
KK NO/SON.KULL.TAR.:
Son Kull.Trh. :

Güvenlik 
No.:

PEŞİN KREDİ KARTI(**)
BANKA 
KREDİSİ

NO ÖDEME TARİHİ TAKSİT TUTARI (TL)
1
2
3
4
5
6
7

ÖDENECEK ÜCRET

BURS İSKONTO
PEŞİN İSKONTO

İSKONTO KDV

ÖĞRENCİ ÖDEMEYİ YAPAN
Adı ve Soyadı     :  Adı ve Soyadı     :

Adresi                 : Adresi                 :

İmzası                 : İmzası                 :

İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

KAPADOKYA  MESLEK  YÜKSEKOKULU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

EĞİTİM TAAHHÜTNAMESİ

* Kapadokya MYO Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini teslim aldım, okudum ve anladım. 
** Kredi kartınızdan yukarıda belirtilen ödeme tutarlarının, belirtilen kredi kartı hesabınızdan Kapadokya Meslek Yüksekokuluna
ödemeyi ve taksitlerden birinin ödenmemesi halinde tüm taksitlerin muacceliyet kesbedeceğini kabul ve taahhüt etmiş
bulunuyorsunuz. Bu ödeme emri herhangi bir ödeme tarihinin, kartın geçerlilik tarihinden sonrası olması durumunda kartınızın
geçerlilik tarihi bitiminde ilgili banka tarafından otomatik olarak yenileneceği varsayılarak hazırlanmıştır. Herhangi bir şekilde
kredi kartınızın yenilenmemesi, hesabınızda yeterli bakiye bulunmaması ve kartınızın çalınması ya da kaybolması durumunda;
0384 353 51 25 numaralı faks ve 0384 353 50 09 numaralı telefonla muhasebe ve mali işler birimimize bilgi vermeniz ve
vadesi gelen borç varsa yüksekokulumuza ödeme yapmanız gerekmektedir.

                Kapadokya Meslek Yüksekokulu ............................................. Programında öğrenciyim. 2014-2015 öğretim yılı için 

tarafıma teslim edilen ve okuyup anladığım Kapadokya Meslek Yüksekokulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin* tüm hükümlerine 

uyacağımı; yüksekokul müdürlüğünce kullanımıma sunulan tüm malzemeleri özenli olarak kullanacağımı ve sağlam olarak 

teslim edeceğimi, aksi takdirde okul yönetimi tarafından belirlenmiş olan bedelleri ödeyeceğimi, öğrenim ücretlerine ilişkin 

taahhüt ettiğim aşağıda yer alan ödeme planına uyacağımı ve disiplin suçu ile yüksekokuldan uzaklaştırılmam / çıkarılmam 

veya herhangi bir sebeple eğitime devam etmeme durumunda 1 (bir) yıllık eğitim bedelini eksiksiz bir şekilde ödeyeceğimi 

peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

ÖĞRENCİNİN ADI/SOYADI  : 

ÖDEMEYİ YAPACAK OLAN :

TOPLAM EĞİTİM ÜCRETİ

AÇIKLAMA

ADI/SOYADI:
YAKINLIK DERECESİ:

ADRESİ:

ÖDEME ŞEKLİ:
DİĞER          --> Senet No:

ÖDEME PLANI

*** Hazırlık sınıfını 2. (bahar) dönemin sonunda başarı ile tamamlayan ve bu nedenle 3. (yaz) döneme kayıt yaptırmayan
öğrenciden belirtilen son taksit tutarı tahsil edilmez.

TELEFONU:


