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Eğitim Ücreti: 2.600 TL (KDV dahil) 

  DİKKAT!  

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Eğitimi başvurusunun kabul 

edilebilmesi için eğitim hizmet bedelinin ilgili eğitim grubunun başvuru 

tarihleri arasında yatırılması ve bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihleri 

arasında adaylar tarafından http://www.segem.org.tr adresindeki Sigorta 

Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Eğitimi online başvuru formunun 

doldurularak Başvuru Kayıt Numarasının (BE--XXXXX) alınması 

gerekmektedir. 

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, eğitimin tamamına ya da bir bölümüne herhangi bir 

sebeple katılmayan, eğitime bu kılavuzda belirtilen orandan daha az katılan 

adayların ödedikleri ücret geri verilmez, sonraki dönemlere aktarılmaz. 

 

Başvuru ve Eğitim Tarihleri 

Eğitim Sorgu Bağlantısına erişmek için tıklayınız…  
https://segem.org.tr/EgitimSorguBilirkisi.asp 
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1. GENEL BİLGİLER 

Bu Kılavuzun amacı, “Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği”nin “Bilirkişilik Eğitimi” 

başlıklı 15/A maddesi kapsamında düzenlenecek eğitime ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Sigorta 

Tahkim Komisyonu nezdinde bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri ilgili 

Yönetmelikte ifade edilmiş olup eğitime başvuru yapacak kişilerin Yönetmeliği incelemesi önerilmektedir. 

Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartlarından bir tanesi Bilirkişilik Eğitiminin başarıyla tamamlanmasıdır.  

 

2. ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER  
 

Öncelikle eğitim hizmet bedelinin aşağıda belirtilen hesaplardan birine yatırılması, ardından 

www.segem.org.tr adresinde yer alan ilgili duyurudaki online başvuru formunun, başvuru tarihleri 

arasında, doldurması gerekmektedir.  

 

3. ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Başvuru yapmak isteyen adaylar, sırasıyla önce hizmet bedelini yatıracak, ödeme kayıtlara 

geçtikten sonra (mesai saatleri içinde en az 6 saat bekledikten sonra) ise SEGEM’in internet sayfasında 

(www.segem.org.tr)  bulunan “Bilirkişilik Eğitimi Başvuru Formu”nu dolduracaktır. Ödeme işleminin 

üzerinden, mesai saatleri içinde, 6 saat geçmesine rağmen başvuru formunun doldurulması aşamasında 

yapılan T.C. Kimlik kontrolünde, “Lütfen başvuru ödemenizi yapınız, eğer ödeme yaptıysanız, banka kayıt 

bilgileri belirli aralıklarla SEGEM'e gönderildiği için daha sonra tekrar deneyiniz.” uyarısı çıkmaya devam 

ediyorsa, T.C. Kimlik Numarası ve ödeme dekontunun iletildiği bir e-posta ile durumu açıklayan bir 

metnin, bilgi@segem.org.tr’ye gönderilmesi halinde, kontrol edilip, adaya geri dönüş sağlanacaktır. 

Başvurunun geçerli olabilmesi için, başvuru süresi içerisinde hizmet bedelinin ödenmiş ve Başvuru 

Formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. 

Eğitim ücreti aşağıdaki yöntemlerden biriyle ödenebilir: 

1. Halk Bankası Şubeleri: Adayların, eğitim hizmet bedelini yatırırken kurumsal tahsilat sistemi 

aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurumuna “Bilirkişilik Eğitimi”, ödemesi 

yapacağını belirtmeleri gerekmektedir.  

2. Halk Bankası İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığı kanalı ile yapılacak ödemelerde aşağıdaki 

adımlar izlenmelidir:  
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-    www.halkbank.com.tr adresinden interaktif hesaba girilir.  

- İşlem Listesi menüsünden “Ödemeler” seçilir. 

