
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����..������������������..  Sertifika Programı 
BAŞVURU FORMU 

Kişisel Bilgiler (Lütfen bir adet vesikalık fotoğrafınızı bu form ile birlikte teslim ediniz yada Öğrenci Đşleri Sistemi – OIS üzerinden online olarak yükleyiniz.) 

Đş ve Meslek Bilgileri 

Adres 

Çalışılan Yer 

Sektör / Bölüm 

Fatura Bilgileri  (Đsminize düzenlenmesini istiyor iseniz doldurmanıza gerek yoktur.) 

Diğer Bilgiler 

1.Sayfa 

Ev Telefonu 

0 

Cep Telefonu 

0 5 

Ev Adresi 

Şirket E-posta Adresi 

Adı  (Varsa ikinci adınızı tam olarak ve bir boşluk bırakarak yazınız) Soyadı 

TC Kimlik 
No 

Doğum Yeri Doğum Tarihi 

/ / 

Đş Telefonu 

0 

Firma Ad/Ünvan 

Vergi Dairesi Vergi Numarası 

Adres 

BURSA TEKNĐK 
Üniversitesi SEM 

Kişisel E-posta Adresi 

Sertifika gönderim adresi olarak aşağıdaki seçeneklerden işaretlediğim adresimin kullanılmasını istiyorum. 

Ev Adresi Đş Adresi 



  

 

SÖZLEŞME 

Ödeme Seçenekleri 

Diğer Bilgiler 

TAAHHÜTNAME 

2.Sayfa 

1. Tüm finansal işlemler “Yeditepe Đstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim Ltd. Şti.” tarafından yürütülecektir. 

2. Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Đstanbul Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute’nin takdirindedir. 

Programın açılmamasına karar verilirse başvuranların ödedikleri katılım ücretleri “Yeditepe Đstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, 

Bilişim Ltd. Şti.” tarafından kendilerine iade edilecektir. 

3. Eğitim programı ile ilgili her türlü öğrenci işlerinden “Bursa Teknik Üniversitesi S.E.M.” sorumludur.  

4. Eğitim programı başladıktan sonra derse devam yükümlülüğü yerine getirilmese dahi ödenen ücret hiçbir surette geri ödenmez. 

5. Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Istanbul Institute arasında yapılan anlaşma uyarınca, Istanbul Institute programın 

sadece satış ve pazarlamasından sorumlu olup program başladıktan sonraki tüm süreçler Bursa Teknik Üniversitesi S.E.M. tarafından 

yürütülecektir. 

Yukarıda yazılı olarak beyan etmiş olduğum bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu gayri kabili rücu olarak kabul ederim. 
Aşağıdaki imzam, kurumunuz ile yapacağım tüm işlemlerde geçerli olacaktır. 

………………………. tarihinde başlayacak ………………………………………………………………………………………… Eğitim Programı 

katılımcısı olarak, eğitim bedelini “Yeditepe Đstanbul Yönetim Danışmanlık, Eğitim, Bilişim 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. 

Eğitim ücreti olan (kdv dahil)       TL’yi peşin olarak ödemeyi taahhüt ediyorum. 

Eğitim ücreti olan (kdv dahil)       TL’yi kredi kartıyla            taksit olarak ödemeyi taahhüt ediyorum. 

Tarih 

/ / 

Lütfen aşağıdaki kutuya, taşmayacak şekilde adınızı,soyadınızı yazınız ve imzanızı atınız. 


