karşısında şimdiden güvence altına alarak, risk olayı gerçekleştiğinde 

maddi ve manevi olarak zararın karşılanabilmesi 

• Uzun dönemli yatırım ve tasarruf 

• Ölüm ve sakatlık teminatları temini 
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• Emeklilikteki daha refah yaşam için gelir sağlama 

• Sosyal güvenlik sistemlerine ek gelir sağlanması. 

 

Görüldüğü üzere sigortacılık bireyleri ve şirketleri gelecek için koruyarak, onların 

yatırımlarını güvence altına alarak ülkelerdeki ekonomik kalkınmanın sağlanması, 

ulusal refah için de önemli yapı taşı olmaktadır.  

2.2 Sigortanın Çeşitleri 

Sigortaları türleri farklı şekillerde ele alınmaktadır. 

• Sosyal Sigorta – Özel Sigorta 

• Zorunlu Sigorta – İhtiyari Sigorta 

• Mal – Can – Sorumluluk Sigortaları 

• Hayat Sigortaları – Hayat Dışı Sigortalar 

2.2.1 Sosyal Sigorta – Özel Sigorta 

Sosyal Sigorta: Devlet desteğinin de olduğu, toplumdaki bireylerin karşı karşıya 

olduğu riskler karşısında güvence sağlayan sigortalardır. 

Genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik sistemleri sosyal sigortalar 

kategorisinde incelenmektedir. 

Özel Sigorta: Gerçek veya tüzel şahısların sahip oldukları tehlike ve riskleri 

karşılamak için zorunlu veya ihtiyari bir şekilde sigorta firmalarından aldıkları 

ürünlerdir. 

2.2.2 İhtiyari Sigorta – Zorunlu Sigorta 

Zorunlu Sigorta: Kanunlarca yapılması elzem olan, zorunlu tutulan sigorta çeşididir. 

Trafik sigortası, zorunlu deprem sigortası bu gruba örnek verilebilir. 
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İhtiyari Sigorta: Serbest, hür iradeyle kişilerin karar verip yaptırdığı, zorunlu 

olmayan sigortalardır. Kasko, hırsızlık, yangın gibi sigortalardır. 

2.2.3 Meblağ Sigortaları – Zarar Sigortaları 

Zarar Sigortaları: Sigorta sözleşmesinde belirtilen risk meydana geldiğinde 

sigortalının zararının teminat altına alındığı sigortalardır. 

Meblağ Sigortaları: Sigortalıya belirli bir olayın olması halinde önceden belirlenmiş 

meblağının ödendiği sigorta şeklidir. Örneğin hayat sigortaları, ferdi kaza sigortaları. 

2.2.4 Sigorta Konusuna Göre Sigortalar 

Hayat Sigortaları: İnsanların hayatsal risklerini içeren sigortalardır. 

Sorumluluk Sigortaları: Kuruluşların ve şahısların üçüncü taraflara karşı kanunsal 

sorumluluklarından sebebiyle talep edilen tazminat taleplerini ve bunlarla ilişkili yasal 

harcamaları teminat altına alan sigorta türüdür. 

Mal Sigortaları: Değeri parayla ölçülebilen her türlü mal, alacak ve haklar. Konut, 

otomobil, işyeri sigortalarıdır. 

2.2.5 Hayat Sigortaları – Hayat Dışı Sigortalar 

İnsan hayatına ilişkin her türlü riskleri koruyan, güvence altına alan sigorta ürünleri 

hayat sigortaları kapsamındadır. Bunun dışında kalanlar ise mal, sorumluluklar gibi 

hayat dışı sigortalar olarak nitelendirilmektedir. 

Hayat Sigortaları insan hayatına yönelik riskleri kapsayan ve bu nedenle genellikle 

uzun vadeli olan sigortalardır.  Koruma odaklı veya yatırım (birikim) odaklı olabilirler. 

Koruma odaklılarda sigorta süresi içinde vefat olursa tazminat tutarları lehtarlara veya 

yasal varislere sigorta şirketlerince ödenir. Ayrıca kişi ölmese de malul kalırsa bu 

durumlarda da maddi kayıplarına karşılık maluliyet teminatı da alabilirler. Yatırım 

odaklı sigortalarda ise risk primi, genel giderler, komisyon kesintileri kesintilerinden 
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sonra kalan tutarlar yatırımlara yöneltilmektedir. Poliçe süresi sonunda sigortalıya 

verilerek sigortalı içinde bir yatırım aracıdır. Hayat poliçeleri süreli, yaşam boyu, 

süreli-ölüme bağlı veya birikimli olabilir.  

Hayat dışı sigortalar ise yangın, kaza, trafik, kredi, hukuksal koruma, mühendislik, 

tarım, sağlık, nakliyat gibi faaliyetlerdir. 

2.3 Sigorta Ekosistemi 

Sigorta sisteminde öncelikle bir sigortalı, sigorta ettiren ve sigortayı satan bir firma 

olmalıdır. Herhangi bir sigortayla ilgilenen müşterilere sigorta firmaları tekliflerini 

sunarak poliçe kesmek için ilk adım atılmış olunur. Ayrıca poliçe kesilmeden önce de 

sigorta firmaları risk araştırması yaparak müşterinin uygunluğunu ölçmektedirler. 

Bunun için sigortalı hakkında istihbarat toplanmakta, özellikle şu anda ve geçmişte 

varsa yaptırdığı sigortalara da bakılmaktadır. Buradaki süreçte, veri toplama ve 

matematiksel olarak riskleri belirleyerek uygunluk belirlenip, buna göre aylık prim 

istenilebilecektir. Aracı kuruluş yani acenteler de sigorta firması adına sigorta satan 

aracı kurumlardır. Sigortalı ile sigorta firması arasında köprüdür denilebilir. Aracı 

firmalar sattıkları poliçe kadar sigorta şirketlerinden komisyon alırlar. Tüm satılan 

poliçeler üstünden devlete vergi verilmektedir. Sigorta şirketleri müşterinin hasarı 

olması durumunda çok büyük para ödemeleri gerekeceğinden ve hasarla ilgili çok 

fazla müşterinin zararı olup ödeyememe riski de olduğu için bu riski dağıtmak üzere 

en başta poliçeyi keser kesmez “Reasürans Şirketi” adı verilen başka bir firmayla 

anlaşma yapılır ve poliçe üstünden müşterinin ödediği primlerden bir miktar pay 

verilmektedir.  Reasürans şirketi dünyada başka bir ülkede olabileceği gibi Türkiye’de 

de olabilir. Genellikle çok büyük menşeili reasürans şirketleri yurtdışındadırlar. 

Sigorta şirketleri sık sık devletçe usulen denetime tabi olmaktadırlar. Yasal mevduata 

uygun poliçe kesilip kesilmediği, firmaların poliçe kesildikten sonra gerekli evrakları 

göndererek bilgilendirmeleri müşterilerine yapıp yapmadığı ve en önemlisi 

taahhütlerini yerine getirip getirmediği devletin ilgili kurumlarınca denetlenmektedir. 

Sigorta şirketleri ayrıca bankalarla da çalışmaktadır. Bankanın sistemleriyle de bu 

yüzden entegre olmak zorundadır. Günümüzde web browser üstünden bile poliçe 

kesilebildiği için arka taraftaki teknolojik altyapının da oturmuş olması gerekmektedir. 
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Yasal mevzuatlar sık sık değişmektedir, bu tarz durumlara da sigorta şirketleri hızlıca 

adapte olmak zorundadır. Şekil 2.1’de sigorta sistemi kısaca görülebilir. 

