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Eğitim Programı Kayıt Formu
BMI tarafından hazırlanmış olan bu belge kuruluşa veya kişiye özel olup, gizli bilgiler içeriyor
olabilir. Bu belgeyi alan kişinin, kişisel kullanımı haricinde veya gönderen tarafından açıkça
yetkilendirilmediği sürece mesajı kopyalaması, dağıtması ve/veya kullanması yasaklanmıştır.
Eğer bu belge size yanlışlıkla ulaşmışsa lütfen belgeyi ve tüm kopyalarını hemen siliniz ve
gönderene derhal haber veriniz.
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Business Management Institute tarafından düzenlenen;
__________________________________ Eğitim Programı Kayıt Formu
KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
Doğum Yeri:
İş Telefonu:
Ev Telefonu:
Ev Adresi:

Doğum Tarihi:
Cep Telefonu:
E-Mail:

MESLEKİ BİLGİLER

Çalışılan Yer:
(Öğrenci ise ilgili Okul)

Sektörü / Meslek:
İş Adresi:
FATURA BİLGİLERİ
İŞ VE MESLEK BİLGİLERİ

Firma Ad/Unvan:
Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:
Adres:

DİĞER BİLGİLER

İletişim Yolu Tercihi: Cep Telefonu
Sertifika Gönderim Adresi Tercihi:

Business Management Institute

Ev Telefonu

İş Telefonu

Mail Adresi

Ev Adresi

İş Adresi

Fatura Adresi
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+90 (212) 273 13 71
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info@bm-institute.com
Website: www.bm-institute.com

SÖZLEŞME
Data Expert ve Business Management Institute* işbirliğince açılacak kurslarla ilgili parasal işlemler Data Expert tarafından
yürütülmektedir.
2. Kursla ilgili her türlü öğrenci işlerinden, kayıt işlemlerinden Business Management Institute sorumludur.
3. Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Business Management Institute ve Data Expert’in takdirindedir.
Programın açılmamasına karar verilirse başvuranların ödedikleri katılım ücretleri Data Expert tarafından kendilerine iade edilir.
4. Sertifika programlarına % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
5. Sertifikaya hak kazanmak için Sertifika Programının sonunda yapılacak sınavda %70 oranında başarılı olmak gereklidir.
6. Kurs sonunda başarılı olan öğrencilere Marmara Üniversitesi resmi Başarı Sertifikası verilir. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen ve
ya sınavdan başarılı olamayan öğrenciler Marmara Üniversitesi onaylı katılım belgesine hak kazanır.
7. Başarı Sertifikası, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Resmi Sertifikalardır. Sertifikaların temini ve
katılımcılara ulaştırılmasından Business Management Institute sorumludur.
8. Sertifika programı başladıktan sonra derse devam yükümlülüğü yerine getirilmese dahi ödenen ücret hiçbir surette geri ödenmez.
9. Katılımcı, eğitim başlama tarihine 10 gün kalana kadar kayıt iptal talebinde bulunabilir. Eğitim başlama tarihine, 7 gün ve daha az
sürede kayıt iptal talebinde bulunulması halinde ödemiş olduğu eğitim ücretinin %50 si iade edilmez. Tam iade kanunda belirlenmiş
mücbir sebepler ve tam teşekküllü hastane raporu ibraz etmek koşulu ile yapılır.
10. Katılımcı öğretim görevlilerinin notlarını, eğitim materyallerini, hiçbir şekilde kopyalayıp çoğaltmayacağını, internet ortamında ve
üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi davranışın tespiti halinde yasal yollara müracaat edilir.
11. Eğitim sonunda sertifikalar katılımcılar tarafından imza karşılığında BMI ofisinden bizzat teslim alınır. Katılımcıların sertifikalarını
belirttiklere adrese kargo edilmesini istemeleri halinde kargoda yaşanan sorunlardan BMI sorumlu tutulamaz.
12. İşbu sözleşmede yer almayan konular etik değerler ölçüsünde değerlendirilir.
1.

* Business Management Institute, Data Ekspert Yönetim Danışmanlık Merkezi Tic. ltd. şti. firmasının eğitim markasıdır.

TAAHÜTNAME
__ / __ / ____

tarihinde başlayacak
Eğitim Programı
katılımcısı olarak, eğitim bedelini “Data Expert Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti.”ne aşağıda belirttiğim tutarı, her ne sebeple
olursa olsun eğitimden ayrılmam gerekse dahi belirttiğim vade ve/veya vadelerde ödeyeceğimi gayri kabili rucu kabul,
beyan ve taahhüt ederim.

ÖDEME SEÇENEKLERİ
Peşin Ödeme : Eğitim bedeli olan ........................+..................... KDV (%18) tutarını peşin olarak ödemek istiyorum.
Taksitli Ödeme : Eğitim bedeli olan ......................+....................... KDV (%18) tutarını taksitli olarak ödemek istiyorum.
Taksit Sayısı:

ONAY
Sertifika ve Kurs Programlarına ait şartları okudum ve kabul ettim. Yukarıda yazılı olarak beyan etmiş olduğum
bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu gayri kabili rücu olarak kabul ederim.
Tarih:

__ / __ / ____

İsim Soyisim:

İmza:
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