- Sırasıyla “Kurum Ödemeleri”, 

- Diğer Kurumlar Ödeme, 

- Kurum: “SEGEM”, 

- Fatura Tipi: “Bilirkişilik Eğitimi”, seçenekleri 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 “Bilirkişilik Eğitimi”ne 

başvuru yapacaklarını 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: “Bilirkişilik Eğitimi”, seçeneği seçildikten sonra, 

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

Yukarıda belirtilenler dışındaki bir yöntemle yapılacak ödemeler (örneğin EFT, ATM’den ya da posta 

yoluyla yapılan ödemeler) kabul edilmeyecektir. 
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4. BAŞVURUYA İLİŞKİN İŞLEMLER 

4.1. Üyelik Oluşturma 

Başvuru formunun doldurulabilmesi için öncelikle, SEGEM internet sayfasına geçerli bir e-posta 

adresi ile üye olunması gerekmektedir. SEGEM tarafından düzenlenmiş daha önceki eğitim/sınavlara 

katılmak üzere SEGEM internet sayfasında üye kaydı oluşturmuş adaylar, eski üye giriş bilgilerini 

kullanabilecektir. Online başvuru formu aracılığıyla SEGEM’e bildirilen e-posta adresinin @hotmail, 

@windowslive, @icloud, @outlook ve @msn uzantılı e-posta adresleri olmamasına dikkat edilmesi 

önemlidir. Sertifika bilgilerini görüntüleme aşamasında, kayıt esnasında bildirilen e-posta adresine şifre 

gönderilmektedir. Yukarıda sayılan e-posta adreslerinde sorun yaşandığı gözlenmiştir.  

 Üyelik formunun doldurulmasının ardından, adayın üyeliği otomatik olarak aktif hale gelmiş 

olacaktır. Adaylar, üyelik bilgilerini doldurduktan hemen sonra, herhangi bir aktivasyon bildirimi 

beklemeden, üye girişi bölümünden e-posta adresi ve belirlemiş olduğu şifre ile sisteme giriş 

yapabilecektir. Bilgi güncelleme (telefon, e-posta adresi, çalıştığı kurum, soyisim v.b.) gibi 

durumlarda “üye girişi e-posta adresi” ve “şifre”nin yeniden kullanılması gerekeceğinden, adaylar 

tarafından bu bilgilerin unutulmaması, not edilmesi gerekmektedir.  

Adayların, üye girişini takiben www.segem.org.tr adresinde, “Duyurular” bölümünde yer alan, 

“Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Eğitimi Başvuru Formunu”nu doldurmaları gerekmektedir. 

Başvuru formu doldurulurken, T.C. Kimlik Numarası kullanılacaktır. T.C. vatandaşı olmayan adaylara, 

başvuruda kullanmak üzere, SEGEM tarafından geçici bir numara verilecektir. Bu numaranın aday 

tarafından bilgi@segem.org.tr adresi üzerinden talep edilmesi gerekmektedir. 

Adayların, form üzerindeki “T.C. Kimlik No” alanına T.C. Kimlik Numarasını girmesi ve “T.C. 

Numaranızın SEGEM’e kayıt edildiğini sorgulayınız.” tuşuna tıklaması gerekmektedir.  

4.2. Aday Başvuru Formu 

Aday Başvuru Formu, kimlik bilgileri, eğitim tarihi ve iletişim bilgileri olmak üzere üç bölümden 

oluşmaktadır. Bu bilgilerin, aday tarafından, Aday Bilgi Formu’na doğru ve eksiksiz yazılması adayın 

sorumluluğundadır. Bilgilerini doğru yazmayan adayların, sertifika bilgilerinde, kayıtlı verilerinde veya 

eğitim girişlerinde yaşayabilecekleri sorunlardan SEGEM sorumlu değildir. 

Başvuru formu doldurulduktan sonra “Başvuru ve Uygulama Kılavuzunu okudum, bilgi edindim, 

verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Başvurduğum Eğitimle ilgili olarak tüm sorumluluk 
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tarafıma aittir.” kutusu onaylanarak, GÖNDER tuşuna basılacaktır. Bir T.C. Kimlik Numarası ile yalnızca 

bir başvuru yapılabileceğinden, adayların başvuru formu sonundaki GÖNDER tuşuna basmadan önce, 

verdikleri bilgileri bir kez daha gözden geçirmeleri önerilir. GÖNDER tuşuna bastıktan sonra, başvuru 

formunda herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır. Başvuru formunun doldurulma aşamasında sistem 

tarafından 30 dakikalık bir süre tanımlanmıştır. Form ekranı 30 dakikadan daha uzun bir süre açık 

bırakıldıysa, ilgili ekranı kapatıp formu dolduracağınız zaman yeniden giriş yapmanız gerekmektedir. 