 

Şekil 2.1: Sigorta Sistemi 

Sigorta firmaları içinde de faaliyetlerini yürütmek üzere organizasyon yetenek ve 

sorumluluklarına göre çeşitli departmanlar vardır. Şekilde 2.2’de bir sigorta şirketinde 

olan departmanlar gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.2: Sigorta Şirketindeki Departmanlar 
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Şekil 2.2: Sigorta Şirketindeki Departmanlar (Devam) 

 

Şekil 2.2: Sigorta Şirketindeki Departmanlar (Devam) 

 

Şekil 2.2: Sigorta Şirketindeki Departmanlar (Devam) 
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Bölüm 3 

SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ 

TREND TEKNOLOJİLER, 

FIRSATLAR, ZORLUKLAR 

Bugün veri, dünyanın en değerli kaynağı olan yeni petroldür. Şirketler, müşteri 

içgörüleri elde etmek, trendleri anlamak ve buna göre kararlar almak için verileri 

kullanır. 

Sigorta şirketleri uzun süredir geleneksel iş uygulamalarına güvenerek, eski metotları 

uygulamaktaydı. Birçoğu yapay zeka (AI), veri madenciliği ve Nesnelerin İnterneti 

gibi teknolojileri benimseme konusunda isteksizdi. Bu, daha önceden ürünlerin 

geliştirilerek özelleştirilmesi ve inovasyon yoluyla büyüme gibi hedefleri ulaşılamaz 

hale getiriyordu. 

Bununla birlikte, son on yılda büyük veri kavramının da yerleşmesiyle sigortacılık 

alanında da veri patlaması görüldü ve bununla birlikte, sigorta dahil olmak üzere çok 

farklı sektörlerde de yapay zekanın birçok avantajının daha fazla fark edilmesi 

sağlandı. Hızlı teknolojik gelişmeler daha iyi ürünlerin ve daha adil fiyatlandırmanın 

yolunu açmıştır. Burada yapay zekanın sigorta sektörünü nasıl dönüştürdüğünü 

tartışacağız.  

3.1 Sigorta Sektöründe Kullanılan Teknolojiler 

3.1.1 Sanal Asistan ve Sohbet Robotları 
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Günümüzde çoğu sigorta şirketi, bir müşteri web sitelerini ziyaret eder etmez açılan 

sohbet robotlarını kullanıyor. 

Bu sohbet robotları veya "sanal asistanlar", minimum girdiyle müşteri ihtiyaçlarını 

anlayabiliyor, tavsiye verebiliyor veya ilgili sayfalara bağlantılar sağlayacak şekilde 

yönlendirebilecek şekilde programlanmıştır. 

3.1.2  Acente Kredi Risk Hesaplama 

Yapay zeka teknolojisini kullanan ve sahip oldukları büyük veriyi işleyebilen sigorta 

şirketleri artık çok sayıda müşteri verisini hızlı bir şekilde sıralayabiliyor. 

Bu, onların daha kapsamlı ve doğru risk profilleri geliştirmelerini sağlamaktadır ve bu 

da daha iyi yüklenim kararlarına yol açmaktadır. 

3.1.3  Ürün Özelleştirme 

Sigorta primlerinin sadece yaşa veya medeni duruma göre değiştiği günler geride 

kaldı. Artık araç sürüş davranışlarından coğrafi konuma ve ülkelerdeki yerel 

lokasyonların kurallarına kadar her konuda mevcut olan verilerle, benzer görünen 

kişiler arasında bile risk profilleri büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Pek çok premium 

varyasyona sahip bu tür son derece özelleştirilmiş ürünler, daha yüksek müşteri 

memnuniyeti sağlamaktadır. 

3.1.4 Dolandırıcılık Tespiti 

Makine öğrenimi algoritmaları, birden fazla sigorta şirketinin yanı sıra diğer 

kaynaklardan veri çekebilir ve sigorta şirketlerinin olası dolandırıcılık iddialarını 

tahmin etmelerine olanak tanıyan kalıpları tespit ederek onlara hem zaman hem de 

para kazandırabilir. 

3.1.5  Öneri Motorları 
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Öneri motorları, mevcut kapsam ve kullanıcı geçmişi gibi faktörlere ilişkin verileri 

sıralayabilir ve bu bilgileri, uygun sigorta kapsamı arayışındaki bireylere daha iyi 

uyacak eklentiler ve özelleştirmeler için öneriler sağlamak için kullanabilir. 

3.1.6  Hasar Analizi 

Bilgisayar görüşü gibi DL (Derin Öğrenme) modelleri, sorunları belirlemek ve 

onarımları programlamak için bina yapılarını analiz edebilir. 

Benzer şekilde, otomobil hasarı durumlarında DL, hızlı değerlendirmeler sağlayabilir 

ve müşteriye ve hasar değerlendiricisine geçici hasar maliyetleri önerebilir. 

3.1.7 Deneyim Çalışmaları 

Yapay zeka modelleri, önceki sigorta bilgilerini daha iyi prim faktörlerini tahmin 

etmeye yardımcı olabilecek verilere dönüştürebilir. Böylece, sigortacıların 

fiyatlandırma modelleri oluşturmaları, farklı simülasyonlarla risk analizi hesabı 

yapmalarını sağlayıp ve diğer aktüeryal değerlendirmelerini de desteklemektedir. 

3.1.8  IOT ile Maliyet Azaltma, Güvenliği Arttırma, Poliçelerin 

Kişiselleştirilmesi 

IoT teknolojisi, veri izleme cihazlarının desteğiyle araç sensörlerinden akıllı saatlere 

kadar milyarlarca fiziksel verinin izlenmesine fırsat vermektedir. Örneğin IoT 

sensörleri araç sahipleri için erken uyarı verebilmektedir. Araçların içerisindeki 

sensörlerle kısa zamanda araçtaki kusurların tespiti yapılabilmektedir, onarılması 

imkansız veya çok hasarlı olmadan sorun konusunda araç sahibi bilgi sahibi 

olabilmektedir. Özellikle araç kiralama şirketleri için muazzam bir avantaj 

sunmaktadır. Sensörler bir aracın ne zaman bakıma girmesi gerektiğini belirttiği için 

para tasarrufu sağlayabilecek önlemler alınmasını sağlamaktadır. 
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IoT teknolojisi ayrıca bir kazanın ne zaman geldiğini de kolayca algılayabiliyor ve 

ilgili kurumlara GPS bilgilerini ulaştırmaktadır. Böylece sağlık konusunda da acil 

servis ekipleri hızlı aksiyon alıp hayat kurtarabilirler. 

IoT teknolojisiyle her bir poliçe sahibi müşterinin kapsamlı görüntüsünü sunan veri 

noktalarıyla en değerli özellikler kolaylıkla belirlenebiliyor. 

3.1.9  Blockchain ile Güven İnşası ve Otomasyon 

Blockchain daha çok kripto paralarda popüler olan bir teknoloji olarak görünmesine 

rağmen aslında yeni bir kavram değildir. Sigorta sektöründe de kullanımı artmaya 

başlamıştır. Merkezi bir kontrol olmadan işlemlerin ve kayıtların imzalandığı, 

değiştirildiği ama bunu yaparken dünyada birçok yerde kopyalarının oluşturularak 

doğrulandığı bir veri tabanı sistemi olarak güven ve şeffaflık sağlamaktadır. Aynı 

zamanda geleneksel bilgi hizmetlerinden de daha güçlü işlem güvenliği sağlamaktadır.  

Otomasyon olarak da akıllı sözleşmelerin belirli kriterleri gerçekleştirdiğinde talep 

ödemesi gibi faaliyetleri tetikleyebileceği düşünülmektedir. Blockchain özelliği de 

süreci destekleyerek müşterilerin talep süreçlerini hızlandırabilecektir ve manuel 

yapılan pek çok işlemi otomatikleştirecektir. 

