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EĞİTİMİN ADI     : 
T.C KİMLİK NO    : 
ADI SOYADI     : 
OKUDUĞU/MEZUN OLDUĞU OKUL ve BÖLÜM: 
E-POSTA     : 
TELEFON      : 
ADRES                                : 

  
KAYIT ŞARTLARI VE ÖDEME BİLGİLERİ: 

1. Katılımcı, eğitim ücretini eğitim başlamadan önce yüksekokul muhasebesine elden, banka kanalı ile veya kredi kartı 
ile yatırarak ve kayıt formunu imzalayarak kayıt işlemini tamamlamış olur. 

a) Banka hesabına ödeme yapmak isteyen katılımcılar; katılımcı adı ve katılacağı eğitim adı belirtilerek aşağıdaki 
banka hesaplarına ödeme yapabilirler. Banka kanalı ile veya nakit ödemelerde taksit yapılmamaktadır.  

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 
Finansbank TR66 0011 1000 0000 0092 2255 62 
İşbank  TR97 0006 4000 0011 2260 5093 49 
Yapı Kredi TR44 0006 7010 0000 0063 8630 39 

b) Eğitimler için belirlenmiş banka kredi kartları ile taksit olanağı bulunmaktadır. Taksitli ödeme seçeneklerini ve 
banka komisyon oranlarını öğrenmek için Mali İşler Biriminden bilgi alınabilir.   

2. Eğitim tarihinde erteleme olduğu takdirde kayıt ücreti iade edilmez eğitimin açılacağı zamana aktarılır. 
3. Yüksekokul tarafından açılan tüm eğitim programları, asgari katılımcı sayısının olmaması veya mücbir sebeplerden 

dolayı iptal edilebilir. Eğitim açılmaması durumunda ücret iadesi yapılır. Değişiklikler en kısa sürede ilgili web 
sayfalarında ve e-posta aracılığı ile katılımcılara duyurulur. Bunun takibini yapmak katılımcıların 
sorumluluğundadır. 

4. Yatırılan eğitim ücreti katılımcının eğitim programı başladıktan sonra ayrılmak istemesi veya ilişiğinin kesilmesi 
durumunda katılımcıya geri ödenmez. 6502 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamında katılımcı kabul formunu 
imzalandıktan sonra, henüz hizmet almaya başlamadan 7 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda yaptığı 
ödeme var ise iade edilir, taksitli ödeme taahhütleri sona erer. Taksitli ödemelerde iadeler taksit zamanlarında geri 
ödenecektir. Komisyon bedeli iade edilmeyecektir.   

5. Yüksekokul gerektiğinde eğitim mekânını veya eğitmeni değiştirme, programı erteleme ya da iptal etme hakkına 
sahiptir. 

6. Bireysel katılımlarda aynı firmadan 5 kişilik katılıma %10, 06-10 kişi arası katılıma %15, 11 ve üzeri kişi katılımına 
%20 indirim uygulanmaktadır.  

7. Eğitim katılım belgesi ve başarı belgesi katılımcı adına Yüksekokul Müdürü ve Birim Sorumlusu tarafından 
imzalanır, bu belgeyi alabilmek için eğitimin tamamını ya da eğitimde öngörülen devam durumunu tamamlamış 
olmak gerekmektedir. 

8. Eğitim sonunda sınav yapılması durumunda öğrencinin başarı sertifikası alması için, eğitim bilgilendirmesi 
içerisinde duyurulan katılım ve başarı şartlarını yerine getirmiş olması gereklidir.  

9. Katılımcılar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilirler. İtirazlar yazılı olarak 
Yaşam Boyu Öğrenme Birimine yapılır. İtirazlar ilgili eğitmen tarafından incelenir ve Yürütme Kurulu tarafından 1 
gün içinde karara bağlanır. 

10. Katılımcı bu belgeyi imzalayarak; eğitim kayıt ücretini ödemek, eğitimin düzenini bozacak fiil ve hareketlerde 
bulunmamak, ve devam süresine uymak koşullarını kabul etmiş sayılır. 

11. Katılımcıların verdikleri kişisel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince, kayıt, 
program gerekleri ve sertifikasyon süreçleri haricinde kullanılmamak üzere uygun kapalı sistemlerde saklanacaktır. 
 
Kayıt formundaki şahsi bilgilerimin doğruluğunu ve yazılı maddeleri anladığımı, kabul ettiğimi beyan ve taahhüt 
ederim. 

 
    ……. /……. / 20…. 
             KATILIMCI ADI SOYADI 
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