
Trafikte "Mobil Kaza Tutanağı" Dönemi Başladı! 

Mobil Kaza Tutanağı uygulaması dünyada ilk defa Türkiye'de, akıllı telefonlarda kullanıma açıldı! 

Nisan 2008 tarihinden bu yana kağıt form ile düzenlenen Kaza Tespit Tutanakları artık akıllı 
telefonlardan da doldurulabiliyor. 
 
Sürücülere her yönden büyük kolaylık getiren “Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması ile birçok kazanım 
elde edilecek; 
 

 Kaza tespit tutanağı 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 anında veya ihtiyaç duyduğunda en yakın sigorta acentelerine, tamircilere ve 

hastanelere bir tıkla ulaşabilme    

 
 
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen “Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması ile artık 
sürücüler, tutanak doldurma işlemini çok daha hızlı ve kolayca yapabilecek. 
 

Mobil uygulamayı kullanan sürücülerin artık araçlarında güncel kaza formu ve kalem taşımasına gerek 
bulunmuyor. Kaza tespit tutanağını düzenlemek için kaza yerinde sadece bir akıllı telefon bulunması 
yeterli! 
Mobil uygulamayla poliçe bilgilerinize tek tık ile ulaşabilirsiniz.  
Poliçenize; 

 Plaka ve ruhsat sahibinin kimlik numarası ile sorgulama yaparak, 
 Bu bilgileri profilinize kaydetmiş iseniz profilden getirme özelliği ile, 
 Ya da kare kodlu poliçenizdeki kare kodu okutarak otomatik olarak ulaşabilirsiniz. 

Aracın;  

 Şasi numarası, 
 Markası, 
 Modeli, 
 Model yılı vb. 

Bilgilerini Poliçe bilgilerine ulaşıldığı anda araç bilgileri otomatik olarak ekranlarınızda olacak. 
 
Poliçe üzerindeki kare kod okutularak, sigortalı ruhsat bilgileri manuel girmek yerine otomatik 

olarak alınabilmekte ve sadece ruhsat bilgileri dışında, sürücü bilgileri de profile 
kaydedilebilmektedir. Ayrıca kayıtlı bir profilin başka uygulamadan kaza girişi yapılırken 



kullanılabilmesi için, profil paylaşma özelliği getirilmiştir. Profil paylaşma işlemi kare kod ile veya 
telefonlar karşılıklı sallanarak yapılabilmektedir. 

Kaza ortamının durumunu aktarmak için kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla kaza ortamı 
video çekimi özelliği de Mobil Kaza Tutanağında! Kullanıcılar video çekerek tutanağın daha kolay 
sonuçlanmasına katkıda bulunabilirler. 

Kaza yoğunluk haritası ile yakınınızdaki kazaları görebilirsiniz. Ayrıca son bir ay içinde kaza 
olmuş noktalar da harita üzerinde görüntülenebilmektedir. 

Harita üzerinden en yakın sigorta acenteleri, hastaneler ve tamirciler görüntülenebilmekte, 
bulundukları konuma yol tarifi alınabilmekte veya iletişim bilgileri görüntülenerek arama 
yapılabilmektedir. 

Kullanıcılar, uygulamayı ile  yol tipi ve trafik işaretleri seçerek, kazanın gerçekleştiği 
ortamı daha anlaşılır bir şekilde aktarabilir. 

Uygulama üzerinden girilen kazanın kusur durumu belirlendiği anda cep telefonunuza SMS ile 
bilgilendirme yapılacak ve kusur oranınızı uygulama üzerinden görebileceksiniz. 

Aşağıdaki linkler üzerinden indirme işlemleri yapılabiliyor. 

 

https://itunes.apple.com/tr/app/mobil-kaza-tutanag/id918129507?mt=8  
 

 
   
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sbm.ktt&hl=tr  

https://itunes.apple.com/tr/app/mobil-kaza-tutanag/id918129507?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sbm.ktt&hl=tr