3.1.10 Yapay ve Görsel Zeka ile İşlem Süresini Düşürme ve 

Müşteri Deneyimini İyileştirme 

IoT sensörleri verilerin toplanmasında, blockchain ise talep süreçlerinin 

otomatikleştirilmesinde önemli rol alıyor. Yapay ve görsel zeka ise veriye endeksli 

alınan kararlarla açık noktaları doldurarak bu iki teknoloji arasında bir köprü vazifesi 

görmektedir. Gerçekten ihtiyacı olan olaylara insan gücünün ilave olması için 

yönlendirme de yapabilmektedir. Basit olaylarda ise direk dahil olarak çözüm 

sürelerinin kısaltılmasını sağlamaktadır. 

Yapay zeka destekli sohbet robotlarıyla hem yeni poliçeler kolaylıkla oluşturulup 

müşteri kazanılıyor hem de eski müşterilere yeni ürünler satılabiliyor. Sigorta firmaları 
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buralardan edindiği bilgileri de işleyerek müşterilerin kendilerini değerli 

hissedebileceği, şahıslara uygun politika ve kampanyalar geliştirmek için 

kullanabiliyor. Hasar yönetimi ve sigortalama süreçleri kısalıyor, zamandan tasarruf 

yapılıyor. 

Kanıt toplamak ve gelen iddaaların eski kayıtlarla incelenmesi için de yapay zeka ve 

görsel işleme metotlarından yararlanılabiliyor. Sahtekarlıkların tespiti eskiye göre çok 

daha kolay ve detaylı yapılabilmektedir. 

 

Şekil 3.1: Yapay Zekanın Sigorta Sektörüne Etkisi 

Şekil 3.1’de yapay zekanın sigortacılığa olan etkileri, sigorta faaliyetleri kapsamında 

gösterilmiştir. 

3.2 Sigorta Sektöründe Yapay Zekayı Benimsemedeki 

Zorluklar 

3.2.1 Veri 

Sigorta sektörü, tarafsız sonuçlara varmak için asgari veri kümelerini (davranış 

kalıplarını içeren yeni türde veriler dahil) düzenlemekte zorlanmaktadır. 

3.2.2 Netlik 

Her sigorta şirketinin yönetici liderliğinin çeşitli AI işlevlerinden yararlanma 

konusunda net veya tek bir vizyonu yoktur. 
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3.2.3 Güvenlik 

Yapay zeka sistemlerine muazzam miktarda sigorta bilgisi beslenmesiyle, kullanıcı 

veri güvenliği sigortacılar için yeni ve kritik bir zorluktur. 

3.2.4 Dolandırıcılık 

Dolandırıcılıktan kaçınmak, sigortacılar için sigortacılık ve hasar değerlendirmesi gibi 

kilit alanlarda otomasyon için çabalarken diğer bir yaygın sorundur. 

3.3 Sigorta Sektöründe Yapay Zekayı Benimsemedeki 

Fırsatlar 

Yapay zeka, sigorta sektörünü yakın bir gelecekte tamamen değişikliğe uğratacak, yeni 

ürün ve hizmetler müşterilerin ve çalışanların hayatına girecek, yeni iş modelleri 

doğacak. Aşağıdaki başlıklarda fırsat alanlarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. 

3.3.1  Otomasyon 

Sigortalama ve hasar tespiti gibi birçok görev artık ML (makine öğrenimi) ve DL 

(derin öğrenme) algoritmaları tarafından gerçekleştirilmekte, bu da otomasyonun 

artmasına ve daha doğru tahmin modellerine yol açmaktadır. Çok fazla tekrar eden 

işler, çok insan gerektiren ve çok süre alan aşamalar veri bilimi teknikleriyle 

otomatikleştirilmektedir. Böylece maliyetleri düşürüp, zamandan tasarruf elde 

edilmektedir. İnsan gücüne gerçekten ihtiyaç duyulan kısımlara ilgili kişileri 

yönlendirebilmektedir. 

3.3.2 Verimlilik 

Yapay zeka ile birlikte sigorta süreçlerinin tüm aşamalarında verimlilik hızla artmıştır. 

Müşterilerin katılımının ve ilişkilerinin derinleştirilmesine ve büyümenin teşvik 

edilmesiyle beraber verimlilik, iç görü ve olasılık alanında da yeni bir boyut 

eklenmiştir. Sadece sohbet robotu bile gerekli bilgileri anında alarak ve müşteri 

sorularını yanıtlayarak otomatize ederek şirketler için ciddi bir verimlilik sağlar. 
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Önümüzdeki 5 yıl içinde rutin işlerin 85 ila 160 milyar dolarlık bir verimlilik kaybına 

neden olacağı tahmin ediliyor. Oysa yapay zekâ ve otomasyonu sigortacılık iş akışına 

dahil etmek, idari görevlere, manuel süreçlere ve gereksiz veri girişlerine harcanan 

zamanı azaltmak ve bu verimlilik kaybını önlemek için önemli bir fırsat olacağı 

düşünülmektedir. 

3.3.3 Doğruluk 

AI (yapay zekâ) algoritmaları ve otomatikleştirilmiş süreçler, sigortalama ve hak 

talepleri gibi alanlarda insan hatalarından kaçınmayı mümkün kılar. 

3.3.4 İçgörüler 

En son DL (derin öğrenme) algoritmaları sayesinde, sigorta şirketlerinin daha iyi 

kararlar almasına yardımcı olan değerli içgörüler üretmek için çok büyük miktarda 

veri analiz ediliyor. 
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Bölüm 4 

SEKTÖRDEKİ UYGULAMALAR 

4.1 Dünya Sigortacılık Sektöründeki Yapay Zeka 

Uygulamaları 

4.1.1 Liberty Mutual Insurance (ABD) 

Bilgisayarlı görüş ve doğal dil işleme alanlarında araştırmalarını sürdürerek Solaria 

Labs girişimi ortaklığı ile yapay zeka özeliklerini kendi süreç adımlarına katan Liberty 

Mutual şirketi, müşterilerine “Otomatik Hasar Tahmincisi” hizmetini getirdi. Bu 

yapay zeka modeli ile isimsiz talep fotoğraflarının karşılaştırmalı analizlerini yaparak 

araç hasarları için çok vakit kaybetmeden hızlıca değerlendirebiliyor ve kaza sonrası 

oluşabilecek onarım tahminlerini ekranlara getirebilmektedir. 

4.1.2 Insurfly (ABD) 

Müşterilerinin isteğine yönelik olarak onların ihtiyaçlarına yönelik araba ve ev 

sigortalarıyla hızlıca eşleştirme yapmak için yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. 

RateRank algoritması kullanarak müşteriler için istenilen indirim tutarı ve konum gibi 

faktörlerde göz önüne alınarak her bir müşteri için uygun olabilecek politikalar 

belirlenmektedir. 

4.1.3 Clearcover (ABD) 
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Müşterilerini güvence altına almak ve onların isteklerini hızlıca değerlendirerek işleme 

almak için yararlanmaktadır. Müşteriler temel anketi doldurma işlemini 

tamamladıktan sonra yapay zeka aracılığı ile oluşturulmuş teklifleri alabilmektedir ve 

böylece gereksinimlerine en çok uyan teklifleri seçme şansına kavuşmaktadırlar. Eğer 

müşteriler herhangi bir kazayla karşılaşırlarsa ClearAI uygulaması ile talep sürecini 

başlatabilmek için kısa bir form doldurmaları ve fotoğraf çekmeleri yeterli olmaktadır. 

4.1.4 Lemonade (ABD) 

Yapay zeka asistanı Maya’yı ve sohbet robotlarını kullanarak hem masaüstü hem de 

mobil cihazlar için politikalar oluşturmakta ve kullanıcı taleplerini ele almaktadır. 

