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TAAHHÜTNAME 
 
 

ÜNİVERSİTE T.C. Antalya AKEV Üniversitesi 
Adres: T.C. Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü Kadriye Mahallesi 

Celal Bayar Caddesi No:5-6 Serik/Antalya TÜRKİYE 
 
 

ÖĞRENCİ  
Adı Soyadı  
T.C. Kimlik No  
İkametgah Adresi  

 Cep Telefonu  
E-Posta adresi  

 
 

ÖĞRENCİ VELİSİ  
Adı Soyadı  
T.C. Kimlik No  
İkametgah Adresi  

Cep Telefonu  
 

1. Kesin kayıt olduğum andan itibaren Üniversitenin web sitesinde bulunan ‘Antalya Akev 
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’, ‘Antalya Akev 
Üniversitesi Burs Yönergesi’ ve ‘Antalya Akev Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencilerine 
Uygulanacak İdari ve Mali Usul ve Esaslar’ gibi tüm Yönetmelik ve Yönergeler ile Usul ve 
Esasları kabul ettiğimi, 

 
2. 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin Üniversitemize olan 
mali yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmek zorunda olduklarını bildiğimi, 

 
3. Tüm duyuru ve bilgilendirmelerin Üniversitenin resmi web sitesi üzerinden yayınlanacağını ve 

yayınlanan her türlü duyurunun tarafıma tebliğ edilmiş olduğunu, 
 
4. ÖSYM tarafından verilen burslar dışındaki tüm burs ve indirim oranları, süreleri gibi şartlarda 

Mütevelli Heyeti’nin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Yapılması halinde, bu değişikliklerin 
tarafımca kabul edileceğini, 

 
5. Yukarıda yazılmış olan tüm bilgilerin doğruluğunu ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması 

durumunda değişikliği yazılı olarak bildireceğimi, 
 
6. Üniversitemizin ilgili idari birimlerinin onayı/izni olmaksızın üniversitenin adı ve logosu 
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kullanılarak oluşturulacak olan tüm sosyal medya ve dijital platformlarda hesap açamayacağımı 
bildiğimi,  

 
7. Üniversite hakkında izinsiz hiçbir şekilde bilgi ve belge paylaşımı yapmayacağımı, kurum adına 

beyanda bulunmayacağımı aksi takdirde yasalar ve mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılacağını, 
 
8. Öğrencinin Üniversiteye yeni kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ya da Mali Kayıt Yenileme yapılan 

tarihten itibaren ders başlangıç tarihine kadar olan sürede kayıt sildirme talebinde bulunması 
durumunda dönem ücretinin %25’ini ödemekle yükümlü olduğunu (Sınav Yönetmeliğimizin 
21.maddesine istinaden), 

 
9. Mali yükümlülüklerini yerine getiremediğim takdirde ders seçimi yapamayacağımı buna bağlı tüm 

iş ve işlemlerde AKEV üniversitesi mevzuatları uyarınca verilecek tüm kararlara uyacağımı, 
 

 
 

 
 
beyan ve taahhüt ederim. 
 
Tarih: 

 
       Öğrenci                                                                                                            Veli                                              

       Ad Soyad İmza                                                                                                  Ad Soyad İmza  

                                                                                     


	Tarih:
	Öğrenci                                                                                                            Veli