 

Adayların, online başvuru formunu doldurduktan sonra sistem tarafından verilecek BE-XXXX 

şeklindeki başvuru kodunu almaları gerekmektedir. Başvuru formu doldurulduktan sonra ekrana gelen BE-

XXXX şeklindeki başvuru kodu, başvurunun SEGEM tarafından kabul edildiği ve adayın başvurusunda 

herhangi bir sorun olmadığını ifade etmektedir. Aday, geçerli bir başvuru yapıp yapmadığını, e-posta adresi 

ile yeniden üye girişi yaparak “Başvuru Bilgilerim” kısmından da görüntüleyebilir. Üye Girişi yapıldıktan 

sonra, başvuru bilgileri, başvuru koduyla (Örnek Başvuru Kodu: BE–0798950, alınan başvuru kodunun 

rakam içerdiğine ve rakam bölümünün yalnızca sıfır rakamından oluşmadığına emin olunuz) birlikte ekrana 

geliyorsa, başvuru başarıyla kayıtlara geçmiş demektir. BE-XXXX şeklindeki kodun atanmaması, adayın 

başvuramadığını gösterir. Bu durumda adayın, online başvuru formunu yeniden doldurması gerekir.  

4.3. Eğitim Tarihleri, Kontenjanlar ve Eğitim Tarihinin Eğitim Öncesinde Kontrol Edilmesi 

Eğitim grupları, en az 40 kişinin katılımı halinde açılabilecektir. İlan edilen eğitim grubunun 40 

kişiye ulaşması durumunda, eğitim, ilan edilen ve adaylar tarafından başvuru formu aracılığıyla seçilmiş 

olan tarihte gerçekleştirilecektir. Bir eğitim grubu dolmadan sonraki eğitim gruplarına başvuru 

alınmayacaktır. Grup yeter sayısına ulaşıldığında bir sonraki grup için başvuru alınacaktır.   

Grup yeter sayısına ulaşılamaması durumunda, grubun eğitim tarihi, başvuru formunda ve eş 

zamanlı olarak Eğitim Sorgu Bağlantısında ilan edilen bir sonraki gruba, bu grubun da açılamaması halinde 

açılacak ilk eğitim grubuna aktarılarak eğitim tarihi SEGEM tarafından değiştirilebilecektir. Eğitim tarihini 

seçerek online başvuru formunu dolduran her aday, eğitim grubunun dolmaması durumunda açılacak ilk 

grupta eğitime katılmayı kabul eder. Adaylar, Eğitim Sorgu Bağlantısından eğitim gruplarını, bu grupların 

kontenjan durumunu, Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin tarihlerini, SEGEM Akademi 

Platformu üzerinden sunulacak eğitimin izleme süresini, ilgili eğitimde grup yeter sayısının 

tamamlanamaması halinde eğitim grubunun aktarılacağı bir sonraki eğitim tarihini görüntüleyebilir. Eğitim 

Sorgu Bağlantısı için bkz. https://segem.org.tr/EgitimSorguBilirkisi.asp 
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Eğitim başvuru tarihinin bitimini takip eden ilk iş gününde Eğitim Sorgu Bağlantısından, eğitim 

grubunun açılıp açılmadığının ya da sonraki tarihlere aktarıldığının takibi adayın sorumluluğundadır. Söz 

konusu kontrol, herhangi bir hak kaybına uğranılmaması açısından önemlidir. SEGEM olası durumdan 

dolayı oluşabilecek hak kayıplarından sorumlu değildir.  

İlan edilen eğitim grubuna başvuru, eğitim grubunun kontenjanıyla sınırlı olarak, yapılabilecektir. 