Yaklaşık olarak 90 saniye içinde sigorta satın alınıp, poliçe de değişiklik yapılıp, 

komleks sorunlar çözülebilmektedir. Bununla beraber müşterileri, şirketin “Giveback” 

girişiminin bir parçası olarak, hangi kar amacı olmayan kuruluşların aracılık 

faaliyetlerinden doğan karı da kolay alabilmeleri sağlanmıştır. Makine öğrenmesi 

algoritmaları efektif olarak kullanılıp, modeller her müşteri faaliyetleriyle 

eğitilmektedir. Jim adındaki sanal asistan aracıyla da insan eli değmeden dolandırıcılık 

tespitleri otomatik olarak tespit edilebilmektedir. Tazminat talepleri 3 saniye içinde 

işleme alınmaktadır. Yaklaşık olarak 18 adet makine öğrenmesi yöntemiyle bu 

dolandırıcılık tespitleri yapılıp aykırılıklar tespit edilmektedir. Ayrıca sahte, telefon 

numarası veya farklı kılıklarla sigorta yaptırmak isteyen kişileri de tespit 

edebilmektedir. 

Lemonada şirketi ilk ortaya çıkışından yaklaşık 1500 gün sonra StateFarm, Allstate, 

GEICO ve USAA gibi sektörün öncelerinden 15-45 yıl daha hızlı büyüme sağlamıştır. 

4.1.5 Snapsheet (ABD) 

Bulut tabanlı (Cloud) talep yönetimi yazılımı ve yapay zeka araçları ile talep 

süreçlerini dijitalleştirmektedir. Firma, Snapsheet Cloud platformu ile talep 

süreçlerinin çeşitli kısımlarını otomatikleştirebilmektedir. Ayrıca yapılan 

değerlendirmeleri hesaplamak ve çevrimiçi ödemeleri almak için gereken süreleri de 

kısaltmaktadır. Ayrıca yapay zeka uygulaması yanlış iddiaları tespit edip ortadan 
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kaldırarak sigorta ekiplerinin daha yüksek verimlilik kazanımlarıyla çalışmasını 

sağlamaktadır. 

4.1.6 EMED (İsviçre) 

İsviçre merkezli olan ve sağlık, sigorta destek ve danışmanlık hizmeti veren firma, 

yapay zeka uygulamalarıyla kurumların ve hastaların gereksinimlerini 

karşılamaktadır. Müşteri ilişki yönetimi ve risk analizi gibi destek hizmetlerle beraber 

ambulans gibi asistan hizmetlerinde de yapay zeka teknolojisi kullanılmaktadır. 

4.1.7 AXA (Fransa) 

Kullanıcılarının %7-10 kadarı her sene trafik kazası bildirimi yapmaktadır. Bu 

kazaların çok büyük bir kısmı hasar tutarı olarak küçük olarak değerlendirilmektedir, 

tahminen %1’lik kısmı 10.000 bin dolar üstündeki hasarlar olup büyük olarak 

değerlendirilebilecek hasarlardır. Google Cloud Machine Learning Engine hizmeti 

faatliyetleri kapsamındaki Google Tensorflow ürünü kullanılarak makine öğrenmesi 

algoritmalarıyla trafik kazaları %78 oranındaki doğruluk ile tahmin edilerek 

fiyatlandırma aşamasında iyi bir oranda optimizasyon başarısına ulaşmıştır. 

Hong Kong’daki AXA ise, sağlık alanındaki ücretsiz koçu Xtra akıllı kişisel asistan 

robotu sayesinde sigortalıların gündelik aktiviteleri takip edilerek kilolarını kontrol 

edebilmelerine yardımcı olmakta, üstelik yemek tarifeleri bile önermektedir. Ayrıca 

150’den fazla giyilebilir teknoloji ürünlerine de adapte olabilmektedir. 

Ayrıca AXA sigorta yapay zeka ve blockchain teknolojisini kullanan sanal bir dünya 

ile Metaverse’den de yer aldığını açıklamıştır. Böylece orada da pazarlama 

faaliyetlerinde bulunabileceklerdir. 

4.1.8 Lumnion (Almanya) 

Şirketin kendi oluşturduğu Bee uygulamasıyla bir kod olmadan, makine öğrenmesi 

kullanılarak kazanılmış primlerle beraber primlere ait tüm veriler kolayca ve hızlıca 



19 

 

işlenebilmektedir. Karmaşık hesaplamalar olmadan sadece birkaç tıklama ile 

operasyonel riskler bertaraf edilerek periyodik hesaplamalar yapılabilmektedir. 

Sigorta şirketleri ve acentelerine rastgele orman, karar ağaç modellerini uygulayan 

Cheetah platformu ile AI ve ML algoritmaları kullanılarak risklere göre fiyatlandırma 

kararları sunulmaktadır. 

Diğer yapay zeka platformu olan Dolphin uygulaması ile de makine öğrenmesi ve 

yapay zeka yardımlarıyla gizli modeller keşfedilerek, sigortacıların o gün için oluşan 

fiyatlarını zahmetsiz ve verimli olarak yönetmelerine olanak tanımaktadır. 

Octopus platformu ile de dış veri ve yapay zeka modellemesi ile optimum düzeydeki 

fiyatı tahmin yapan davranışsal bir fiyatlandırma aracıdır. Müşteriler için fiyat 

esnekliklerini onların gelirlerine ve harcama kapasitelerine bağlı olarak tahmin 

edebilen platformdur. 

4.1.9 Fukoku (Japonya) 

Fukoku şirketi IBM Watson Explorer platformunu kullanarak sağlık branşında 

sigortalı talep süreçlerini otomatikleştiren ve tazminatı doğru hesaplayabilecek bir 

yapay zeka uygulaması geliştirmiştir. Sağlık raporlarına, hastane faturalarına ve sağlık 

geçmişine erişildikten sonra, poliçe kapsamını tarayarak doğru tazminat miktarını 

belirleyebilme özelliğine sahiptir. Yaklaşık olarak tazminat ödemelerinde %30 

oranında verimlilik sağlamıştır. Deloitte 2020 raporuna göre ise Fukoku Life, yılda 

140 milyon Japon Yeni tasarruf ile iki yıldan az bir sürede yatırım getirisi görme 

beklentisindedir. 

Kompleks hastane kayıtlarını analiz eden Watson, çıkarımlar yaparak sonuçlarını 

raporlama özelliğine sahiptir. Doktorların bile tahmin edemeyeceği kadar veriyi 

işleyerek teşhis ve tanılarda tavsiyeler verebilmekte, sigortalıların sorularına yanıt 

verebilmektedir. 

4.1.10 Transamerica (ABD) 
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Çapraz ve üst satış fırsatlarından yararlanarak geniş bir müşteri portföyüne sahip bir 

şirkettir. Elindeki müşteri portföyünden maksimum faydayı sağlayabilmek için 

H2O.ai makine öğrenmesini kullanmaktadır. Müşteri hizmetleri süreçleri iyileştirerek 

gelir seviyesini arttırmıştır. 

4.1.11 Aetna (ABD) 

Ann sanal asistanı yardımıyla müşterilerine ait tazminat hakkında ve farklı talepler 

yanıtlanmasına yardımcı olmaktadır. Gün içinde yaklaşık olarak 20.000 soru 

yanıtlanmaktadır. Eğer cevaplayamadığı sorular olursa da müşterilerini canlı olarak 

bir müşteri hizmetlerine yönlendirmektedir. İlk çıktığı sene Ann uygulamasının 

kalitesi %35 iken, bir sene sonra kalite oranını %80’e yükseltmiştir. Bu da veriler 

geldikçe makine öğrenme algoritmalarının daha efektif çalıştığını göstermektedir. 

