ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARSI ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

Bu anlaşma, Üniversitemizin herhangi bir programına kayıt olduğunuzdan itibaren sizin ve Üniversitemiz
arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde belirlemektedir. Bu anlaşmayı imzalayarak aşağıdaki maddeleri ve şartları
sağlamayı kabul etmiş olursunuz.
Uyulması Gereken Genel Kurallar : Kayıt yaptıran tüm öğrencilerin aşağıdaki yönetmelik, esas veya kriterlerin
hepsini kabul etmiş sayılır.


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans/ Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Üniversitemiz
senatosunca onaylanan tüm yönetmelik, esas ve kriterler.

Öğrenim Ücreti

1) Kayıt olunan programdan mezun olunabilmesi için, ilgili programın öğrenim ücretlerinin ödenmiş
olması gerekmektedir.

2) İlgili programa ait öğrenim ücretlerinin akademik takvimde belirtilen sürelerde yatırılması
gerekmektedir.

3) İlgili döneme ait öğrenim ücretini ödemeden ders kayıtları yapılamayacaktır.
4) Öğrenim ücreti ödenmeden derslere devam etme hakkı bulunmamaktadır.
5) Öğrenim ücreti, öğrenci haricinde diğer şahıslar ya da kuruluşlar tarafından yapılıyorsa akademik
takvimde belirtilen sürede yatırılması öğrenci kendisi sorumludur.

6) Üniversiteden kayıt silinmesi halinde en son ödenen öğrenim ücretinin ve yapılan tüm ödemelerin
iade işlemi yapılmaz.

7) Suriye Uyruklu, Mavi Kartlı ve Lise Eğitimini Yurtdışında Bitiren kontenjanlardan yerleşen öğrenciler
B.K.K 3/2 Madde gereği normal öğrenim süresinde ve hazırlık sınıflarının ilk yılında öğrenim ücreti
ödemezler. Hazırlık sınıfı tekrarı (ikinci yılında) ve normal eğitim süresinin aşan her dönem için
yerleştirildikleri yılın öğrenim ücretini öderler.
8) Öğrenim hayatım boyunca öğrenim masraflarımı karşılayabilecek (benim ya da ailemin) yeterli
gelirimiz mevcuttur.
EVET

HAYIR

Üniversite Sizin Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanacak?
1 ) Üniversite süresince ve sonrasında Üniversitenin yasalar gereği kişisel bilgilerinizi (hassas kişisel
bilgileriniz dâhil olmak üzere) kayıt altında tutacağını taahhüt etmektesiniz.
2) Üniversitenin kayıt altında tutacağı bilgiler, kişisel bilgiler, başvuru ve kayıt esnasında üniversiteye
sunmuş olduğunuz bilgilerdir. Bilgileriniz aşağıdaki durumlarda kullanılmak üzere üniversite tarafından kayıt
altında tutulmaktadır:
2.1 Üniversitenin rutin işleyişi (genel idari ve akademik işleyişi dâhil)
2.2 Öğrenim maliyetini idare etmek, öğrenim ücretinin ve ödenmemiş borçların temin edilmesi için,
2.3 Mezunlar Derneğinin idaresi ve işleyişi için,
2.4 Disiplin suçları için,
2.5 Suç ve düzenin bozulmasını önlemek için,
2.6 Öğrencinin notlarını inceleyerek performansını gözlemlemek için.
3) Üniversite, tanıtım ve vb. amaçlı sizleri videoya alabilir ya da fotoğrafınızı çekebilir. Bu konuda üniversite
mümkün olduğunca sizi bilgilendirir ve siz böyle bir eyleme dâhil olmak istemezseniz bu konudaki talebinizi ile
getirme fırsatı sunar.
4) Geçmişte işlediğim ve mahkemece kesin karara bağlanıp ceza verilmiş olan suçum (Sabıka kaydım)
yoktur
EVET
HAYIR
Yukarıdakileri okudum ve kabul ediyorum.
Tebliğ Eden
İsim Soy isim
İmza

Tebellüğ Eden
İmza

Tarih İsim Soy isim

