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1.
Yukarıda belirtmiş olduğum bilgilerin doğruluğunu ve bilgilerde gerçekleşecek değişikleri derhal
bildireceğimi, yanlış beyan durumunda doğacak her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu ve adres
değişikliğimi bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak her türlü tebligatın geçerli olduğunu,
2. Yükseköğretim Kanunu, ilgili tüm mevzuat ile Atılım Üniversitesince düzenlenmiş her türlü
Yönetmelik, Yönerge ve Kararları bildiğimi ve bunlara uymayı kabul ederek kayıt olduğumu ve bunlarda
yapılacak her türlü değişikliğin tarafımı bağlayacağını, Üniversitece yapılacak genel ve bireysel her türlü ilan ve
duyuruları Atılım Üniversitesi web sitesinden, ilan panolarından ve bu formda beyan etmiş olduğum kişisel eposta adresim ile Atılım Üniversitesi tarafından öğrenim sürem boyunca kullanmam için tarafıma tahsis edilecek
olan "@student.atilim.edu.tr" uzantılı e-posta adresimden bizzat takip ile sorumlu olduğumu,
3. Atılım Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ve şahsıma tahsis edilecek
“@student.atilim.edu.tr”uzantılı elektronik posta adresimden gerçekleştireceğim tüm işlemler gibi, Atılım
Üniversitesi tarafından şahsıma elektronik ortamda yapılacak tüm duyuru ve bildirimlerin de şahsımı
bağlayacağını, elektronik ortamda yapılmış usulüne uygun işlem ve tebligat niteliğinde olduğunu, tarafıma tahsis
edilecek olan e-posta hesabı şifresi ve diğer bütün elektronik hesapların şifre bilgilerini hiç kimse ile
paylaşmayacağımı, elektronik hesap bilgilerim kullanılarak yapılacak olan tüm işlemlerden bizzat sorumlu
olduğumu,
4. “56.160 Euro (KDV dahil)” uçuş eğitimi ücretini ve uçuş eğitimi ile ilgili doğabilecek her türlü ücretleri
uçuş eğitimi öncesinde ve belirlenen süre içerisinde ödememem halinde uygulanacak gecikme ücreti ile birlikte
ödemeyi, tarafımca yapılacak her türlü ödemenin ödeme belgesinde belirtilen açıklamam ile bağlı olmaksızın
öncelikle varsa önceki dönemlere ait her türlü eğitim/öğretim ücreti, gecikme ücreti vs borçlarıma mahsup
edilmesini,
5. Yetkili bir havacılık sağlık merkezi tarafından uçuşa elverişli bulunmadığıma ilişkin belgelendirilmiş
bir sağlık problemimin ortaya çıkması ve/veya Uçuş Kurul Kararı gereğince pilotaj eğitimime devam
edemeyeceğimin tespit edilmiş olması sebepleriyle eğitimden ayrılmam halinde ayrılış tarihime kadar almış
olduğum eğitim süresi ve bu süreye karşılık gelen hesaplanacak eğitim ücreti ile bu tutara 1.000 Euro + KDV
Hizmet bedeli ilavesi ile çıkacak bedeli ödeyeceğimi veya Üniversiteye ödemiş olduğum ücretten bu tutarın
tamamının mahsup edilmesini,
6. Kendi isteğim ile herhangi bir sebeple(yatay geçiş sebebiyle ayrılmam dahil) pilotaj eğitimimi
bırakmam veya kayıt sildirmem halinde; eğitim aldığım ilgili uçuş modülü ücretinin tümünü ödeyeceğimi,
Üniversiteye ödemiş olduğum öğrenim ücretinin Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri uyarınca iade şartlarının oluşması halinde bu ücretin uçuş modülü ücretine mahsup
edilmesini, mahsup işleminin yapılması halinde bakiye ücretleri herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin derhal
Üniversite’ ye ödeyeceğimi,
7. Pilotaj eğitimimi tamamlamak için aldığım ek uçuşların/ek derslerin ücretini almış olduğum modül
eğitim ücretinden hesaplanarak Üniversite tarafından tarafıma bildirilmesini takiben 10 gün içerisinde
ödeyeceğimi, ödemez isem Atılım Üniversitesince var ise başkaca/önceki öğretim ücreti, gecikme ücreti vd
borçlarıma mahsup edilmesini,

8. Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından verilen uçuş talimatlarına
uyacağımı ve uçuş eğitimi ile ilgili tüm idari yükümlülüklerin tarafımca karşılanacağını, Uçuş Sertifikamı
alabilmem için yetkili kurum ve kuruluşların talep ettiği harç, vergi ve idari giderlerden Atılım Üniversitesinin
sorumluluğu olmadığını,
9. Yapılan uçuş eğitimleri(yer dersleri dahil) sırasında ihmal ve kusurum ile yol açacağım her türlü
zararlardan dolayı doğacak, hukuki, mali, idari ve cezai sorumlulukların tarafıma ait olduğunu, bu nedenle
Üniversite’ nin herhangi bir şekilde sorumlu tutulması ve bu kapsamda ödeyeceği her türlü hak, alacak, tazminat,
adli ve idari para cezaları ile her türlü yapacağı ödemeleri, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal Üniversite’ ye
ödeyeceğimi ve bu konuda Üniversitenin tarafıma karşı her türlü yasal ve rücu haklarının saklı olduğunu,
10. İlan edilen sürelerde gerek uçuş eğitim ücreti gerekse de öğrenim ücreti ödemelerimi yapmamam, ders
programımı danışmanıma onaylatarak ders kaydı yaptırmam halinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmış
olmayacağımı, böyle bir durumda eğitimlere/derslere ve sınavlara girme hakkımın olmadığını, sınavlara girmiş
olsam bile sınavlarımın ve sınav notumun iptal olacağını bildiğimi, kayıt yenilemem halinde kayıt yenilemediğim
dönemlere ait Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin 11/4 fıkrası
uyarınca tahakkuk edecek askı dönemlerine ait ücret tutarlarını ödeyeceğimi, mezuniyete hak kazanmam, ilişiğim
kesilerek diploma veya mezuniyet belgesinin verilebilmesi için, Üniversite ve eğitimim ile ilgili
mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmem gerektiğini ve uçuş eğitim ücreti ve öğretim ücreti borcumun
bulunmaması gerektiğini bildiğimi aksi halde mezuniyet işlemlerimin başlatılmayacağını,
11. Eğitim-öğretim durumuma ilişkin her türlü bilgi ve belgenin gönderilmesine/verilmesine onay verdiği
aile üyelerim ve/veya yakınım ile yapılan her türlü yazışmanın ve bu kişiye yapılacak tüm bildirimlerin tarafımı
da bağladığını, aile üyelerim ve/veya bilgilerini belirttiğim yakınıma eğitim-öğretim durumuma ilişkin her türlü
bilgi ve belgenin gönderilmesine/verilmesine izin verdiğimi,
12. Kayıt işlemleri kapsamında vermiş olduğum tüm bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olduğunu; kayıt
için tarafımdan talep edilen evrakların asıllarını en geç güz dönemi derslerinin başlaması ile Öğrenci İşleri
Direktörlüğü’ne teslim edeceğimi; gerçeğe aykırı bilgi, belge sunulması ya da talep edilen evrakların asıllarının
teslim edilmemesi halinde doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
kabul, beyan ve taahhüt ederim...… / …… / 2020
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