AKTÜER EĞİTİMİ
BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ
2012

Bu kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na dayanılarak çıkartılan Aktüerler Yönetmeliği gereğince
zorunlu tutulan, “Aktüer Eğitimi” için düzenlenecek eğitimin başvuru esasları ve yöntemi ile ilgili bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Eğitim başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvurunun, belirtilen süre içinde yapılması,
http://www.segem.org.tr adresindeki başvuru formunun doldurulması ve eğitim hizmet bedelinin sayfa
iii’te belirtilen hesaba yatırılması gereklidir.
Başvuru Süresi

: 1- 20 Şubat 2012 (Sicile kayıtlı aktüerler için)
:22 Şubat-6 Mart 2012 (Yardımcı/stajyer aktüer ve şirketlerin aktüerya
birimlerinde görev alan kişiler için, Bkz. sf:1)

Eğitimi Tarihleri

: 16-17-18 ve 24-25 Mart 2012

Eğitim Hizmet Bedeli

: 1.000 TL. (KDV Dahil)

Eğitim Yeri

: Büyükdere Caddesi Büyükdere Plaza (TELPA Plaza) No:195 Kat: -2
Levent/İSTANBUL

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 AKT 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, eğitime katılmayan adayların ödedikleri ücret geri
verilmez. Bankalara, başvuru ücretinin dışında, başka bir ad altında herhangi bir ücret
ödenmeyecektir. Bu kılavuzda yeralan bütün ücretlere KDV dahildir.

Başvuru işleminde adaylar, önce eğitim hizmet bedelini yatıracak, ödeme kayıtlara geçtikten sonra
SEGEM’in internet sayfasında (www.segem.org.tr) bulunan Aktüer Eğitimi Başvuru Formu’nu
dolduracaktır. Aday, ödemenin kayıtlara geçip geçmediğini, başvuru formunda yer alan Sorgulama
butonu ile sorgulayabilir.
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Eğitim hizmet bedeli aşağıdaki yöntemlerden biriyle ödenebilir:
1. Garanti Bankası Şubeleri: Adayların eğitim hizmet bedelini yatırırken, fatura tahsilat sistemi
aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurum kodunu (2671) ve “Aktüer
Eğitimi” ile ilgili olarak ödeme yapacaklarını, Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numaraları ile birlikte
belirtmeleri yeterli olacaktır. Şubelerden yapılan fatura tahsilat sistemi ödemelerinden masraf
alınmayacaktır.
Fatura tahsilat sistemi ile ödeme yapanlara, ödeme yaptıktan en az 4 saat sonra başvuru yapmaları
önerilir.
2.

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”,
“Tesisat No ile Fatura Ödeme”,
Kurum Tipi: “Özel Firma Ödemeleri”,
Kurum: “Sigortacılık Eğitim Merkezi”,
Fatura Tipi: “Aktüer Eğitimi”ni seçtikten sonra,
Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir.

3. Halk Bankası Şubeleri: Adayların eğitim hizmet bedelini yatırırken, kurumsal tahsilat sistemi
aracılığı ile hesap numarası belirtmeden, yalnızca SEGEM kurumuna “Aktüer Eğitimi” ile ilgili olarak
ödeme yapacaklarını, Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numaraları ile birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.
Şubelerden yapılan kurumsal tahsilat ödemelerinden masraf alınmayacaktır.
4.

Kredi Kartı İle Ödemelerde:
a. SEGEM internet sitesine üye girişi yapıldıktan sonra, aynı bölümde Online Ödeme butonu
görülecektir. Bu buton tıklandığında, kredi kartı ile ödeme formu ekrana gelecektir.
b. Kredi Kartı ile ödemelerde Bonus Card sahipleri, internet sitemizde yer alan sanal pos
sistemi aracılığıyla tek çekim, 2 taksit veya 4 taksit seçeneğinden faydalanabilir. Diğer
kredi kartları ile, yalnızca tek çekim ile ödeme yapılabilir.
c. Ödeme bilgilerinin bankalardan Merkezimize ulaşmasındaki olası gecikmelere karşın,
adayların, ödeme yaptıktan en az 3-4 saat sonra Online Başvuru Formunu doldurmaları
önerilir.

5.

