EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

.

.

Aşağıda isim (Unvan) ve adresleri yazılı bulunan Kurum ile Katılımcı arasında, tamamen kendi istek ve serbest
iradeleri ile belirtilen şartlarla "EĞİTİM SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır.
1. TARAFLAR
a. KURUMUN;
Ünvanı:
Adres/iletişim:

SEKTÖR AKADEMİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
SAN.TİC LTD.ŞTİ.
Musalla Bağları Mh. Seren Sk. Açelya Apt. 1/B Selçuklu/KONYA
(Ankara Cd. Dolapoğlu Anadolu Lisesi Yanı)
Tel: 0332 501 97 66 – 0544 242 22 84

b. KATILIMCININ;

Adı-Soyadı

:

T.C.Numarası:

Doğum Yeri-Yılı :

Çalıştığı Kurum:

Adresi/İletişimi

:

İş Ünvanı:

2.EĞİTİM SÜRELERİ
a. "........” SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI" eğitimi;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimleri" hakkında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince Onaylı Standart
Eğitim Programları esasları dahilinde icra edilecek olup, eğitimin toplam süresi: 180 saattir. Belirtilen
sürenin 90 saati uzaktan eğitim, 90 saati örgün (yüzyüze) eğitim olacaktır. Kurumca verilecek bahse konu
eğitim sonrası katılımcının kendisinin belirleyeceği Firma/Kurumda 40 Saat uygulamalı eğitim alma
zorunluluğu, yine ilgili yönetmelik gereğidir.
b. İlgili Yönetmelik esasları dahilinde (a) bendinde belirtilen eğitim ……………… - ………………
tarihleri arasında verilecektir.

3.KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Bu Eğitim Sözleşmesinin 2 nci maddesinde belirtilen hususları ilgili Yönetmelik esasları dahilinde Onaylı
Temel Eğitim Programı kapsamında icra etmekle yükümlüdür.

KATILIMCI;
TC Kimlik No:
ADI SOYADI:
İMZA
:

KURUM YETKİLİSİ
İMZA

4.KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
a.Bu sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilen tarih ve sürelerde eğitime iştirak etmekle yükümlüdür.
b.Eğitim programında belirtilen derslere (örgün ve uzaktan eğitim) % 90 oranında katılması zorunludur.
c.40 Saatlik pratik eğitim yapacağı kurumu bulmakla sorumludur.
d.Katılımcı, ön kayıt işleminde kurumca belirlenen ön ödemeyi yapacaktır; kesin kayıt işleminde kalan
eğitim ücretini peşin veya taksitlendirerek ödeyecektir.
e.(d) bendinde belirtilen ve Kurumumuza katılımcı tarafından yapılmış olan ödemeler, aşağıda belirtilen
şartların oluşması durumunda iade edilmeyecektir.
1- Katılımcının eğitimini tamamlamayıp, devamsızlık nedeniyle eğitimden düşmesi,
2- Katılımcının kendi isteği ile eğitimden ayrılması,
3- Katılımcının hiçbir suretle eğitime iştirak etmemesi,
4- Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması, ertelenmesi veya katılımcının
sınavda başarısız olması gibi nedenlerle, sonucu itibariyle eğitim programının sonunda eğitim
katılım belgesi ve/veya sertifika alamamış olması veya bu belgelerin iptal edilmesi,
5- Eğitimi ve kişisel bilgileri ile ilgili gerçek dışı, hatalı beyanda bulunması veya benzeri bir durumdan
dolayı eğitiminin bakanlık tarafından kabul edilmemesi.
g. Eğitim programı ilgili Bakanlığa bildirildikten sonra herhangi bir sebeple daha sonra eğitime katılmaması
durumunda ve/veya eğitimden vazgeçmek istemesi durumunda ödediği ücret geri iade edilmeyecek olup;
ödemesi gereken toplam tutardan geri kalan kısım tahsil edilmeye devam edilecektir.
f. İşbu sözleşmenin imzasını müteakip ………….. gün içinde KDV dahil………………TL ödemeyi taahhüt
eder.

5.GENEL HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER :
a. Eğitim sözleşmesinde yer almayan hususlarda, ilgili mevzuat uygulanacaktır.
b. Eğitim Sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, KONYA Mahkemeleri ve icra
Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME

İki sayfa ve 6 maddeden oluşan Eğitim Sözleşmesi …….. /….... /........... tarihinde taraflarca tek nüsha
olarak tanzim edilip, sesli bir şekilde okunarak imza altına alınmıştır. İş Bu sözleşme tarafların
imzalamasına müteakip yürürlüğe girer.

KATILIMCI;
TC Kimlik No:
ADI SOYADI:
İMZA
:
İkamet Adresi:

KURUM YETKİLİSİ
İMZA

