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KALİTE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM MERKEZİNE
Kurumunuzca düzenlenecek olan İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimine (C,B,A) katılmak istiyorum. Aşağıda
vermiş olduğum bilgilerin ve belgelerin doğruluğunu, katılımcı olarak ilgili Yönetmelik’le sabit olan
eğitimin gereklerini yerine getireceğimi beyan eder, gereğini arz ederim.
Yukarıda belirtilen eğitim için ………….. TL+KDV eğitim ücretin aşağıdaki işaretlediğim şekilde
ödeyeceğimi, bu formdaki başvuru ve kayıt şartlarını okuduğumu beyan ve kabul ederim.
Nakit:

………

Kredi kartı tek çekim:……………

Hesaba Havale:

…………

Kredi kartı ile taksitli:……………
Adı/Soyadı
İmza

TC Kimlik No:

Cep Telefonu:

Mail Adresi:
İkamet Adresi:
Mezun Olduğu Okul :
Mezun Olduğu Bölüm :
Yukarıda talep etmiş olduğum eğitim programına kayıt için aşağıdaki evraklar tarafımdan teslim edilmiştir:
Diploma fotokopisi ⃝
Kimlik fotokopisi ⃝
Alacağınız Eğitimin Uzmanlık Sınıfı:
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ⃝
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ⃝
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ⃝
Fiili Çalışma Süresini gösterir belge( A ve B sınıfı eğitimine girecekler için gereklidir) ⃝
Diğer:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında iletişim bilgilerimin Kalite Akademi etkinlik ve eğitim duyuruları
için kullanılmasını;
Watsapp gruplarına dahil olmayı
ONAYLIYORUM ⃝
ONAYLAMIYORUM ⃝
SMS bilgilendirmesini
ONAYLIYORUM ⃝
ONAYLAMIYORUM ⃝
MAİL bilgilendirmesini
ONAYLIYORUM ⃝
ONAYLAMIYORUM ⃝
Çevrimiçi (online) derslerde kamera açmayı
ONAYLIYORUM ⃝
ONAYLAMIYORUM ⃝
Çevrimiçi (online) derslerde video kayıt alınmasını ONAYLIYORUM ⃝
ONAYLAMIYORUM ⃝
Facebook-İnstagram-Tweter gibi sosyal mecralarda eğitim ortamında çekilmiş fotoğraflarımın paylaşılmasını
ONAYLIYORUM ⃝
ONAYLAMIYORUM ⃝

Bu sayfadaki bilgiler ve arka sayfadaki eğitim programı ile ilgili katılımcı olarak ilgili Yönetmelik gereği tüm
yükümlülüklerimi bildiren bilgilendirmeleri okudum, bu kurallara uygun davranacağımı kabul ettim. Bu kurallara
uymadığım taktirde eğitimimle ilgili yaşanabilecek sorunlarla ilgili tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul
ve beyan ettim.
İsim -İmza
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GENEL KURALLAR VE KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1-Bu form imzalandığında sözleşme yerine geçecektir. Katılımcı bu alanlardaki bilgilerin doğruluğunu
kabul eder. Yanlış beyandan kaynaklı sorumluluk katılımcıya aittir. Katılımcı bu formu doldurup
imzaladığında ve en geç uzaktan eğitimin başlama tarihinden 5 gün öncesine kadar, eğer var ise, eğitim
iptal talebini egitim@kaliteakademi.com adresine yazılı olarak iletilmediği taktirde, eğitime kesin kayıt
yaptırmış sayılır.

Eğitim iptali ‘Uzaktan Eğitim’in başlangıcından 5 iş günü öncesine kadar

yapılabilecektir. Uzaktan eğitim başlangıcından 4 gün önce program Bakanlık onayına
gönderilmektedir. Bu tarihten sonraki iptal talebi, Bakanlık onayına giden programda değişiklik
yapılamadığından, kontenjan sınırı olan sınıflarda katılımcı sınıf kontenjanını işgal ettiği için, kabul
edilemez ve eğitim ücretinin tamamı katılımcıdan tahsil edilir. Eğitimlerin Yönetmelik’te belirtilen ve
katılımcının sorumluluğunda olan kurallarının ihlali nedeniyle geçersiz olması durumunda eğitim
bedelinin tamamı katılımcıdan tahsil edilir.

