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Kurs Adı ……………………………………………………………………………………………………
T.C. Kimlik No ……………………………………………………………………………………………………
Adı, Soyadı ……………………………………………………………………………………………………
Doğum Tarihi ……………………………………………………………………………………………………
Ev Adresi ……………………………………………………………………………………………………
İş Adresi ……………………………………………………………………………………………………
E-Mail ……………………………………………………………………………………………………
Ev Tel. ……………………………………..
Cep Tel. ……………………………………..

İş Tel.

…………………………………………

Faks

………………………………………….

Ödeme Seçenekleri;

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

Program açıldığı takdirde bankaya yatırılan başvuru ücreti ve taksitler geri ödenmez. YTÜ bu programın açılması veya iptali konusunda karar
verme hakkına sahiptir. İptal durumunda yapılan ödemeler iade edilir.
YTÜ, kurs programına ilişkin her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler en kısa sürede ilgili web sayfalarında ve e-posta
aracılığı ile katılımcılara duyurulacaktır. Bunun takibini yapmak katılımcıların sorumluluğundadır. Katılımcılar, eğitim süresi içerisinde
verilecek çalışmaları(ödev, alıştırma, sınav, vs.) yaparlar. Bu çalışmalar başarıyı doğrudan etkileyecektir. Bu çalışmaların sayısı ve başarı notuna
ağırlığı dersi yürüten eğitmenin takdirinde olacaktır. Katılımcılar, YTÜ yerleşkesinde belirlenen yerde, belirlenen tarihlerde, yüzyüze yapılacak
eğitimlere veya sınavlara katılırlar. Sınavlara mazeretli ya da mazeretsiz katılmayanlar sınav haklarını kullanmış sayılırlar.
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 sorumluluğunu azaltmaz. Tartışma sayfalarında genel ahlak kurallarına aykırı, saldırı ve hakarete yönelik bir dil
kullanılması yasaktır. Üniversite personeline, diğer katılımcılara, üçüncü şahıs ve kurumlara karşı dayanaksız ithamlar içeren mesajlar atılamaz.
Katılımcının belirtilen kurallara uymaması, ayrıca programın genel disiplin ve akışını bozucu davranışta bulunması durumunda YTÜ,
katılımcının Uzaktan Eğitim Sistemine erişimi ve sertifika talebinin iptali hakkında karar verme yetkisine sahiptir. Katılımcının program ile
ilişkisi kesilmesi durumunda geri ödeme yapılmaz.
Yukarıdaki bilgileri okudum. YTÜ Uzaktan Eğitim Programına kayıt yaptırmakla yukarıdaki kurallara uyacağımı, programın takibinin kendi
sorumluluğumda olduğunu eğitim ücretini veya taksitlerini hiçbir şey ileri sürmeden ödeyeceğimi, ödemediğim takdirde yasal yaptırımları kabul
edeceğimi, tebligat adresimin yukarıda belirtilen adresler olacağını, üniversitelerde geçerli olan yaptırımları kabul edeceğimi ve bu konuda hiçbir
hak ileri sürmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. BU FORMDA YAZILI OLAN ŞARTLARI VE VERDİĞİM BİLGİLERİN
DOĞRULUĞUNU KABUL EDİYORUM.
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