TAAHHÜTNAME
Kapadokya Üniversitesi tarafından Mustafapaşa- Ürgüp/ Nevşehir ve/veya Sabiha Gökçen/
İstanbul yerleşkelerinde düzenlenecek olan İHA-1 Sınıfı Ticari Pilotluk Eğitimi ile ilgili olarak,
Kapadokya Üniversitesi Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM)
tarafından belirlenen ve aşağıda 16 madde halinde verilen kuralları okuduğumu, anladığımı, bu
kurallara uymamam halinde derslere/ eğitime alınmayacağımı bildiğimi beyan eder; bu
kurallara uymamam halinde derslere/ eğitime alınmamaktan kaynaklı hak kayıplarından hiçbir
şart ve koşulda Kapadokya Üniversitesini sorumlu tutmayacağımı taahhüt ederim.
Covid-19 Tedbirleri Kapsamında İlave Eğitim Kuralları
Eğitime kesin yaptıran tüm katılımcıların;
1. Eğitimin yapılacağı binanın girişine konan dezenfektan paspasını kullanarak
ayakkabılarını dezenfekte etmesi,
2. Yeme- içme (yeme- içme sadece bu faaliyet için düzenlemiş alanda yapılabilir) alanı
dışında tüm alanlarda ve ders süresince burun ve ağız kapalı olacak şekilde maske
takması,
Maske takmayan ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan katılımcılar eğitim
salonuna alınmayacak, eğitim salonuna alınıp bu kuralı ihlal edenler salondan
çıkartılacaktır.
Yönetmelik gereği 8 saatlik bir eğitimde her bir katılımcı için 2 adet yedek maske
eğitim salonunda bulundurulacaktır. Fazla kullanımınız için yanınızda
getirmeniz gerekmektedir.
3. Kullanılmış maske, eldiven vb. sadece gösterilen çöp kutularına atılması,
4. Bina girişleri, koridorlar vb. tüm alanlara yerleştirilen 1,5 metrelik sosyal mesafeyi
koruma amaçlı işaretlere uygun hareket etmesi,
5. Eğitim salonu, yeme-içme alanı gibi kapalı alanlarda her dört metrekareye bir kişi
olacak şekilde yapılan düzenlemelere harfiyen uyması, eğitim süresince aynı yerde
oturması,
6. Eğitimde kullanacakları kırtasiye malzemelerini yanlarında getirmesi,
zorunludur.
Katılımcıların;
7. Birbirlerinden kalem, silgi alışverişi yapmaları,
yasaktır.

8. Bina girişinde görevli personel tarafından termal ateş ölçer ile tüm katılımcıların ateşi
her 4 saatte bir ölçülecektir. Ateşi 38 derece ve üzerinde çıkan katılımcılar eğitim
salonuna alınmayacak, Covid 19 Rt-PCR testi için en yakın sağlık kuruluşuna
yönlendirilecektir.
9. Klimalar dışarıdan %100 temiz hava alacak şekilde, fan hızı düşük tutularak
çalıştırılacaktır.
10. Dersler 90 dakikalık oturumlar şeklinde yapılacak ve her ders sonrası 30 dakika ara
verilecek, sınav salonları havalandırılacak, temizlik personeli tarafından hipoklorit
içeren solüsyonlarla yer ve yüzey temizliği yapılacaktır. Aynı işlem tüm gün yapılan
eğitimlerde (09:00-18:00) verilen 1 saatlik öğle arasında da yapılacaktır. Bu esnada tüm
katılımcıların bina dışına çıkması zorunludur.
Ders aralarında eğitim salonuna giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına
uyulmalıdır.
11. Katılımcılar dersin sonunda masalarına bırakılmış olan tek kişilik imza listesini
imzalamalı ve gösterilen yere bırakmalıdırlar.
Kafeterya, kantin gibi sosyal alanlarda;
12. Masalar çapraz pozisyonda, masalar arası 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak
şekilde konumlandırılacaktır. Katılımcıların bu düzenlemelere uygun hareket etmeleri
gerekmektedir.
13. Kahve, çay ve tüm içecekler ile raflarda ve dolaplarda vb. bulunan ürünlerin servisleri
sadece görevli personel tarafından yapılacaktır. Tüm bu ürünler katılımcıların kolaylıkla
erişebileceği yerlerde bulunsa dahi görevli personel dışındakilerin temas etmesi
yasaktır.
14. Açık ürünler paketlenerek satılacaktır.
15. Öğle yemeği satın almak isteyenlere yemek, kumanya şeklinde ve görevli personel
tarafından dağıtılacaktır.
16. Katılımcılar

alışverişlerini

yapabileceklerdir.
Okudum, anladım, kabul ettim.
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