(Örneğin 7 Kasım 2022 tarihinde başlayacağı ilan edilen 1. Grup eğitimi için, 2 Kasım 2022 saat 17:30’a 

kadar başvuru alınacaktır. 3 Kasım 2022 tarihinde Eğitim Sorgu Bağlantısından grup yeter sayısına ulaşılıp 

ulaşılmadığı hususu yayımlanacak ve bu durum adaylar tarafından kontrol edilecektir.) Kontenjanın, son 

başvuru tarihinden önce dolması durumunda, son başvuru tarihini beklemeden, grup başvuruya 

kapatılacak ve bir sonraki gruba başvuru alınmaya başlanacaktır.  

5. KİŞİSEL VERİLER 

Başvuru formu aracılığıyla sizlerden alınacak olan veriler, bahse konu eğitimin düzenlenebilmesi 

amacıyla alınmakta ve işin mahiyeti gereği süresiz bir şekilde işlenmektedir. Eğitimi tamamlayan kişilere ait 

TCKN, ad, soyad, sertifika bilgileri ve eğitim tarihi Sigorta Tahkim Komisyonu ile paylaşılabilecektir. 

Alınan veriler, gerekmesi halinde, Merkezimizin yasal yükümlülükleri kapsamında idari, resmi ve adli 

makamlar ile de paylaşılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel 

verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme www.segem.org.tr adresinde yer almaktadır. 

Ayrıca, SEGEM yetkilisi tarafından eğitim döneminde, bir WhatsApp grubu oluşturulacak ve eğitim 

süresi boyunca, toplu bildirimler, hatırlatma ve yönlendirmeler WhatsApp üzerinden yapılacak ve eğitimin 

tamamlanmasını takiben grup silinecektir. Başvuru formu aracılığıyla Merkezimiz ile paylaşacağınız cep 

telefonu numarası söz konusu WhatsApp grubu oluşumu ve gerekmesi halinde sizinle birebir iletişime 

geçilmesi amacıyla kullanılacaktır. 

6. EĞİTİM 

   6.1. Eğitimin İçeriği ve Süresi 

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Eğitimi iki bölümden oluşmaktadır. Eğitimin birinci bölümü, 

Microsoft TEAMS Uygulaması üzerinden uzaktan erişim yöntemiyle, eğitimcinin ve eş zamanlı olarak 

adayların katılımıyla, canlı olarak gerçekleştirilecek; ikinci bölümü ise SEGEM Akademi uygulaması 

üzerinden, video ve animatif ekranların izlenmesi yöntemiyle sunulacaktır. Birinci bölüm eğitimini 

başarıyla tamamlayan adaylara, SEGEM Akademi platformu üzerinden eğitimin ikinci bölümüne erişim 

imkanı sağlanacaktır.  
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Eğitimin başarılı olarak tamamlanmış sayılması için hem Microsoft Teams üzerinden sunulan birinci 

bölümünün, hem de SEGEM Akademi üzerinden sunulan ikinci bölümünün %100 olarak tamamlanması 

gerekmektedir. Her iki bölümü de bu kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlayan adaylar eğitimi tamamladı 

olarak kabul edilecek ve sertifika almaya hak kazanacaktır. Bu kılavuzda belirtildiği şekilde eğitimin birinci 

ve ikinci bölümünü gereği gibi tamamlamayan adaylar, eğitimi tamamlamadı olarak kabul edilir ve eğitim 

ücreti sonraki dönemlere aktarılmaz, iade edilmez. Bu adayların sonraki dönem eğitimine katılmak için 

yeniden ücret yatırmak suretiyle tekrar başvuru yapması gerekir.  

6.1.1. Microsoft TEAMS üzerinden Sunulan Birinci Bölüme Ait Ders Programı ve İçerik 

Eğitim Programının Microsoft TEAMS üzerinden sunulan birinci bölümü, 7 gün sürecek ve toplam 

20 saat dersten oluşacaktır. Uzaktan erişim yöntemiyle, eğitimcinin ve eş zamanlı olarak adayların 

katılımıyla, canlı olarak gerçekleştirilecek eğitim, hafta içi akşam 20:00-23:00 saatleri arasında 

düzenlenecektir. Ders Programı ve saatleri için bkz. https://segem.org.tr/2022/bilirkisi/bilirkisi_ders_prog.pdf 

Microsoft TEAMS üzerinden sunulacak birinci bölüm, bu Kılavuzun sonunda yer alan Eğitim 