4.1.12 American International Group (AIG) (ABD) 

AIG şirketi Hamilton ve Two Sigma ile veri orjinli bir online sigorta platformu olan 

Attune’u meydana getirerek küçük ölçekli firmaların risklerine uygun taleplerine 

cevap vermiştir ve underwriting süreçlerini daha kolay hale getirmiştir. Attune 

uygulaması sigortalama sürecinde veri bilimi teknolojisinden yararlanmıştır. 

Acenteleriyle etkileşimde kalarak müşterilerine farklı ürünler sunabilmişlerdir. 

4.1.13 Ageas (ABD) 

Insurtech firması olan Tractable’ın geliştirmiş olduğu yapay zeka teknolojisini 

kullanan Ageas, derin öğrenme yöntemleriyle oluşturulmuş makine öğrenmesi 

teknikleri de kullanmaktadır. Tractable milyonlarca hasar verisinden eğitilmiştir. 

Birkaç dakika içerisinde hasar süreci, sigortalının akıllı telefonundan hasara ait olan 

görselleri göndermesinden sonra sonuçlanmaktadır. Böylece müşteri talepleri hızlıca 

çözümlenerek müşteri memnuniyeti arttırılmaktadır, onarım firmalarına bile hangi 

onarım işlemin önceliği olduğu bildirilmektedir. 

4.1.14 Allstate (ABD) 
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Yapay zeka temelli Quadcopters (helikopter benzeri insansız hava aracı) aracılığıyla 

sigortalılara ait mal kayıpları tespiti yapılabilmektedir. Hasar miktarlarını 

belirleyebilmek amacıyla havadan alınan görüntülerle yapay zekanın görüntü işleme 

özelliği kullanılmıştır.  Allstate Bilişsel Otomasyon Kuluçka Merkezi (ACAI), makine 

öğrenmesi, chatbot, robotik, NLP gibi alt yapay zeka disiplin türleri işlere dahil 

edilmiştir. 

4.1.15 Aviva (Hong Kong) 

Snapsheet uygulamasıyla kurumlara veya bireylere ait sigorta ürünleri için sanal 

tazminat platformu oluşturulmuştur. Hasar evrak ve fotoğrafları işlenip, 

incelenmektedir. %93 oranındaki müşterilerinin hasar taleplerine seri bir şekilde cevap 

verdiği için Aviva şirketi bu uygulamayı kullanmaktadır. 

4.1.16 Swiss Re (İsviçre) 

Reasürör olarak hizmet veren Swiss Re firması, büyük verilerden anlamlı, 

kullanılabilir, yararlı bilgiler çıkarmak maksadıyla hayat ve sağlık branşlarında IBM 

Watson Platformunu kullanmaktadır. Bireylerin sıvı testine girmeden sigara içme 

eğilimleri hakkında kolayca tahminde bulunabilmektedir. 

4.1.17 Zurich (İsviçre) 

SPIXII’i kullanan Zurich şirketi, ev ve araba sigortalarındaki talepleri otomatik hale 

getirmek için Zara adında bir sohbet robotu oluşturmuştur. 

4.1.18 Manulife (Kanada) 

Nuanca Communications firmasının sunduğu uygulamayı kullanarak gelişmiş 

biyometrik ses doğrulama teknolojisini kullanmaktadır. Gün içinde 28.000 üstünde 

çağrı mesajı alan Manulife, müşterilerin isteklerini hızlıca çözebilmek amacıyla tüm 

seslere atamış olduğu matematiksel modellemelerle güvenlik sağlanmıştır. Firma, 
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Nuance uygulamasını sistemlerine entegre ettikten çok kısa bir zaman sonra, çağrı 

yönlendirmelerinde %50 olarak gelişme kaydettiklerini açıklamıştır.  

4.1.19 Metlife (ABD) 

Hayat sigortası pazarındaki yapay zekâ temelli ilk etkileşimli sohbet robotlarından 

olan Dr. Jeevan, müşterilerine kanser, kalp hastalığıyla ilgili tıbbi bilgileri basitleştirip, 

aktarabilen ve sağlık durumlarını belirleyebilen bir tıbbi sohbet robotudur. Üstelik 

deneyimli sağlık profesyonelleri tarafından hazırlanmış çoktan seçmeli sağlık 

testlerini müşterilerine uygulayarak sağlık katsayılarını hesaplayabilmektedir. 

Tablo 4.1’de Dünya sigortacılık sektöründeki yapay zekâ uygulamalarının konusunda 

yapılan uygulamalar, örnek firmalar üstünden alt yapay zekâ konuları altında 

gösterilmiştir. 
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Solaria Labs Güçlü     +   + 

Insurify          

Evia Güçlü     +    

Clearcover          

ClearAI Bilinçli +    +   + 
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Maya Güçlü  + +  +   + 

Jim Güçlü  + +  +     + + 
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Snapsheet SaaS Güçlü     +   + 

AXA          

Google Tensorflow Güçlü     +  + + 

Xtra Zayıf   + +     

LUMNION          

Bee Güçlü     +    

Cheetah Güçlü     +    

Dolphin Güçlü     +    

Octopus Güçlü     +    

FUKOKU          

IBM Watson 

Explorer 

Zayıf  +  +   + + 

TRANSAMERICA          

H2O.ai Zayıf     +    

AETNA          

Ann Zayıf   +     + 

AMERICAN 

INTERNATIONAL 

GROUP 

         

Attune Zayıf  +       

AGEAS          

Tractable Güçlü + +   +  +  

ALLSTATE          
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Quadcopters Zayıf    +   +  

AVIVA          

Snapsheet Zayıf  +     +  

SWISS RE          

IBM Watson 

Platform 

Güçlü +       + 

ZURICH          

Zara Zayıf   +      

MANULIFE          

Nuance Zayıf  +       

METLIFE          

Dr. Jeevan Zayıf   + +    + 

Tablo 4.1: Dünya Sigortacılık Sektöründeki Yapay Zekâ Uygulamalarının Yapay Zekâ 

Alt Unsurları Özelinde Analizi 
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LEMONADE         

Maya   + +   +  

Jim     +    

LUMNION         

Bee    +  +   

Cheetah    +  +   

Dolphin    +  +   

Octopus    +  +   

FUKOKU         

IBM Watson 

Explorer 

    +    

TRANSAMERICA         

H2O.ai       +  

AETNA         

Ann       +  

AMERICAN 

INTERNATIONAL 

GROUP 

        

Attune    +     

AGEAS         

Tractable     +    

ALLSTATE         

Quadcopters        +    
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AVIVA         

Snapsheet     +    

SWISS RE         

IBM Watson 

Platform 

      +  

ZURICH         

Zara       +  

MANULIFE         

Nuance       +  

METLIFE         

Dr. Jeevan       +  

Tablo 4.2: Dünya Sigortacılık Sektöründeki Yapay Zekâ Uygulamalarının Sigorta 

Değer Zinciri Unsurları Özelinde Analizi 

4.2 Türkiye’deki Sigortacılık Sektöründeki Yapay Zeka 

Uygulamaları 

4.2.1 AXA Sigorta 

2020 yılında üretilen AXAGO ürünü sektördeki ilk telematikli kasko ürünüdür. 

Şimdiye kadar önemli ölçüde tecrübe kazanmış bu ürün mobil teknolojisi ile beraber 

kullanıldığında sigortalıların sürüş alışkanlıklarını olumlu geliştirmeye imkan tanır, 

meydana gelen sonuçlarla yol güvenliği olarak %20 oranında iyileştirme imkanı 

sağlamıştır ve sürüş tarzına göre belirlenen güvenli sürüş skoruna göre fiyatlanma 

yapmaktadır. 
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AXAFIT ürünü de önemli bir mobil uygulamasıdır. Sigortalılara self servis imkanıyla 

beraber farklı birçok imkan sunar. Sigortacılık faaliyetlerinin yanı sıra online hasar 

ihbar ve takip hizmetleri, online çekici, online sağlık hizmetleri, AXA Doktor Danışma 

Hattı, kişiselleştirilmiş egzersiz planı, sağlıklı yaşam içerikleriyle donatılmıştır. 2020 

yılında yaklaşık 350 bin kez indirilmiş ve aktif kullanıcı sayısı 85.000 seviyesine 

ulaşmıştır. 