2-Kalite Akademi eğitim tarihlerini katılımcıyı bilgilendirerek değiştirebilir.
3-Kalite Akademi bu formda edinilen Kişisel verilerinizi, Çalışma Bakanlığı ilgili Yönetmeliğince
programa kayıt yapabilmek amacıyla zorunlu olarak almaktadır. Kişisel verileriniz ilgili yasa gereği
güvenle korunmakta, eğitim programı kapsamında işlenmektedir. Web sitemizde yer alan aydınlatma
metnimiz doğrultusunda ve yasal sınırlar içinde, eğitim programı dahilinde ilgili paydaşlarla
paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen bkz: link www.kaliteakademi.com/kvk
Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, Kalite Akademi’den almış olduğunuz eğitim sürecinde
Firmamıza, çalışanlarımıza ve eğitmenlerimize ait edindiğiniz kişisel verileri izinsiz ve onaysız olarak
facebook, tweter, instagram, whatsap vb. sosyal mecralarda, herhangi bir amaçla yayın yapan web
sitelerinde ve 3. Şahıslarla paylaşmamanız gerektiğini, aksi taktirde yasal cezai yükümlülüğünüz
doğacaktır.

4-A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitimi :
90 saat (1 günde 6 saat olmak üzere toplam 15 gün)asenkron (asenkron eğitim tarih aralığında serbest
zamanlı) uzaktan eğitim, 90 saat (1 günde 6 saat olmak üzere toplam 15 gün) senkron (çevrimiçi online
) eğitim ve 40 saat (5 iş günü staj) olmak üzere 220 saat sürecektir. Asenkron eğitim müfredatın uzaktan
eğitim başlama ve bitiş tarihleri arasında tamamlanması zorunludur. Tamamlamayan katılımcı senkron
eğitime katılamaz. Senkron(çevrimiçi online) eğitimde ders programındaki her ders için ders saatinde
tarafınıza verilen erişim linkinden sanal sınıfa, kamera ve mikrofon açık olacak şekilde katılmak ve
derslerde ekranda görünerek dersi takip etmek, ilgili Yönetmelik gereğince katılımcının
sorumluluğudur. Kendisine bildirildiği halde, derslere, kayıt esnasında verilen ve bu formda yazılı olarak
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da bildirilen kurallara uyulmaması nedeniyle devamsızlıktan eğitimi iptal olan katılımcı kendi
sorumluluğunu yerine getirmediğinden, eğitim kurumunu sorumlu tutamaz ve eğitim bedelinin
tamamını ödemekle yükümlüdür. Asenkron ve senkron toplamda tüm eğitim sürecinde 6 saatlik
devamsızlık hakkınız bulunmaktadır.

5- UYGULAMALI EĞİTİM(STAJ) Staj yapılan işyeri İSG Profesyoneli ve EBK Kullanıcısı İSGKATİP staj
onayı ve zorunlu staj evraklarının Kalite Akademi’ye teslim edilmesi ile eğitiminiz tamamlanır. Senkron
ğitim sürecinde detaylı bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılır. Staj süreci tamamlanamazsa eğitim
Bakanlık tarafından iptal edilir. Staj sürecinin gerekliliklerini yerine getirmek katılımcının
sorumluluğundadır.

Eğitim süreci tamamlanana kadar tüm bilgilendirmeler bu formda bildirilmiş olan e-posta adresinize
mail yoluyla yapılır. E-posta adreslerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi, mail alamamış iseniz
bildirmenizi rica ederiz.

Yukarıdaki bilgilendirmeleri okudum, eğitimin gerekliliklerini ve tüm sorumluluklarımı anladım. Eğitim
süreci boyunca tüm sorumluluklarımı yerine getireceğimi, kurallara uymadığım için doğacak sorunları
kabul edeceğimi beyan ederim.

Tarih:
Katılımcı Adı/Soyadı:
İmza:
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