İçeriği dokümanının Birinci, İkinci, Üçüncü bölümleri ile Dördüncü Bölümü I numaralı başlığından 

oluşacaktır. 7 günlük eğitimin ilk 6 günü 3’er saatlik derslerden, 7’nci günü ise 2 saatlik dersten oluşacak, 

toplamda 20 saat ders işlenecektir. Her bir ders 50 dakika sürecek ve 10 dakika ara verilecektir. SEGEM 

ders günleri ve saatlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

6.1.2. SEGEM Akademi Üzerinden Sunulan İkinci Bölüme Ait İçerik 

Eğitim Programının SEGEM Akademi üzerinden sunulacak ikinci bölümü, SEGEM Akademi 

uygulaması üzerinden, video ve animatif ekranların izlenmesi yöntemiyle sunulacaktır. Eğitimin birinci 

bölümünü başarıyla tamamlayan adaylara, ilgili eğitimin tamamlandığı tarihten bir gün sonra, SEGEM 

Akademi üzerinden sunulan ikinci bölüme erişim imkanı sağlanacaktır. Adaylar, Eğitim Sorgu 

Bağlantısında ikinci bölüm için belirtilen son izleme tarihine kadar eğitimi, diledikleri gün ve saatte, 7/24 

erişeme açık şekilde, izleyebilecektir. Söz konusu son izleme tarihinden sonra adayların eğitimi izlemesi 

mümkün olmayacağı için verilen süre içerisinde eğitimin tamamlanması gerekmektedir. Herhangi bir hak 

kaybına uğramamak için eğitimin son günlere bırakılmaması önerilmektedir.  

Eğitimin ikinci bölümü, bu Kılavuzun sonunda yer alan Eğitim İçeriği dokümanının Dördüncü 

Bölüm II ve III numaralı başlıklarından oluşmaktadır.  
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6.2. Eğitim Platformları ve Platformlara Erişim 

6.2.1. Microsoft TEAMS üzerinden Sunulacak Birinci Bölüm 

Eğitimin birinci bölümü çevrimiçi olarak Microsoft Teams uygulaması üzerinden düzenlenecektir.   

Eğitime mobil cihazlardan (cep telefonu, tablet vb.) katılacak olan adayların mobil cihazlara Apple 

Store ya da Google Play’den; Notebook ya da masaüstü bilgisayarlardan katılacak adayların ise, Notebook 

ya da masaüstü bilgisayarlarına öncelikle Microsoft Teams uygulamasını indirmeleri gerekmektedir. 

Notebook ya da masaüstü bilgisayarlara Microsoft Teams uygulaması şu bağlantıdan indirilebilir. 

https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-teams/download-app   

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, SEGEM tarafından kurulacak WhatsApp grubu üzerinden 

adaylara gönderilecek olan eğitim bağlantısı tıklanarak “Teams’i Açın” sekmesi üzerinden eğitime katılım 

sağlanması gerekmektedir. 

Uygulama üzerinden ilgili kontrollerin sağlıklı yapılabilmesi için adayların başvuru formunda 

belirttikleri şekilde, Ad Soyad bilgisinin ekranda görünmesi gerekmektedir. Eğitime katılan adayların, 

aşağıda yer alan ekranda “Test Kullanıcı” olarak görünen bölüme, ad soyad bilgisini eksiksiz girmesi adayın 

sorumluluğundadır.  

 

Microsoft Teams uygulamasının kamera, mikrofon, kulaklık gibi özelliklerinin çalışıp 

çalışmadığının aday tarafından eğitim gününden önce mutlaka kontrol edilmesi, tarayıcıdan açılan 

bağlantının, kamera ve ses izinlerinin verilmesi gerekmektedir.  
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Adayların Microsoft Teams üzerinden eğitime katılmaları sırasında teknik bir sorun yaşamamaları 

için eğitimin ilk günü, eğitim başlangıç saatinden 30 dakika önce sisteme giriş yapılması, son dakika 

yaşanabilecek olası sorunları gidermek açısından önem arz etmektedir.  

Eğitime bağlanmada veya eğitim anında herhangi bir sorun yaşanması durumunda, eğitim saatleri 

süresince erişim sağlanabilecek, +90531 652 1517 no’lu WhatsApp numarasından, erişime ilişkin sorun 

eğitim yetkilisi ile paylaşılarak, sorunun çözümü konusunda destek alınabilecektir.  