4.2.2 Türkiye Sigorta A.Ş. 

Saha Denetim ve Suistimal Modülleri ile makine öğrenmesinde kullanılacak kural 

setleri ile otomatik olarak saha denetim personelleri atanmıştır ve böylece süreçleri 

otomatikleşmiştir. Bu modülle hasar verileri, üretim verileri ve geçmiş suistimal 

kayıplar ileri derecedeki analitik metodlarla açıklanarak analitik skor ve iş kural skoru 

oluşturularak suistimal yapılan durumlar tespit edilmiştir. Yaklaşık olarak 2020 

yılında saha denetim faaliyetleri kapsamında 9,56 milyon TL ve suistimal önleme 

çalışmalarından da 27,25 milyon TL kazanılmıştır. 

4.2.3 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 

AS’lı adı verilen AI platformu; görselden hasar tespitini yaparak, 2020 yılında hasar 

dosyası işleme sürelerini düşürmekle beraber 40’a yakın iş süreçlerini tek başına yapar 

hale gelmiştir. Bu sayede AS’lı, 400 kişinin yapacağı iş büyüklüğünü tek başına 

gerçekleştirmiştir. NLP, ML ve görsel analiz alanında da eğitilen AS’lı, Türkçe yazılı 

ve sözlü iletişim kurabilmektedir. 

Sigortam Cepte Mobil Uygulaması: Anadolu Sigorta bu uygulama üzerinden 

müşterilerine; poliçe borçlarının ödeyebilme, araç hasar ihbarı ve süreç takibi, konut 

ve işyeri hasarlarında görüntülü ekspertiz ve evrak temini sunmaktadır. 

Organize Suiistimal Analiz Platformu: Sosyal ağ analizi algoritmaları ve mevcut veri 

kaynakları kullanılarak kasko ürünü için Organize Suiistimal Analiz Platformu 

geliştirilmiştir. Veri analitiğine dayalı bu çalışma ile tek tek hasar dosyalarında tespit 

edilemeyen ve organize nitelik taşıyan suiistimal hasarlar tespit edilebilecektir. 
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Hasar Muallaklarının Makine Öğrenmesi ile Tespiti: Anadolu sigorta, makine 

öğrenmesi ve tahmin analitiği yönteminden yararlanarak sağlık branşında muallak 

miktarlarını, önceki yöntemlerine göre %90 doğrulukla belirleyebilmektedir. 

4.2.4 Aksigorta A.Ş. 

AI teknolojisiyle oluşturulmuş dijital asistan olan ADA, acentelerin ve müşterilerin 

taleplerini cevaplamakta, müşterilerine çağrı merkezinde destek vermekte, hasar 

dosyaları hakkında son durumları müşterilere aktarabilmektedir. Görüntü tanıma ve 

sınıflandırılma teknolojisi yardımıyla hasar evraklarının %70’lik bölümünü 

sınıflandırabilmekte ve robot teknolojisi yardımıyla da ilgili hasar dosyasına 

ekleyebilmektedir. Kullanılmaya başlandığı günden itibaren %98,4 başarı oranıyla 

4938 elektronik posta, 3258 doküman işlemiştir. 

Yapay Zekâ Fiyatlandırması: Aksigorta, veri bilimciler ile yapay zekâ algoritmalarıyla 

bir katman oluşturmuş ve bu durum Aksigorta’nın trafik ve kasko ürünü fiyatlarını çok 

daha uygun ve rekabetçi hale getirmiştir. 

ClaimsChat: Claimschat aracılığıyla, hasar gerçekleştikten sonra AI tarafından eksper, 

dosya sorumlusu, servis, müşteri temsilcisinin bulunduğu bir konuşma grubu 

üzerinden şeffaf ve hızlı bir iletişim sağlanmaktadır. Süreç sonunda AI tarafından, tüm 

bu konuşmanın duygu analizi yapılmakta ve bilgiler CRM’e (Müşteri İlişkileri 

Yönetimi) aktarılmaktadır. 

Online Ekspertiz: Hem oto hem de oto dışı alanda sisteme yüklenen fotoğraflar 

üzerinden ekspertiz işlemlerinin yürütülmesini sağlayan Aksigorta, müşterileri ile 

telefon, video konferans ve WhatsApp aracılığıyla iletişime geçmektedir. Bu sayede 

fiili ekspertiz uygulamasında 1 haftayı bulabilen hasar dosyası kapama işlemleri, 

uzaktan ekspertiz ile 20 dakika gibi oldukça kısa bir sürede tamamlanmakta ve böylece 

müşteri memnuniyetini sağlayabilmektedir. 

4.2.5 Allianz 
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Video Ekspertiz: Elementer ve sağlık branşlarında üretimden hasara tüm süreçlerde 

otomasyon ve verimliliğe yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Elementer branşı 

için video ekspertiz geliştirmesiyle operasyonel süreçlerin gelişimi desteklenmiş ve 

maliyet tasarrufu sağlanmıştır. 

4.2.6 Sompo Japan Sigorta 

Ejento hızlı satış özelliği ile, acentelerin poliçe tanzim edebilmesi için tasarlanmıştır. 

Aynı zamanda analitik modeller kullanarak, hasar sürecinde insan faktörüyle karar 

verilen aşamaları azaltarak süreçleri hızlandırabilmektedir. Hasar yönetiminde elde 

ettikleri bu hız ile müşterilerine daha etkin çözümler sunabilmektedir. 

Hızlı İhbar Ekranı: Sompo Sigorta, oluşturduğu hasar ihbar ekranı sayesinde 

sigortalıların hasar süreçlerinde operasyonel verimlilik elde etmiştir. Deprem sonrası 

mağdur olan sigortalıların, hasar süreçlerini en kısa sürede sonuçlandırabilmek 

amacıyla makine öğrenmesi teknolojisinden yararlanarak Hasar Koordinasyon 

Merkezleri içerisinde acenteler ve sigortalıların kullandığı hızlı ihbar ekranları 

sayesinde alınan 630 adet hasar ihbarı ve ekspertiz işlemleri aynı gün içerisinde 

gerçekleştirilebilmiştir. 

4.2.7 Mapfre Sigorta 

Bi Doktora Sor Uygulaması: Mapfre, sohbet robotu olarak geliştirdiği bu uygulama ile 

sigortalılarına online tıbbi danışmanlık hizmeti vermektedir. 

MAFFİ: Müşterilerin; teklif oluşturabilmesi, süreç hakkında bilgi alabilmesi, şikayet 

ve yorumlarda bulunabilmesi için doğal dil işleme, makine öğrenmesi 

teknolojilerinden yararlanarak oluşturulan dijital asistandır. 

4.2.8 HDI Sigorta A.Ş. 

HADİ: Yapay zeka alt tabanlı sigortacılık chatbotları üreticisi olan CBOT altyapısında 

geliştirilen ve NLP altyapısını kullanarak geliştirilen sanal asistan; müşterilerin 

sigortacılık alanındaki sorularını yanıtlamakta, yol yardımı, anlaşmalı tamir servisleri, 
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ambulans/çilingir hizmetleri, ikame araç talebi gibi durumlarda müşterilerin 

sorunlarına çözümler bularak yönlendirme yapabilmektedir. Bu sayede müşterilere en 

hızlı şekilde doğru bilgiyi sunmakta ve gerekli yönlendirmeyi yapabilmektedir. 

