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Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek “Yangın Sigortası Kapsamında
Meydana Gelen Hasarlarda Muhasebe Evraklarının İncelenmesi” konulu eğitime ilişkin başvuru esasları
ve yöntemi ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

DİKKAT! Adayların, eğitim başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvurunun
belirtilen süre içerisinde yapılması, eğitim hizmet bedelinin hesaba yatırılması ve
http://www.segem.org.tr adresindeki başvuru formunun belirtilen süre içinde
doldurularak GÖNDER tuşuna basılıp ME ile başlayan Başvuru Kayıt Numarasının
alınması

gereklidir. Başvuru yapan adayların, belirtilen işlemleri sırasıyla ve

eksiksiz yapması, başvurularının geçerliliği açısından önemlidir. Herhangi bir
sebepten dolayı, başvurusu geçersiz sayılan, başvuru dönemi dışında açıklanan hesaba ya
da başka hesaplara ödeme yapan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya
aynı işlem için birden fazla ödeme yapan, belirtilen miktardan daha fazla ödeme yapan,
eğitime alınmayan, eğitimden çıkarılan adayların ödedikleri ücret geri verilmez.
Bankalara, başvuru ücretinin dışında, başka bir ad altında herhangi bir ücret
ödenmeyecektir. Bu kılavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir.

Eğitim Başvuru Süresi

Eğitim Hizmet Bedeli

: 22 Aralık 2016 – 17 Ocak 2017

: 550 TL.

Eğitime Katılacak Kişiler :Eğitime, talep eden kişilerin başvuru yapmaları mümkündür.

Eğitim İli

: İstanbul

*** Eğitim grubu, en fazla 50, en az 40 kişi olacak şekilde düzenlenmiştir. 50 kişinin üzeri ve 40
kişinin altında kalan başvurulara ilişkin ödemeler iade edilecektir. Bu sebeple, katılımcıların son
başvuru tarihi olan 17 Ocak 2017’den sonra SEGEM internet sitesinden, eğitimin açılıp açılmama
durumunu kontrol etmeleri gerekmektedir.
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Başvuru işleminde adaylar, önce eğitim hizmet bedelini yatıracak, ödeme kayıtlara geçtikten
sonra SEGEM’in internet sayfasında (www.segem.org.tr)

bulunan “Yangın Sigortası Kapsamında

Meydana Gelen Hasarlarda Muhasebe Evraklarının İncelenmesi Eğitimi Başvuru Formunu”
dolduracaktır. Aday, ödemenin kayıtlara geçip geçmediğini, başvuru formunda yer alan Sorgulama
butonu ile sorgulayabilir.

Eğitim hizmet bedeli aşağıdaki yöntemlerden biriyle ödenebilir:

1. Halk Bankası Şubeleri: Adayların, eğitim hizmet bedelini yatırırken kurumsal tahsilat sistemi
aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurumuna “Muhasebe Eğitimi” ödemesi
yapacağını belirtmeleri gerekmektedir.
2. Halk Bankası İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığı kanalıyla yapılacak ödemelerde aşağıdaki
adımlar izlenmelidir:
-

“www.halkbank.com.tr” adresinden interaktif hesaba girilir.

-

İşlem Listesi menüsünden “Ödemeler” seçilir.

-

Sırasıyla “Diğer Ödemeler”,

-

Diğer Kurumlar Ödeme,

-

Kurum: “SEGEM”,

-

Fatura Tipi: “Muhasebe Eğitimi”, seçeneği seçildikten sonra,

-

Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir.

3. Garanti Bankası Şubeleri: Adayların, sınav hizmet bedelini yatırırken fatura tahsilat sistemi
aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurum kodu (2671) ile “Muhasebe
Eğitimi” ödemesi yapacağını belirtmeleri gerekmektedir.
4. Garanti Bankası İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığı kanalıyla yapılacak ödemelerde
aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
-

“www.garanti.com.tr” adresinden interaktif hesaba girilir.

-

İşlem Listesi menüsünden “Ödemeler” seçilir.

-

Sırasıyla “Fatura”,

-

Fatura/Abone No ile Ödeme,

-

Kurum Tipi: “Sigorta ve Özel Firma Ödemeleri”,

-

Kurum: “SEGEM”,

-

Fatura Tipi: “Muhasebe Eğitimi” seçeneği seçildikten sonra,

-

Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir.
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5. Yukarıda belirtilenler dışındaki yöntemlerle yapılacak ödemeler (örneğin EFT, ATM’den ya da
posta yoluyla yapılan ödemeler) kabul edilmeyecektir.