Yukarıda belirtilenler dışındaki yöntemlerle yapılacak ödemeler (örneğin EFT, ATM’den ya
da posta yoluyla yapılan ödemeler) kabul edilmeyecektir.
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ADRES :
SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ
TOBB Plaza Esentepe Mah. Harman Sok. No:10 Kat:3 Levent/İSTANBUL
Tel

: 0212 325 84 89 Faks

E-mail: aktuer@segem.org.tr

: 0212 279 90 79
SEGEM İnternet Adresi : http://www.segem.org.tr
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1. GENEL BİLGİLER
1.1.

Sicile Kayıtlı Aktüerler İçin

Aktüer Eğitimine, Hazine Müsteşarlığı nezdinde aktüerler için tutulan sicile kayıtlı aktüerlerin katılımı
zorunludur. Sicile kayıtlı aktüerlerin başvurularının, 1-20 Şubat 2012 tarihleri arasında tamamlanması
gerekmektedir.
1.2.

Stajyer/Yardımcı Aktüer ve Şirketlerin Aktüerya Birimlerinde Görev Alan Kişiler İçin

Sicile kayıtlı aktüerlerin başvurularını tamamlamalarını takiben, kontenjanın uygun olması halinde,
stajyer/yardımcı aktüer ve şirketlerin aktüerya birimlerinde görev alan kişilere eğitime katılma imkanı
sunulacaktır. İlgili kişilerin eğitime katılımları isteğe bağlıdır.
• İlgili

süreçte

öncelikli

olarak

başvuru

formu

doldurulacak,

ödeme

ise

sonrasında

gerçekleştirilecektir.
• Bu kişilerin katılımı ek kontenjanla sınırlı olduğundan, 21 Şubat 2012 tarihinde SEGEM internet
sitesinde duyurulacak olan kontenjan kadar asil, kontenjanın % 30’u kadar yedek başvuru
alınacaktır.
• Eğitime katılmak isteyen kişilerin, başvuru formunu, 22 Şubat-6 Mart 2012 tarihleri arasında
doldurması gerekmektedir.
• Ek kontenjan kayıt kabul kriteri olarak, başvuru sırası dikkate alınacaktır. Kontenjan sayısı kadar
olan başvurular asil, bu sayının üzerinde gerçekleşecek başvurular ise, yedek olarak kabul edilerek
7 Mart 2012 tarihinde SEGEM internet sitesinden ilan edilecektir.
• Asil olarak ilan edilecek kişilerin, 8-9 Mart 2012 tarihinde ilgili ödemeyi gerçekleştirmesi
gerekmektedir. Asil adayların, 9 Mart 2012, saat: 17:30’a kadar başvuru yapmaması halinde
yedek adaylara sürece ilişkin olarak telefon ile bilgi verilecektir.
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2. BAŞVURU BİLGİLERİ
2.1. Eğitim Başvuru Birimi
Adaylar tüm başvurularını SEGEM’e yapacaktır. Başvuru yapabilmek için, adayların öncelikle e-posta
adresleri ile SEGEM internet sitesine üye olmaları gerekecektir. Adaylar, internet sitesinde yer alan
duyurular bölümünü takip ederek ilgili süreci izleyecekler ve belirtilen açıklamalara göre
işlemlerini yapacaklardır. Adaylara, telefon ya da e-posta ile tek tek bilgilendirme yapılmayacaktır.
Aktüer Eğitimi’ne başvurmak isteyen adaylar, öncelikle belirtilen ödemeyi sayfa iii’te anlatılan
yöntemlerden birisi ile yapacaklardır. Adayların, eğitim başvurularını www.segem.org.tr adresinde,
duyurular bölümünde yer alan, “Aktüer Eğitimi Başvuru Formu”nu doldurarak yapmaları gerekmektedir.
Online başvuru formu ancak, banka ödeme bilgileri SEGEM kayıtlarına geçtikten sonra
onaylanabilecektir. Adaylar, başvuru formuna, T.C. Kimlik Numaralarını girerek ödeme işlemlerini
sorgulayabilirler. Banka bilgileri güncelleme işlemi zaman alabileceğinden, adayların, havale
yapmaları durumunda 4 saat sonra başvuru formunu doldurmaları önerilir.
2.2. Aday Başvuru Formu
Aday başvuru formu, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, iletişim bilgileri ve çalıştığı kuruma ilişkin
bilgiler olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu bilgilerin, aday başvuru formuna doğru ve eksiksiz
yazılması adayın sorumluluğundadır. Bilgilerini doğru yazmayan adayların, eğitime katılım
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.
Aday, geçerli bir başvuru yapıp yapmadığını, e-postası ile yeniden üye girişi yaparak başvuru bilgilerim
kısmından görüntüleyebilir. Üye girişi yaptıktan sonra, başvuru bilgileri, kayıt numarası (AKT –
XXXXX) ile birlikte ekrana geliyorsa, başvuru başarıyla kayıtlara geçmiş demektir. AKT kodu
atanmaması, adayın başvuramadığını gösterir. Bu durumda adayın, online başvuru formunu
yeniden doldurması gerekir.
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2.3. Aday Başvuru Numarası
Aday başvuru numarası olarak, T.C. Kimlik Numarası kullanılacaktır. T.C. vatandaşı olmayan adayların
aday başvuru numarası, Eğitim Başvuru Birimi tarafından verilir.
2.4. Aday Kayıt Numarası
Adayların SEGEM’e resmi kayıt numaraları, başvuru formu doldurulup onaylandıktan sonra, sistem
tarafından verilen kayıt numarasıdır. (Örnek Kayıt Numarası: AKT-XXXXX).