Tablo 4.3’de Türkiye sigortacılık sektöründeki yapay zekâ uygulamalarının 

konusunda yapılan uygulamalar, örnek firmalar üstünden alt yapay zeka konuları 

altında gösterilmiştir. 
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TÜRKİYE 

SİGORTA 

         

Saha Denetim 

ve Suiistimal 

Modülü 

Güçlü     +    

AXA 

SİGORTA 

         

AXAGO Zayıf    +     

AXAFit Zayıf  +       

ANADOLU 

SİGORTA 

         

AS’lı Güçlü  + +  +  +  

Sigortam Cepte 

Mobil 

Uygulaması 

Zayıf  +     +  

Organize 

Suistimal 

Analiz 

Platformu 

Zayıf        + 

Hasar Muallak 

Tespiti 

Güçlü     +   + 
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AKSİGORTA          

ADA Zayıf   +    +  

Yapay Zeka 

Fiyatlandırması 

Güçlü     +   + 

Claimschat Güçlü     +    

Online 

Ekspertiz 

Zayıf       +  

ALLIANZ 

SİGORTA 

         

Video 

Ekspertiz 

Zayıf       +  

SOMPO 

JAPAN 

SİGORTA 

         

Ejento Mobil 

Uygulaması 

Zayıf        + 

Hızlı İhbar 

Ekranı 

Zayıf  +   +    

MAPFRE 

SİGORTA 

         

Bi Doktora Sor 

Uygulaması 

Zayıf   +      

MAFFİ Güçlü + +   +    

HDI 

SİGORTA 

         

HADİ Güçlü + +       

Tablo 4.3: Türkiye Sigortacılık Sektöründeki Yapay Zekâ Uygulamalarının Yapay 

Zekâ Alt Unsurları Özelinde Analizi 
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Tablo 4.4’de Türkiye sigortacılık sektöründeki yapay zekâ uygulamalarının sigorta 

değer zinciri unsurları özelinde analizi gösterilmiştir. 
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Modülü 
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SİGORTA 
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Sigortam Cepte 
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Uygulaması 

    +    
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AKSİGORTA         

ADA     +  +  

Yapay Zeka 

Fiyatlandırması 

   +     

Claimschat     +    

Online 

Ekspertiz 

    +    

ALLIANZ 

SİGORTA 

        

Video 

Ekspertiz 

    +    

SOMPO 

JAPAN 

SİGORTA 

        

Ejento Mobil 

Uygulaması 

  +      

Hızlı İhbar 

Ekranı 

     +   

MAPFRE 

SİGORTA 

        

Bi Doktora Sor 

Uygulaması 

       + 

MAFFİ   +    +  

HDI 

SİGORTA 

        

HADİ     +  +  

Tablo 4.4: Türkiye Sigortacılık Sektöründeki Yapay Zekâ Uygulamalarının Sigorta 

Değer Zinciri Unsurları Özelinde Analizi 
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Bölüm 5 

MAKİNE ÖĞRENMESİYLE İLGİLİ 

ÖRNEK ÇALIŞMA 

5.1 Makine Öğrenmesi Temelli Regresyon Çerçevesi ile 

Sağlık Sigortası Primlerini Tahmin Etmek 

Bu çalışmada Python programlama dili kullanılarak sağlık sigortası primlerini tahmin 

etmek üzere makine öğrenmesi temelli modelleri kullanılmıştır. Dataseti Kaggle sitesi 

üzerinden temin edilmiştir. İlk olarak gerekli Python kütüphaneleri ve paketleri 

tanımlanmıştır. Veri setimiz 1338 satır veri ve 7 kolon içermektedir. 4’ü numerik değer 

içerir (Yaş, BMI, Çocuk Sayısı, Giderler). 3’ü ise nominal değerlerdir (Cinsiyet, Sigara 

Alışkanlığı, Lokasyon). Bu kolonlar üzerinden sağlık sigortası için prim hesaplaması 

tahmin edilecektir. Öncelikle data keşfi yapılıp, boş değerler olup olmadığı 

incelenmiştir. Boş veri olmadığı saptanmıştır. İstatiksel ortalama, standart sapma, 

sayılar ve diğer istatistiki hesaplamalar yapılmıştır. 

 

Şekil 5.1: Makine Öğrenmesi Temelli Regresyon Modeli Adımları 

Şekil 5.1’de Makine öğrenmesi temelli regresyon modeli adımları gösterilmiştir. 
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5.1.1 Adım1: Veri Analizinin Yapılması ve Öz Nitelik 

Mühendisliği 

Çeşitli kolonlar arasında ilişkilere bakılmıştır. Veri setindeki Southeast (Güneydoğu) 

Bölgesi en yüksek giderlere ve BMI (Vücut Kitle İndeksi)’ne sahip. Veri seti ayrıca 

yaşa göre de gruplandırılıp, yaş ile gider arasındaki ilişki analiz edilmiştir. (Tablo 5.1) 

 

Tablo 5.1 Lokasyon ve Giderler Arasındaki İlişki 

Bu adımda cinsiyet, sigara alışkanlığı, lokasyondaki tekil değerler kontrol edilmiştir. 

Kategorik veriler numerik değerlere dönüştürülmüştür. 

5.1.2 Adım2: Veri Görselleştirme 

1.adımda, modelin eğitilmesi ve görselleştirilmesi için veri seti temizlendi. Bu 

aşamada ise yararlı bilgiler elde etmek için veri görselleştirmesi yapılmıştır. Veri 

setinde bulunan tüm sütunlar için histogram çizilmiştir (Şekil 5.2). Şekil 5.3’deki 

grafikler de ise ikili grafik diyagramları gösterilmiştir. İkili grafik diyagramları 

özniteliklerdeki iki değişken arasındaki veya farklı gruplamalar arasındaki bağlantıyı 

en iyi açıklayan grafik türlerindendir. Şekil 5.4’de ise yaş ve giderler arasında 

regresyon grafiği gösterilmiştir. En dikkat çeken özellik ise yaş arttıkça giderlerin yani 

masrafların artmış olmasıdır. Bu yüzden yaş ile giderler arasında lineer bir bağlantı 

var diyebiliriz.  

Regresyon grafikleri doğrusal regresyon modeline uyan bir programdır. Regresyon 

modelini değerlendirmek için birbirleriyle uyumsuz birkaç alternatifleri de mevcut. 

Şekil 5.5 de olduğu gibi verilerin içinden geçen düz çizgiye göre BMI  bir miktar artma 
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eğiliminde olduğu göstermektedir. Bu durum giderlerinde bir miktar artma eğiliminde 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Şekil 5.2: Kolon Bazlı Histogram Grafikleri 
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Şekil 5.3: İkili Plot Grafikleri 

 

Şekil 5.4: Yaş ve Giderler Arasında Regresyon Plot Grafikleri 
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Şekil 5.5: BMI ve Giderler arasında Regresyon Grafiği 

5.1.3 Adım3: Modelin Eğitilmesi ve Lineer Regresyon 

Modelinin Değerlendirilmesi 

Bu adımda, yazarlar doğrusal regresyon modelini eğittiler, ancak modeli eğitmeden 

önce veri kümesi temizlendi. Sadece sayısal değerler alınmış ve veriler ölçeklenmiştir. 

Verileri ölçeklendirmek için standart bir ölçekleyici kullanıldı. Verileri modele 

beslemeden önce verileri ölçeklendirmek önemlidir. Veriler tamamen ölçeklendikten 

sonra, doğrusal regresyon modeli eğitildi. Doğrusal regresyon modelinin doğruluğu 

%75,09 olarak çıkmıştır. Daha sonra Lineer regresyon modeli, Ortalama Karesel Hata 

(RMSE), Ortalama Karesel Hata (MSE), Ortalama Mutlak Hata (MAE) ve düzeltilmiş 

r2 puanı bulunarak değerlendirildi. Bahsedilen tüm parametrelerin hesaplanmasında 

kullanılan formüller aşağıda verilmiştir. 

