Çevrim İçi Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika Programı
Sözleşme Metni
Genel Bilgiler
Toplam 8 ay sürecek olan Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika Programı, 6'şar haftalık 5
modülden oluşmaktadır. Kurs bir uzaktan eğitim programıdır. Katılımcılar haftalık ödevleri ve
bitirme projesini hazırlamakla, bilgi sınaması sorularını yanıtlamakla ve her hafta açıklanan
tartışma forumlarına ilgili hafta boyunca en az 2 kez katılmakla yükümlüdürler. Her modülün
ayrı yürütücüleri, dersleri ve sınavları vardır. Bu program boyunca 5 modülü yukarıdaki
şartların hepsini yerine getirerek başarıyla bitirip program sonunda ODTÜ SEM ’de
gerçekleştirilecek olan yüz yüze yazılı sınavda başarılı olanlara sertifika, bir veya birkaç
modülü yukarıdaki şartların hepsini yerine getirerek başarıyla bitirenlere o modül/modüllere ait
katılım belgesi verilecektir.
Program boyunca verilecek kurslar şunlardır:
1. Modül: Kapsamlı Doğal Afet Risk Yönetimi
2. Modül: Doğal Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Yönetimine İlişkin Finansal
Stratejiler
3. Modül: Hasar ve Yeniden Yapılandırma İhtiyaçlarının Tespiti
4. Modül: Güvenli Şehirler
5. Modül: Afetlerde Psikososyal Destek
Verilecek belgenin nitelikleri:
Kurs sonunda başarılı olan katılımcılara verilecek olan belge ODTÜ Rektörü, ODTÜ
Sürekli Eğitim Merkezi Başkanlığı ve ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından onaylanmış resmi bir sertifika niteliğindedir.
Bu sertifika, iş başvurularında ve akademik başvurularda katılımcıya referans olabilecek
nitelik taşımaktadır.
Akademik Takvim :
 Modül 1: Kapsamlı Doğal Afet Risk Yönetimi: 15 Ekim – 23 Kasım 2018
 Modül 2: Doğal Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Yönetimine İlişkin Finansal
Stratejiler: 03 Aralık 2018 - 11 Ocak 2019
 Modül 3: Hasar ve Yeniden Yapılandırma İhtiyaçlarının Tespiti: 21 Ocak - 01
Mart 2019
 Modül 4: Güvenli Şehirler: 11 Mart -19 Nisan 2019
 Modül 5: Afetlerde Psikososyal Destek: 29 Nisan - 07 Haziran 2019
Kurs ücreti ve ödeme planı
Eğitimin 1 modül ücreti 375 TL’dir, 5 modül ücreti 1600 TL’dir. Hiçbir indirim yapılamaz.
Geri ödemeler
Program açıldığı takdirde bankaya yatırılan başvuru ücreti ve taksitler geri ödenmez. Ancak
programın herhangi bir nedenle açılmaması durumunda yapılan ödemeler iade edilir.
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Faturalar
Üniversite damga vergisinden muaf olduğu için, alınan faturalar vergi iadesinde kullanılamaz.
Programda değişiklikler:
 ODTÜ bu programın açılması veya iptali konusunda karar verme hakkına sahiptir. İptal
durumunda, katılımcıların yapmış oldukları ödemeler katılımcının başvururken bildireceği
banka hesap numarasına geri ödenecektir.
 ODTÜ, kursa ilişkin her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler en kısa
sürede SEM sayfalarında ve e-posta aracılığı ile katılımcılara duyurulacaktır. Bunun takibi
katılımcıların sorumluluğundadır.
Programa katılanların yükümlülükleri
 Katılımcılar, başarılı olabilmek için program çerçevesinde verilen kaynaklardan da
yararlanmak durumundadırlar.
 Katılımcılar, haftada en az iki kez tartışma forumlarına katılmalıdırlar.
 Katılımcılar, modüllere ait ödevleri ve kurs bitirme projelerini teslim etmek zorundadırlar.
 Dersleri takip için belli bir zaman kısıtlaması yoktur. Dersler, konulduğu hafta itibariyle
zaman sınırlaması olmaksızın kullanıma açık olacaktır.
 Katılımcılar, siteye erişim için kullanacakları, kullanıcı adı ve şifrelerini başkaları tarafından
kullanılmasına izin veremezler.
Disiplin Kuralları
İnternet Ahlak Kuralları:
 Katılımcılar, İnternet ahlak kurallarına uymak zorundadırlar.
 Notlar ve ödevler kişiseldir. Katılımcılar, herhangi olumsuz bir durumun oluşmaması için
siteye erişim şifresini başkalarının öğrenmemesine özen gösterirler.
 Elektronik ortamda yazışmalarda nezaket kurallarına uymaya özen gösterirler. Katılımcının
şifresini bilen bir kişinin disiplin suçu oluşturması o katılımcının sorumluluğunuzu azaltmaz.
Tartışma Sayfaları:
 Tartışma sayfalarında genel ahlak kurallarına aykırı, saldırı ve hakarete yönelik bir dil
kullanılması yasaktır.
 Serbest Kürsü dışındaki tartışma ortamlarında (chat oturumu dahil) akademik konular harici
tartışma yapılamaz.
 Üniversite personeline, diğer katılımcılara, üçüncü şahıs ve kurumlara karşı dayanaksız
ithamlar içeren mesajlar atılamaz.
 Katılımcının yukarıda belirtilen kurallara uymaması, ayrıca programın genel disiplin ve
akışını bozucu davranışta bulunması durumunda katılımcı hakkında disiplin soruşturması
açarak, katılımcının kursa erişim hakları ve siteyi kullanımı hakkında karar verme yetkisine
sahiptir.
 Disiplin soruşturması sonucu katılımcının program ile ilişkisi kesilebilir ve hiçbir geri ödeme
yapılmaz.
Kabul ve Taahhüt:
Yukarıdaki bilgileri okudum. Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika Programına kayıt yaptırmakla
yukarıdaki kurallara uyacağımı ve programın takibinin kendi sorumluluğumda olduğunu kabul ve
taahhüt ederim.
Tarih:
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