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SÜRDÜRÜLEBİLİR	EĞİTİM	GELİŞİM	VE	MÜKEMMELLİK	DERNEĞİ	

SEGM	AKADEMİ	
EĞİTİM	GELİŞİM	UYGULAMALARI	YÖNERGESİ	

	
1.	Amaç	ve	kapsam	
	
Bu	yönergenin	amacı,	Sürdürülebilir	Eğitim	Gelişim	ve	Mükemmellik	Derneği’nin	
(SEGM)	 iktisadi	 işletmesi	 olan	 SEGM	 Akademi’de	 yürütülen	 eğitim	 ve	 gelişim		
faaliyetlerini	uygulama	prensiplerine	ilişkin	usul	ve	esasları	düzenlemektir.	
	
SEGM	 Akademi,	 organizasyonel	 ve	 bireysel	 gelişim	 ihtiyaçlarına	 yönelik;	
alanında	 uzman	 eğitmen	 ve	 danışmanlarla	 birlikte	 nitelikli	 öğrenme	 ortamları	
sunmayı	amaçlamaktadır.	
	
Akademi’de	 sürdürülebilir,	 profesyonel,	 yetkinlik	 geliştirmeye	 ve	 farkındalık	
kazandırmaya	odaklanan	özgün	programlar	tasarlanmakta	ve	uygulanmaktadır.	
	
Bireysel	 ve	 mesleki	 yetkinlik	 geliştirmeyi	 amaçlayan	 eğitim	 ve	 gelişim	
programları	yüz	yüze	ve/veya	uzaktan	sınıf	ortamlarında	gerçekleştirilmektedir.	
	
2.	Süreç	Akışı	
	
2.1	 SEGM	 Akademi	 bünyesinde	 gerçekleştirilecek	 eğitim	 ve	 gelişim	
programlarına	 katılım	 sağlayacak	 eğitmen	 ve/veya	 uzmanlara	 “Aydınlatma	
Metni”	iletilir	ve	kendilerinden	AÇIK	RIZA	alınır.	
	
2.2	 Eğitmenlerden	 uzmanlık	 alanları	 ile	 ilgili	 eğitim	 içerikleri	 ve	 materyalleri	
SEGM	 Akademi	 kontrolünden	 geçirilmek	 üzere	 istenir.	 Akademi	 ilke	 ve	
amaçlarına	uygunluğu	konusunda	eğitmene	geribildirim	verilir.	
	
2.3	Aynı	eğitim	konusunda	eğitmen	havuzunda	en	az	 iki	 farklı	eğitmen	yer	alır.	
Olası	 bir	 aksaklıkta	 SEGM	 Akademi’nin	 eğitmeni	 değiştirme	 hakkı	 saklıdır.	
(Duyurularda	bu	bilgiye	yer	verilir.)	
	
2.4	SEGM	web	sitesinde	Akademi	kataloğunda	yer	alan	eğitimler	genel	katılıma	
açık	 olarak	 sosyal	 mecralarda	 duyurulur.	 (Aynı	 eğitimler	 kurumlara	 özgü	 ve	
kapalı	gruplar	için	de	uygulanabilir.)		
	
2.5	Talep	toplamak	üzere	hazırlanan	duyuruda	“Aydınlatma	Metni”	ve		“Başvuru	
Kayıt	Formu”	yer	alır.		(Kayıt	formunda	eğitimin	adı,	tarihi,	süresi,	yeri,	eğitmeni,	
kontenjan	ve	ücret	bilgileri	yer	alır.)	
	
2.6	Başvuru	talepleri	 toplanır	ve	başvuru	sahiplerine	ön	kayıt	 için	banka	bilgisi	
iletilir.	
	
2.7	 Başvuru	 sahibinin	 ödemeyi	 yapmasıyla	 kayıt	 gerçekleşir	 ve	 kendisine	 teyit	
bilgisi	gönderilir.	
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2.8	Eğitimin	açılabilmesi	için	belirlenen	kontenjana	ulaşıldıysa	eğitimin	açılacağı	
bilgisi	eğitmene	iletilir.	
	
2.9	Yeterli	katılımcı	sayısına	ulaşılması	halinde	eğitim	gerçekleştirilir.	
	
2.10	Yeterli	 katılımcı	 sayısına	ulaşılamaz	 ise	katılımcılara	 eğitimin	erteleneceği	
yeni	tarih	bilgisi	ya	da	eğitim	ücretinin	iadesi	seçenekleri	iletilir.	
	
2.11	Geribildirimler	doğrultusunda	süreç	işletilir.	
	
2.12	 Eğitim	 sonunda	 katılımcılar	 tarafından	 değerlendirme	 anketi	 doldurulur.	
Anketin	 değerlendirme	 kriterleri	 arasında	 eğitmen,	 eğitim,	 organizasyon	 ve	
eğitim	yeri	vb.	bulunur		
	
2.13.	 Eğitimin	 katılımcılar	 tarafından	 değerlendirilmesi	 sürecinde	 eğitmen	 ile	
ilgili	memnuniyet	puanının	ortalamanın	altında	olması	halinde	SEGM’in	eğitmen	
değiştirme	hakkı	saklıdır.	
	
3.	Eğitmen	Yetkinlikleri	
	
3.1	 Eğitim	 vereceği	 uzmanlık	 alanında	 kesintisiz	 en	 az	 5	 yıl	mesleki	 tecrübeye	
sahip	olmalıdır.	
	
3.2	 Eğitmen	 adayı	 tarafından	 tecrübeyi	 belgeleyebilmek	 için	 özgeçmiş,	 çalışma	
belgesi,		portfolyo	ve/veya	referans	bilgisi	sunulmalıdır.		
	
