
ÖĞRENCİ TAAHHÜTNAMESİ 

İş bu taahhütname ile Yaşar Üniversitesi’nde yürürlükte olan ve sonradan kabul edilecek 

yönetmelikler, yönergeler ve kararlar için ayrıca Üniversitenin resmi internet adresine e r i ş i m  

ve bu adres üzerinden sunulacak hizmetler ile ilgili olarak Yaşar Üniversite'sine herhangi 

bir hukuki, cezai,  idari sorumluluk talebinde bulunmayacağımı  kabul, beyan ve taahhüt 

ederim. 

İş bu taahhütnameyi imzalayarak Yaşar Üniversitesi’ne 2022-2023 Akademik Yılında 
kaydımı yaptırdığımı, özellikle; 

1)Lisansüstü öğrenciler için Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği, Lisans ve Önlisans öğrencileri için Yaşar Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri olmak üzere, Yaşar Üniversitesinin kayıt 

tarihinde yürürlükte olan eğitim-öğretim faaliyetleriyle alakalı tüm Yönetmelik, Yönerge ve 

alınan kararlara (Mütevelli Heyet, Senato, Yönetim Kurulu), bu tarihten sonra ileride 

yürürlüğe girecek tüm değişikliklere kayıtsız şartsız tabi olacağımı,  

2)Eğitim ücreti konusunda kesin kayıt/kayıt yenileme tarihinde yürürlükte olan

Mütevelli Heyet kararının geçerli olduğunu, 

3)Eğitim ücreti  ödendikten  sonra kayı t  sildirmek istemem veya idare tarafından 

haklı nedenle kaydımın silinmesi durumunda , iade talebinde bulunmayacağımı ve 

yatırılan ücretin tarafıma iade edilmeyeceğini,  

4)Eğitim ücreti ödendikten sonra kaydımın dondurulması halinde, ödenen tutarın 

tarafıma iade edilmeyip kayıt yenilemem sırasında ödemem gereken eğitim ücretimden 

mahsup edileceğini; bu kayıt yenileme sırasında geçerli olan Mütevelli Heyet kararı gereği 

aleyhime bir ücret farkı çıkarsa bunu da ödeyeceğimi, 

5) Yaşar Üniversitesi 'nce tarafıma sağlanan  şifreler ile yapacağım tüm işlemlerin,

sistem gereği imzam olmadan yapılmış sayılacağını, tarafıma e-posta, ilan, duyuru şeklinde yapılan 

açıklamaların yazılı talimat yerine geçeceğini ve bunu peşinen kabul ettiğimi, 

6)Yaşar Üniversitesi'nce tahsis edilen Yaşar ID ve Öğrenci Bilgi Sistemine giriş için 

kullanacağım şifreleri özenle muhafaza edeceğimi, tarafıma verilen  e-posta adresimi tüm 

akademik ve idari işlemlerde kullanacağımı; şifre ile yapılacak işlemlerin tarafımdan yapılmış 

sa yı l acağın ı , şifreyi ö z e n l e  m u h a f a z a  etmemem durumunda tüm sorumluluğun 

tarafıma ait olduğunu, Yaşar Üniversitesi'ne herhangi bir sorumluluk yükletmeyeceğimi, 

bununla ilgili hiçbir talepte bulunmayacağımı, 

7)Yaşar Üniversitesi'nce gerçekleştirilen akademik ve idari uygulamaların içerik ve 

kapsamında önceden haber verilmeksizin Üniversite tarafından tek taraflı değişiklik 

yapılabileceğini,  İş bu taahhütname çerçevesinde verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının 

münhasıran tarafıma ait olduğunu, 

8)İnternet sistemindeki hizmetleri kullanırken ortaya çıkabilecek cihaz arızası, iletişim

kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu ve benzeri teknik nedenlerden dolayı hizmetin yerine 



getirilememesi durumunda Yaşar Üniversitesi'nin herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını; 

9)Üniversite tarafından tarafıma tahsis edilen e-posta adresine gönderilecek her türlü 

bildirimin şahsıma yapılmış sayılacağını, bu durumda ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde 

bulunulmayacağını; 

10)Eğitim süresi içinde Üniversitenin etkinlikleriyle ilgili olarak kullanılan basılı ve 

görsel görüntülerimin telif hakkı oluşturmayacağını,  

11) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, T.C. Yaşar Üniversitesi K.V.K.K.ya ilişkin 

Aydınlatma Metninin (www.yasar.edu.tr/kvkk) tamamını okuyup anladığımı, Yaşar 

Üniversitesi’ne bildireceğim özel nitelikli veriler de dâhil olmak üzere kişisel verilerimin, 

kurumun görev alanının gerekleri kapsamında işveren/işveren vekili tarafından kaydedilmesine, 

sınıflandırılmasına, işlenmesine, saklanmasına, veri kanalları ile güncellenmesine, üçüncü 

kişiler ile paylaşılmasına, yurtiçi ve yurt dışına aktarılmasına ve beyan ettiğim iletişim 

kanallarından T.C. Yaşar Üniversitesi’nin bana öğrencilik dönemimde ve mezuniyet sonrasında 

ulaşmasına onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak hangi nam altında olursa olsun Yaşar 

Üniversitesi'nden hiçbir talep ve iddiada bulunmayacağımı,  

KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM. 
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