RMSE=float(format(np.sqrt(mean_squared_error(y_test_orig, y_predict_orig)), '.3f')) 

MSE = mean_squared_error( y_test_orig, y_predict_orig) 

MAE = mean_absolute_error( y_test_orig, y_predict_orig) 

r2 = r2_score( y_test_orig, y_predict_orig) 

adj_r2 = 1 - (1 - r2) x (n - 1)/(n - k - 1) 
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Tablo 5.2 Lineer Regresyon Modelleri İçin Değerlendirme Metrikleri 

5.1.4 Sonuçlar ve Değerlendirmeler 

Sonuç olarak, ANN tabanlı bir regresyon modelinin eğitimi ve değerlendirilmesini ele 

alırsak, başlangıçta, tüm veri seti %20 test verisine ve %80 eğitim verisine bölünür. 

ANN modelinin eğitiminde, beş yoğun katmanın eklendi ve “relu” aktivasyon 

fonksiyonunun kullanılarak keras sıralı modelinden yararlanılmıştır. Optimize edici, 

modelin performansını optimize etmek için kullanılmıştır. Tablo 5.3 model özetini 

göstermektedir. Eğitilebilir toplam parametre 38351 iken, 0 eğitilebilir olmayan 

parametre vardır. 

 

Tablo 5.3 ANN Model Özeti 

Model, 100 epoch(dönemsel) için eğitildi ve yığınsal boyutu, 0,2'ye eşit bir doğrulama 

bölümü ile 20’dir. Bu modelin doğruluğu %92,72 olarak çıkmıştır ve doğrulama ve 

eğitim kaybı Şekil 5.6'da gösterilmiştir. 
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Şekil 5.6: Eğitim Kaybı ve Validasyon Kaybı 

Ayrıca, aralarındaki ilişkiyi görmek için model tahminleri ve gerçek değerler de 

çizilmiştir. Şekil 5.7, gerçek-doğru değerler karşısında model tahminlerinin grafiğini 

gösterirken, Şekil 5.8, gerçek-doğru değerler karşısında model tahminlerinin ters 

dönüştürülmüş grafiğini vermektedir. ANN modeli eğitildikten ve doğruluk 

hesaplandıktan sonra, modelin performansı aynı performans ölçütleri, yani RMSE, 

MSE, MAE, r2 ve düzeltilmiş r2 kullanılarak değerlendirildi. Tablo 5.4, eğitilmiş 

ANN modelimizin değerlendirme ölçütleri ile doğrusal regresyon modeli arasındaki 

karşılaştırmayı göstermektedir. Karşılaştırmadan, eğitilmiş modelimizin daha iyi 

performans gösterdiği açıktır. 

Burada Tablo 5.3’de görüldüğü üzere karşılaştırılabilir ve eğitilmiş modelimizin 

değerlendirme ölçütlerinin doğrusal regresyon modelinden daha iyi olduğu sonucuna 

varılabilir. Son olarak, çoklu faktörler arasındaki pozitif ve negatif ilişkileri görmek 

için korelasyon matrisi çizildi. Şekil 5.9'daki korelasyon matrisini gözlemledikten 

sonra ücretlerin sigara içme ve yaşla pozitif, southwest (güneybatı) ve northwest 

(kuzeybatı) bölgelerinin ise negatif olarak ilişkili olduğu sonucuna varabiliriz. 
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Şekil 5.7: Model Tahminleri ve Doğru (True) Değerler 

 

 

Şekil 5.8: Model Tahminlerinin Ters (Inverse) Transforme Edilmesi ve Doğru 

Değerler 
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Tablo 5.4 Eğitilmiş ANN Modeli ile Doğrusal Regresyon Modeli için Değerlendirme 

Metriklerinin Karşılaştırılması 

 

Şekil 5.9: Korelasyon Matrisi 
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Bölüm 6 

Sonuç 

Bu araştırmayla hayatlarımızı ve malımızı güvence altına alan, koruyan, tasarruf 

ettirerek gelecek için çok daha büyük kazançlar bize sunan sigorta sektörünün önemi 

belirtilmiş, Türkiye ve dünyadaki sigorta şirketlerinin dijitalleşme çalışmaları örnekler 

verilerek anlatılmıştır. Ayrıca örnek bir veri seti kullanılarak makine öğrenmesi 

algoritmalarıyla örnek bir proje çıktısı sunulmuştur. 

İnsan ile özdeşleşen davranışları gerçekleştirebilen sistemleri veya makineleri temsil 

eden yapay zeka teknolojisi günümüzde popülerliğini bir hayli arttırmış durumdadır. 

Sağladığı katkılarla hayatlarımızın önemli bir parçası olmuştur, pek çok sektörde 

sağladığı katkılar, sigorta sektörü tarafından da görülerek şirketler tarafından 

dijitalleşme başlığı altında da geliştirilmekte, uygulanmaktadır. Müşteri deneyimlerini 

arttırmak ve müşteriye özgü poliçe kesebilmek, kişiye özel ürün çıkarmak ve 

kampanya düzenleyebilmek için akıllı sistemler oluşturulmaya başlanmıştır. En 

önemsiz gibi gözüken az miktardaki veri bile artık günümüzde birtakım örüntülere 

bağlanıp, müşteri kazanıcı veya müşteriyi elde tutan değerli sonuçları olan 

kampanyalara dönüşebilmektedir. Yapay zeka teknolojileri ile beraber büyük veri, 

blockchain, IoT, 5G gibi teknolojiler de sigorta şirketleri tarafında kabullenilmiş olup, 

stratejilerini teknolojiye göre biçimlendirip, yatırımlar yapmaktadırlar.  

Sigorta sektörü çeşitlendirilmiş bir platforma sahiptir ve birçok sağlık sigortası, yangın 

sigortası, otomobil sigortası, ev sigortası, kaza sigortası, ürün sigortası, ölüm sigortası, 

doğal afet sigortası vb. sunmaktadır. 

Dünyadaki sigorta şirketleri yapay zekayı genellikle underwriting, fiyatlama, poliçe 

hizmetleri ve müşteri hizmetlerinde kullanmaktadır. Tahmin analitiği ve sanal asistan 

uygulamaları özellikle ön plandadır. 
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Türkiye’deki sigorta şirketleri ise, dünyaya göre biraz daha dijitalleşmede yavaş bir 

seyir izlemekle beraber, son yıllarda verilen önem bir hayli artmıştır. Teknolojiye olan 

yatırımlar bunun göstergesidir. Türk sigorta şirketleri hasar yönetimi ve müşteri 

hizmetlerde yapay zekayı kullanmaya çalışmaktadır. Ayrıca sanal asistanlarla, 

herhangi bir sigorta danışmanına gerek kalmadan poliçe kesilebilmekte, müşterilerin 

taleplerini ve şikayetleri toplayabilmektedirler. RPA gibi teknolojilerle birlikte de 

tekrarlı işler artık robotlara yaptırılmaktadır. Pek çok fintech şirketine, tedarik edici 

firmalar olarak işler yaptırılmaktadır. 

Geleneksel sigortacılık anlayışı artık değişmektedir. Özellikle pandemi sonrası oyunun 

kuralları yeniden çizilmektedir. Sigortacılık, riskleri artık sigorta sözleşmeleriyle 

değil, sundukları teknolojik çözümlerle korumaya çalışan bir alana doğru gitmektedir. 

Artık sigorta şirketleri arasındaki rekabet, teknoloji mücadelesine dönerek en iyi 

güvenceyi en iyi teknolojiye sahip firma yapar mantığına dönmüştür. 
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