6. Tüm ödeme şekillerinde, adayların ödeme yaptıktan en az 6 saat sonra başvurularını
gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
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ADRES :
SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ
Esentepe Mahallesi, Harman Sokak, TOBB Plaza,
No: 10 K:3 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 325 84 89 (pbx) Faks: 0212 279 90 79
E-mail: acente@segem.org.tr
SEGEM Internet Adresi : http://www.segem.org.tr
SEGEM Facebook Adresi: http://www.facebook.com/SigortacilikEgitimMerkezi
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1.GENEL BİLGİLER

“Yangın Sigortası Kapsamında Meydana Gelen Hasarlarda Muhasebe Evraklarının
İncelenmesi Eğitimi”ne talep eden kişilerin başvuru yapmaları mümkündür.

2. BAŞVURU BİLGİLERİ
2.1.

Başvuru Birimi

Adaylar, başvurularını SEGEM’e yapacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, öncelikle belirtilen
ödemeyi ilk sayfada anlatılan yöntemlerden birisiyle yapacaktır. Adayların, eğitim bedeli olan 550 TL’yi
bankaya yatırmaları ve en az 6 saat sonra www.segem.org.tr adresinde, Duyurular bölümünde yer alan,
başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunu doldurabilmek için, adayların öncelikle
e-posta adresleri ile SEGEM internet sitesine üye olmaları gerekmektedir.
Başvuru yapan kişilere ait TCKN bilgileri bankalardan belirli aralıklarla Merkezimize
iletilmektedir. Bu nedenle, tüm ödeme şekillerinde adayların, ödeme yaptıktan sonra en az 6 saat
beklemeleri ve bu süre sonunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu süre bankalarda
yaşanan gecikmeler nedeniyle uzayabilmektedir.
Adayların, formu doldurduktan sonra sistem tarafından verilecek ME başvuru numarasını almaları
gerekmektedir. Başvuru formu doldurulduktan sonra ekrana gelen ME başvuru kodu, başvurunun
SEGEM tarafından kabul edildiği ve adayın başvurusunda herhangi bir sorun olmadığını ifade etmektedir.
2.2.

Aday Başvuru Formu

Aday Başvuru Formu; kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, eğitime ilişkin bilgiler ve iletişim bilgileri
olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu bilgilerin, aday başvuru formuna doğru ve eksiksiz
yazılması adayın sorumluluğundadır. Bilgilerini doğru yazmayan adayların, sertifikalarında doğabilecek
sorunlardan SEGEM sorumlu değildir.

Bir T.C. Kimlik Numarası ile yalnızca bir başvuru yapılabileceğinden, adayların başvuru
formu sonundaki GÖNDER tuşuna basmadan önce, verdikleri bilgileri ve tercihlerini bir kez daha
gözden geçirmeleri önerilir. GÖNDER tuşuna bastıktan sonra, başvuru formunda herhangi bir
düzeltme yapılamayacaktır.
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Aday, geçerli bir başvuru yapıp yapmadığını, e-posta adresi ile yeniden üye girişi yaparak Başvuru
Bilgilerim kısmından görüntüleyebilir. Üye Girişi yaptıktan sonra, başvuru bilgileri, kayıt numarası
(ME – XXXXX) ile birlikte ekrana geliyorsa, başvuru başarıyla kayıtlara geçmiş demektir. ME kodu
atanmaması, adayın başvuramadığını gösterir. Bu durumda adayın, online başvuru formunu
yeniden doldurması gerekir.
2.3.

Aday Başvuru Numarası

Aday başvuru numarası olarak, T.C. Kimlik Numarası kullanılacaktır. T.C. vatandaşı olmayan
adayların aday başvuru numarası, SEGEM tarafından verilir.

2.4.

Eğitim İli, Tarihi ve Yeri

Eğitim,

21-22 Ocak 2017 tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plaza

Harman Sokak No: 10 Esentepe/Şişli İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim grubu, en fazla 50, en az 40 kişi olacak şekilde düzenlenmiştir. 50 kişinin üzeri ve 40
kişinin altında kalan başvurulara ilişkin ödemeler iade edilecektir. Bu sebeple, katılımcıların son
başvuru tarihi olan 17 Ocak 2017’den sonra SEGEM internet sitesinden, eğitimin açılıp açılmama
durumunu kontrol etmeleri gerekmektedir.

