TAAHHÜTNAME
Özel Modern Denizcilik ve Gemiadamları Kursu Müdürlüğü’nden talep ederek başlayacak
olduğum eğitimim Uzaktan Eğitim Sistemi ile işleneceğinden, bahse konu eğitim ile ilgili olarak;
1. Uzaktan Eğitim programını (şu an için ZOOM) bilgisayarıma veya cep telefonuma
yükleyeceğimi, program kullanımı ile ilgili görsel tanıtım videosunu YOUTUBE’dan dikkatli bir
şekilde izleyerek program hakkında bilgi sahibi olacağımı,
2. Kurs müdürlüğünce tarafıma ait olduğunu beyan ettiğim telefonuma gönderilen Uzaktan
Eğitim gün ve saatlerini içeren toplantıya ait (ID) ve (ŞİFRE) ile gün boyu eğitimlerin tamamına
iştirak edeceğimi, beyan ettiğim telefon numaraları veya iletişim bilgilerinde olabilecek değişiklikleri
en kısa zamanda kurs müdürlüğüne bildireceğimi,
3. Uzaktan Eğitim günü 1 nci derse katıldığımda, gün boyu tüm derslere iştirak edeceğimi,
kameramı eğitim süresince açık tutacağımı ve ekranın karşısından ayrılmayacağımı, ekran
karşısına resim koyma v.s. gibi yanıltıcı işlem yapmayacağımı, ders bitinceye kadar ders disiplini
ve adabına uymayan (her hangi bir yiyecek yeme, sıcak veya soğuk içecekler ile sigara içme,
etraftaki kişilerle konuşma, araç kullanma, uzanarak izleme veya uyuma v.s.) eğitim harici hiçbir
şeyle meşgul olmayacağımı, toplantıyı terk etmeyeceğimi, yerime başkasının katıldığının tespiti
halinde sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, eğitim esnasında öğretmenimin izni olmadan ve söz
almadan konuşmayacağımı, soracağım soruların eğitim konusu ile ilgili hususlara ait olacağını,
4. Eğitim süresince, cep telefonu ile eğitim alıyorsam telefon bataryasının gün boyu şarjının
kesilmemesi için gerekli tedbirleri almaktan, ayrıca; internet ağının hizmet sağlayıcıya borcu
nedeniyle kesintiye uğramaması için gerekli önlemleri almaktan şahsımın sorumlu olduğunu,
5. Uzaktan Eğitim sonunda Yüz Yüze yapılacak olan Uygulama Eğitimleri ile kurs bitirme
sınavına gelirken gerekli belgeleri yanımda bulundurmaktan sorumlu olduğumu, ayrıca; Eğitimler
ve Covid-19 salgını nedeniyle ilgili makamlarca bu güne kadar yayınlanan ve yayınlanacak olan
tüm karar ve talimatlar ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edeceğimi,
6. Resmi veya Özel her hangi bir işyerinde görevli olmadığımı, eğer çalışıyorsam eğitim gün
ve saatlerinde izin alacağımı, aksi halde kurstan kaydımın silineceğini bildiğimi ve sorumluluğun
kendime ait olduğunu,
7. Yukarıda belirtilen hususların tamamına uyacağımı, aksi halde kurstan kaydımın
silineceğini, ödemiş olduğum kurs ücretinin iade edilmeyeceğini, kaydımın silinmesi nedeniyle
aynı eğitimi tekrar talep etmem halinde ödediğim ücretin yeni eğitim için mahsup edilmeyeceğini
bildiğimi, bu hususlarda her hangi bir hak talep etmeyeceğimi,
8. Yetkili makamlarca yayımlanıp kurs müdürlüğünce tarafıma iletilen eğitim ile ilgili hususları
içeren konulara da riayet edeceğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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