3.

EĞİTİM ESASLARI

3.1. Eğitimin Kapsamı
Eğitim programının içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•

Finansal Tablolar ve Analizi
Finansal Tablo Çeşitleri
Mali Rasyolar
Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinin Değerlemesi
Risk Sermayesi Hesaplaması
EV-EEV-MCEV
Finans Kuramı ve Aktüerya

3.2. Eğitimin Şekli
Yüzyüze eğitim şeklinde düzenlenecek eğitimlerde SEGEM, sınıflardaki katılımcı sayısında (+) %10’luk
bir değişim yapabilir.
3.3. Eğitim Programı
Aktüer Eğitimi, 16-17-18 ve 24-25 Mart 2012 tarihlerinde, toplam beş (5) gün olmak üzere
düzenlenecektir.
Eğitim saatleri 16-17-18, 24 ve 25 Mart 2012 tarihlerinde,
 09:30-13:20 ve
 14:30-18:20 saatleri arasında,
günde 8 saat, toplamda ise 40 saattir.
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3.4.

Eğitimin Yeri

Eğitim İstanbul’da düzenlenecektir.
SEGEM, bazı nedenlerle eğitim yerinde değişiklik yapabilmektedir. Adayların eğitim yerini, eğitim günü
öncesinde SEGEM web sayfasından kontrol etmeleri gerekmektedir. Adaylara, telefon ya da e-posta ile
tek tek bilgilendirme yapılmayacaktır.
3.5.

Eğitime Devam Durumu

Katılımcıların, eğitimin tamamına devam etmesi zorunludur; eğitim süresi boyunca, her bir
oturum öncesinde eğitimciler tarafından adayların imzaları alınacak; eğitimin tamamına
katılmadığı tespit edilen adaylar, eğitime devam etmemiş sayılacak, eğitime katılım sertifikası
almaya hak kazanamayacak ve adayların eğitim ücretleri iade edilmeyecektir.
Eğitimlerin sonunda, SEGEM tarafından hazırlanacak anket ile hem eğitimciler hem de eğitim yerleri
adaylar tarafından değerlendirilecektir.
4.

EĞİTİMİN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Herhangi bir sebepten dolayı, eğitim ücreti yatırıldığı halde başvuru yapmayan, başvurusu geçersiz
sayılan, her ne sebeple olursa olsun eğitimlerin tamamına devam etmeyen, eğitim kuralları uyarınca
eğitime alınmayan ya da eğitimden çıkarılan adayların eğitimleri, SEGEM tarafından geçersiz sayılır,
ödedikleri ücretler geri verilmez ve adaylar eğitime katılım sertifikası almaya hak kazanamaz. Adaylardan
alınan eğitim ücretleri ileriki dönemlere devredilemez.
Eğitim kurallarına uymadığı, bu kurallar çerçevesinde verilen hizmetlerin disiplinini ve ahengini bozucu
davranışlar içinde bulunduğu tespit edilen katılımcılar dersten çıkarılacak, konu nedenleri ile birlikte
yazılı olarak SEGEM’e bildirilecektir. 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 edemeyeceklerdir. 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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