Eğitim grubu dolduğu takdirde, ilave eğitim grubu açılmayacaktır. Adaylar, eğitimler başlamadan
önce SEGEM internet sayfasından (http://www.segem.org.tr) üye girişi yaparak, Başvuru Bilgilerim
kısmından eğitim grubunu ve tarihini öğrenebilir.

Mücbir sebeplerden dolayı SEGEM, eğitim yerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Adayların eğitim yerini, eğitim günü öncesinde SEGEM internet sayfasından kontrol etmeleri
gerekmektedir.

3.
3.1.

EĞİTİM ESASLARI
Eğitimin Kapsamı
Eğitim, şu bölümlerden oluşacaktır:
Hasar Tespitinde Muhasebe Kayıtları İnceleme Yöntemleri
- Yasal Dayanak
- Kayıtların İncelenmesi
- Belgelerin İncelenmesi
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Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, sertifikalarını SEGEM internet sitesinde yer alan “Başvuru
Bilgilerim” bölümünden 180 gün boyunca indirebilecek ve yazdırabilecektir. SEGEM tarafından
adaylara herhangi bir sertifika gönderimi yapılmayacaktır. Belirtilen süre sonunda, adaylar bu alandan
sertifikalarını

görüntüleyemeyeceğinden

kişilerin

sertifikalarını

bilgisayarlarına

indirmeleri

ve

kaydetmeleri önerilir. Ayrıca basılı sertifika gönderimi yapılmayacaktır. 180 gün sonra sertifikalarını
görüntülemek ve yazdırmak isteyen adayların, SEGEM internet sitesi üzerinden üye girişi yaparak
“Online Ödeme’’ bölümünden, “Sertifika Ödemesi” ni yapması ve online “Sertifika Ödemesi
Dilekçesi”ni doldurması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir.

3.2.

Eğitimin Şekli
Eğitim, yüzyüze eğitim şeklinde düzenlenecektir.

3.3.

Eğitim Programı
Eğitim, iki gün (16 saat) sürecek olup; eğitim saatleri her iki gün için,
09:00-13:00,
14:00-18:00

saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yoklama listesinde ismi olmayan adaylar, eğitimci tarafından eğitim salonuna alınmayacaktır.
3.4.

Eğitime Devam Durumu
Katılımcıların, eğitimin tamamına (16 saat) devam etmesi zorunludur; eğitim süresi boyunca,

her bir oturum öncesinde eğitimci tarafından adayların yoklama listelerine imzaları alınacak;
eğitimin tamamına katılmadığı tespit edilen adaylar, eğitime devam etmemiş sayılacak, eğitime
katılım sertifikası almaya hak kazanamayacak ve adayların eğitim ücretleri iade edilmeyecektir.

4.

EĞİTİMİN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Herhangi bir sebepten dolayı eğitim ücretini yatırdığı halde başvuru yapmayan, başvurusu geçersiz
sayılan, her ne sebeple olursa olsun eğitimin tamamına devam etmeyen, eğitimin tüm oturumlarında
imzası bulunmayan, eğitim kuralları uyarınca eğitime alınmayan ya da eğitimden çıkarılan adayların
eğitimi, SEGEM tarafından geçersiz sayılır, ödedikleri ücretler geri verilmez ve adaylar eğitime
katılım sertifikası almaya hak kazanamaz. Adaylardan alınan eğitim ücretleri ileriki dönemlere
devredilemez.
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Eğitim kurallarına uymayan, bu kurallar çerçevesinde verilen hizmetlerin disiplinini bozucu
davranışlar sergileyen adaylar, eğitimden çıkarılacaktır. Eğitimden kurallara uymadığı için çıkarılan
adayların eğitimleri, SEGEM tarafından geçersiz sayılacaktır.
Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yanlış, yanıltıcı ve yalan
beyanda bulunanlar bu durumdan dolayı hak iddia edemeyecektir. Bir adayın beyanının gerçek
olmadığının tespit edilmesinin ardından, aradan geçen süreye bakılmaksızın, adayın girdiği eğitimden
elde ettiği tüm hakları geçersiz hale gelir.
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5. EĞİTİM TARİHİ

YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA
MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ

EĞİTİM İLİ

EĞİTİM
TARİHİ

OTURUM
Sabah

İSTANBUL

EĞİTİM
SAATLERİ
09:00-13:00

21-22 Ocak 2017
Öğleden
sonra

EĞİTİM YERİ

14:00-18:00

TOBB Plaza Harman Sokak
No: 10 34394 Esentepe/Şişli/
İstanbul
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