3.3	Eğitmen	adayı	tarafından	“Eğitmen	Özgeçmiş	Formu”	doldurulmalıdır.	(Ek-1)	
	
	
4.	Görev	ve	Yükümlülükler	
	
4.1	SEGM’in	Görev	ve	Yükümlülükleri	
	
4.1.1	Eğitim	duyurularını	yapmak	
4.1.2	Talepleri	toplamak	ve	başvuru	sahiplerine	bilgi	vermek	
4.1.3	Eğitim	materyallerini	temin	etmek,	gerekirse	çoğaltmak	
4.1.4	Eğitmenlere	başvuru	süreciyle	ilgili	düzenli	bilgi	vermek	
4.1.5	Eğitim	ücretlerini	toplamak	
4.1.6	Eğitmen	ücretini	ödemek	
4.1.7	Eğitimle	ilgili	ölçme	ve	değerlendirme	yapmak	
4.1.8	Sertifika	/	Katılım	Belgesi	hazırlamak	
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4.2	Eğitmenin	Görev	ve	Yükümlülükleri	
	
4.2.1	Eğitim	içeriğini	SEGM	-eğitim	tasarım	şablonuna	uygun	olarak-	oluşturmak	
(Ek2)	
4.2.2	Hazırlanan	eğitim	içeriğini,	dokümanlarını	oluşturmak	ve	eğitimden	en	az	
beş	gün	önce	SEGM’e	iletmek	
4.2.3	Gerekli	hallerde	ön-son	sınav/değerlendirme	sorusu	hazırlamak	
4.2.4	 Eğitim	 sırasında	 kullanılması	 gereken	 materyallerin	 temin	 edilmesi	 için	
eğitimden	en	az	beş	gün	önce	SEGM’e	bildirmek	
4.2.5	Eğitimi	belirlenen	gün	ve	saatte	gerçekleştirmek	
4.26	 Eğitim	 sırasında	 edinilen	mesleki,	 kişisel	 veya	 özel	 nitelikli	 verileri	 KVKK	
kapsamında	korumak	
	
5.	Fikri	Mülkiyet	Hakları	
	
5.1	 SEGM	 Akademi	 programları	 kapsamında	 geliştirilmiş	 eğitimlerin	 fikri	
mülkiyet	 hakları	 SEGM	 Akademi’ye	 aittir.	 Eğitmen,	 SEGM	 Akademi’nin	 fikri	
mülkiyetinde	 olan	 bir	 eğitimi	 SEGM	 Akademi’nin	 yazılı	 izni	 olmadan	 başka	
ortamlarda	veremez.	
5.2	Eğitmenin	kendi	geliştirdiği,	SEGM	Akademi	ilke	ve	kuralları	çerçevesinde	ve	
eğitimin	amacı	doğrultusunda	 içerik	düzenlemesi	gerektiren	eğitimler	SEGM	ve	
eğitmenin	ortak	fikri	mülkiyetindedir.	
5.3	 SEGM	 Akademi	 için	 herhangi	 bir	 düzenleme	 gerekmeksizin	 uygulanan	
eğitimler	eğitmenin	fikri	mülkiyetindedir.	
5.4	Fikri	mülkiyet	koşulları	eğitmenle	yapılacak	sözleşme	kapsamında	belirtilir.	
	
6.	Eğitim	Materyalinin	Güncellenmesi	
	
6.1	 SEGM	 Akademi’nin	 fikri	 mülkiyetinde	 olan	 eğitimlerin	 güncellenmesi	
sorumluluğu	Akademi’ye	aittir.	Güncelleme	eğitmenle	işbirliği	içinde	yapılır.	
6.2	 Eğitmenin	 fikri	 mülkiyetinde	 olan	 eğitimlerin	 güncellenmesi	 sorumluluğu	
eğitmene	aittir.	
6.3	 Eğitim	 tekrarlanacağı	 zaman	 içerik	 güncelliği	 ve	 Akademi’nin	 ilke	 ve	
kurallarına	uygunluğu	Akademi	ve	eğitmen	tarafından	değerlendirilir.	Gerekirse	
eğitmenden	güncelleme	yapması	istenir.		
	
7.	Özel	Durumlar	
	
7.1	 SEGM	 Akademi‘nin	 diğer	 kurumlar	 ile	 işbirliği	 yaparak	 birlikte	
düzenleyecekleri	 eğitimlerin	 uygulama	 ilke	 ve	 koşulları	 işbirliğine	 özel	
sözleşmeler	çerçevesinde	gerçekleştirilir.	
	
7.2	 Standardizasyon	 gerektiren	 münferit	 veya	 tekrarlanan	 eğitim	 ve	 gelişim	
programlarına	ilişkin	fikri	mülkiyet	hakları	SEGM	Akademi’ye	aittir.		
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8.	Eğitim	Sorumlusu	
	
8.1	 SEGM	 Akademi	 adına	 eğitmenler,	 işbirliği	 yapılan	 kurumlar	 ile	 ilişkilerin	
yürütülmesi,	eğitimlerin	organizasyonu,	eğitim	içeriklerinin	güncelliğinin	takibi,	
eğitim	sonrası	değerlendirmelerin	yapılmasından	sorumludur.	
	
8.2	“Eğitim	Sorumlusu”	Yönetim	Kurulu	tarafından	görevlendirilir.	
	
8.3	 “Eğitim	 Sorumlusu”	 4.2	 Eğitmenin	 Görev	 ve	 Yükümlülükleri	 maddesinde	
belirtili	görev	ve	yükümlülükleri	yerine	getirmekle	de	sorumludur.	
	
	


