
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MASAK EĞİTİMİ TAKVİMİ 

 

 
Malumları olduğu üzere 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 

Kanunun 2 nci ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde “Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri ile Sigorta ve 

Reasürans Brokerleri’’ yükümlü olarak sayılmışlardır. Yükümlülere, suç gelirlerinin aklanması 

ve terörün finansmanı suçlarının önlenmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik ve 

tebliğlerle yükümlülükler getirilmiştir. 

 

Bu kapsamda yükümlülükler konusunda farkındalığı arttırmak ve yükümlülüklerin etkin 

şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ve ekte sunulan Eğiticinin Eğitimi 

programına başvurunun kabul edilebilmesi için başvurunun, belirtilen süre içinde yapılması, 

http://www.segem.org.tr adresindeki başvuru formunun doldurulması ve eğitim hizmet bedelinin 

aşağıda belirtilen hesaba yatırılması gereklidir.  

 

 Başvuru Süresi   : 15 Nisan- 26 Nisan 2013  

 Eğitim Tarihleri  : 10 Mayıs 2013  

 Eğitim Yeri  : TOBB Plaza Konferans Salonu 

 Eğitim Ücreti  : 65 TL (KDV Dahil) 

 

Aşağıdaki bilgilerin personelinize duyurulması, programın aksamasını ve olası hataları 

önleyecektir: 

- Eğitime katılım hususunda web sitemizde yeralan MASAK eğitimi online başvuru formu 

doldurulmalıdır. 

- Ödemeler yapılıp iletilen TC Kimlik Numaralarının sisteme tanıtılmasından sonra online 

başvuru formu açılmaktadır. TCKN tanımlanmamış bir kimse, online başvuru formunu 

dolduramayacaktır. 

http://www.segem.org.tr/


 
 

 

- Adaylar, bireysel olarak başvuru formunu doldurup GÖNDER tuşuna bastığı zaman, 

sistem, MSK-XXXXX şeklinde bir kayıt numarası verecektir. Kayıt numarası almak, 

başvurunun başarıyla tamamlandığını göstermektedir. 

- Adayların, başvuru formunda çalıştıkları kurumu menüden seçerek mutlaka işaretlemeleri 

gerekir zira kurumunuza raporlanacak bilgiler (başvuru bilgileri, sınav bilgileri vs) 

Kurum Adı ile süzülecektir. 

ÖDEME BİLGİLERİ 

 

Eğitim hizmet bedeli aşağıdaki yöntemle ödenecektir: 

 

Ödemeler, aşağıda belirtilen hesap numarasına yapıldıktan sonra ödeme dekontuyla birlikte 

ödeme yapılan kişiye ait TCKN bilgisinin Mehmet Durmuş’a (mehmet.durmus@segem.org.tr) 

iletilmesi gerekmektedir.  

 

Hesap Adı  : Sigortacılık Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi 

Banka Adı  : T. Garanti Bankası 

Şube Adı  ve Kodu : Merter-Tekstil Merkezi (739) 

IBAN No  : TR40 0006 2000 7390 0006 2988 81 

 

NOT: Kuruma ilişkin fatura talepleri için fatura bilgilerinin mutlak suretle iletilmesi 

gerekmektedir. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

1. Mehmet DURMUŞ 

Tel: 0212. 325 84 89 /104,    E-mail: mehmet.durmus@segem.org.tr 

2. Gizem UZUN  

Tel: 0212. 325 84 89 /106,     E-mail: gizem.uzun@segem.org.tr  

3. Meltem EKREN 

Tel: 0212. 325 84 89    E-mail: meltem.ekren@segem.org.tr  

 

Sizler ve çalışanlarınızla birlikte başarılı ve verimli bir eğitim dönemi geçirmeyi diler, desteğiniz 

ve takvime uyumda göstereceğiniz titizlik için teşekkür ederiz. 
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