Eğitimin tamamına katılımınız önem arzetmektedir. Eğitim ekranınız ve eğitime devam durumunuz 

bir gözetmen aracılığıyla takip edilecektir. Derslere tam olarak katılım zorunlu olduğundan verilen aralar 

haricinde bilgisayar başından ayrılmamanız ve ders anında, ders dışında başka bir şey ile 

ilgilenmemeniz önem arz etmektedir. Ders süresince kameralar açık durumda olacak ve bu durum 

yoklamaya esas teşkil edecektir.  Eğitim saatleri içerisinde, yukarıda ifade edilen kurallara uyulması önem 

arzetmektedir. Söz konusu kurallara uyulmaması durumunda WhatsApp üzerinden adaya uyarı 

gönderilebileceği gibi, aday uyarı yapılmaksızın yok sayılabilecektir. 

6.2.2. SEGEM Akademi üzerinden Sunulacak İkinci Bölüm 

  Birinci bölüm eğitimini başarıyla tamamlayan adaylara, SEGEM Akademi platformu üzerinden 

eğitimin ikinci bölümüne erişim imkanı sağlanacaktır. Adaylar, herhangi bir bilgilendirme beklemeden 

SEGEM Akademiye giriş yapacaktır. Eğitim Sorgu Bağlantısında ilan edilen ikinci bölüm son izleme 

tarihine kadar eğitimin tamamlanması gerekmektedir.  

SEGEM e-öğrenme sistemine http://www.segemakademi.org adresi aracılığıyla erişilebilmektedir. 

Adayların, SEGEM e-öğrenme sisteminde oturum açabilmeleri için, “Üye Girişi” bölümüne T.C. Kimlik 

Numaralarını, şifre kısmına ise tahkim şifresini yazmaları gerekmektedir. Daha önce SEGEM 

Akademi’ye üye olan kişilerin de şifresi tahkim olarak güncellenecektir. Şifresinde değişiklik yapmak 

isteyen aday, SEGEM Akademi’ye girdikten sonra sağ üstte yer alan ayarlar bölümündeki “Şifremi 

Değiştir” butonundan yeni bir şifre oluşturabilir.  

 

SEGEM Akademi e-öğrenme platformu ile ilgili olarak yukarıda verilen kullanıcı adı ve şifre 

bilgileriyle, mobil uygulama üzerinden de erişim sağlanabilecektir. Adaylar, Apple ya da Android 

Market’ten “Mobil Akademi” uygulamasını indirerek, (IOS kullanıcıları için tıklayınız…, Android 

kullanıcıları için tıklayınız... ) eğitimlerini mobil platformda da alabilecektir. Mobil ortamdaki eğitimler, 

bilgisayar üzerinden alınan e-öğrenme eğitimleri ile senkronize olarak çalışmaktadır. Mobil platforma giriş 
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yaparken, ayrıca bir kullanıcı hesabı oluşturulmayacaktır.  Bu kılavuzda ifade edildiği şekilde, TCKN 

ve şifreyle Mobil Akademi’ye giriş yapılması gerekmektedir.   

    Google Chrome, internet tarayıcılar içerisinde diğerlerine göre daha sorunsuz çalışan ve versiyon 

açısından sorun teşkil etmeyen bir yapıya sahip olduğundan öncelikli olarak tercih edilmektedir.  

Adaylar, SEGEM Akademi eğitim portalında üye girişiyle oturum açtıktan sonra ana sayfada 

bulunan “E-Eğitimlerim” bağlantısından eğitime ulaşabilirler. Adayların eğitime herhangi bir nedenle ara 

vermek istemeleri durumunda, Sigorta Tahkim Komisyonu Programı (STPK)’nın anlatıldığı video eğitim 

bölümünü tamamlayarak sistemden çıkmaları önerilir, aksi takdirde video eğitiminin baştan izlenmesi 

gerekecektir. Adaylar, video ile sunulan bölüm haricinde, sisteme tekrar girdiğinde, eğitime kaldıkları 

yerden devam edebileceklerdir. Eğitimi tamamlayan adaylar, eğitim sürecinden sonra da, ihtiyaç duymaları 

halinde, “E-eğitimlerim” bağlantısındaki “Tamamladıklarım” sekmesinden eğitime yeniden erişebilir. Bu 

sebeple SEGEM Akademiye girişte kullandıkları şifrenin not edilmesi önerilir. 

 

3.2. Eğitime Devam Durumu 

Adayların eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların, Microsoft Teams üzerinden 

sunulan eğitimin %100’üne katılmış olması esastır. Eğitime devam durumu SEGEM yetkilisi tarafından her 

oturumda yoklama alınmak suretiyle tespit edilecektir. Yoklamaya esas teşkil edeceğinden, adayların 

eğitimi izlerken kameralarının açık olması gerekmektedir. Eğitime, belirtilen orandan daha az katılmış 

adaylar, haklarını kullanmış sayılır ve ücret iadesi ya da sonraki dönemlere aktarım yapılmaz. Bu adayların 

tekrar eğitim programına katılabilmesi, eğitim ücretlerinin yeniden ödenmesi ve bu kılavuzda ifade edilen 

adımların adaylar tarafından tamamlaması halinde mümkündür.  

Eğitimin SEGEM Akademi üzerinden sunulan bölümünün de %100’ünün aday tarafından, belirtilen 

süreler içerisinde, izlenmesi gerekmektedir. (Örneğin, 7 Kasım tarihinde başlayacağı ilan edilen gruba 

başvuru yapan adaya, eğitimin birinci bölümünü %100 olarak tamamlaması halinde, 16 Kasım tarihinde 

SEGEM Akademi Platformu üzerinden ikinci bölüm eğitimine erişim imkanı sunulacaktır. Söz konusu 

eğitimin, Eğitim Sorgu Bağlantısında ilan edildiği gibi, 20 Kasım tarihi, gece yarısı saat 00:00’a kadar 

tamamlanması gerekmektedir.) SEGEM Akademi platformu üzerinden sunulan eğitime ilişkin devam 

durumu SEGEM tarafından takip edilecektir. Adaylar, eğitim ekranı üzerindeki indeks butonundan eğitimin 

tamamlanma yüzdesinin %100 olduğunu kontrol edebilecektir. Bu kontrolün aday tarafından yapılması, 

sonradan oluşabilecek bir hak kaybını önleyecektir. 
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  3.6. Sertifika  

   Hem Microsoft Teams üzerinden alınacak yoklama hem de SEGEM Akademi üzerinden alınacak 

izleme raporu birleştirilerek kişinin Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Eğitimi katılım durumu tespit 

edilecektir. Microsoft Teams üzerinden sunulan eğitimin %100’üne katılım sağlanmış olmasına 

ilaveten SEGEM Akademi üzerinden sunulan eğitimin, ilgili grup kapsamında ilan edilen süreler 

içerisinde, %100 olarak tamamlanması durumunda aday sertifika almaya hak kazanacaktır.  

   Adaylar, SEGEM Akademi üzerinden sunulan eğitimin tamamlanmasını takip eden ilk Pazartesi 

gününde, SEGEM internet sayfasının “Sınav Sonuçları/Sertifika İndir” bölümünden, karekodlu 

sertifikalarına erişebilecektir. “Sınav Sonuçları/Sertifika İndir” bölümünden yapılan sorgulamada 

adayların e-posta adresine kod gönderileceğinden başvuru formuna yazılmış olan e-posta adresinin, bu 

kılavuzun “Üyelik Oluşturma” bölümünde ifade edildiği şekilde olması önemlidir.  

Başvuru yapılmış eğitime, herhangi bir sebeple, katılmayan veya Microsoft Teams üzerinden 

sunulan eğitim ile SEGEM Akademi üzerinden sunulan eğitimi süresi içerisinde %100 olacak şekilde 

tamamlamayan adaylar haklarını kullanmış, eğitimde başarısız olmuş sayılır ve ücret iadesi ya da bir 

sonraki döneme aktarım yapılmaz. 

 

 

 

 

 

E-posta: bilgi@segem.org.tr 

SEGEM İnternet Adresi: http://www.segem.org.tr 
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