İKEV BURSİYER ÖĞRENCİ TAAHHÜTNAMESİ
İstanbul Karamanlılar Eğitim Kültür Ve Sosyal Dayanışma Vakfı'na (İKEV) eğitim bursu almak üzere; müracaatta
bulundum. İKEV tarafından ilan edilen Burs Yönetmeliği Esaslarını ve burs duyurusunu okudum / anladım. Burs ve
barınma koşullarını yönetmelik esaslarını kabul ediyorum.
1- Öğrenim ve barınma bursları ile ilgili olarak İKEV tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz
ve doğru olarak vereceğim. İKEV tarafından özel veya kamu kuruluşları nezdinde benimle ve ailemle ilgili bilgi
talebine muvafakatimiz vardır.
2- Geçerli bir mazeretim olmadığı müddetçe, İKEV tarafından öğrencilerin bilgi ve görgü düzeyini artırmak amacıyla
düzenlenecek ve davet edileceğim tanıtıcı, eğitici ve sosyal faaliyetlere katılmayı, bilgi ve becerim ölçüsünde bu
faaliyetlere katkıda bulunacağımı taahhüt ediyorum. Zorunlu toplantılardan 1 yıl içerisinde bir tanesine
katılmazsam 1 aylık bursun, 2 adet toplantıya katılmazsam o yılın bursunun kesileceğini kabul ediyorum.
3- Her eğitim yılı sonunda başarı durumumla ilgili belgeyi İKEV ’e getirmeyi, başarısız olmam halinde bursların
kesileceğini öğrendim ve kabul ediyorum.
4- Burs almama esas teşkil eden ve müracaat formumda beyan ettiğim, eğitim, maddi ve sosyal durumumda veya
adreslerimde herhangi bir değişiklik olması halinde İKEV 'e derhal yazılı olarak bildirimde bulunmayı taahhüt
ediyorum.
5- Öğretim Kurumundaki ve Barınma bursu almam halinde Yurttaki tutum ve davranışlarımla arkadaşlarımı rahatsız
etmeyecek İKEV’ in kuruluş amaçlarına olmayacak ve Karamanlıya yakışacak şekilde olmasını başarılı ve dürüst
olmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
6- Müracaat aşamasında beyan edilen bilgi belgelerin doğruluğunu taahhüt ediyorum. Verdiğim bilgilerin aksi
İKEV tarafından tespit edilir ise burs verilmesine mani bir durum olduğu takdirde bursların kesileceğini ve o
güne kadar aldığım bursları 6 ay içerisinde ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.
7- İKEV tarafından verilen bursları öğrenim gördüğüm okulu herhangi bir sebeple terk etmem halinde, terk
tarihinden veya okul mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl sonrası başlamak üzere ödemeyi kabul ve taahhüt
ediyorum. Haklı bir sebebe binaen ödeme güçlüğü olduğu takdirde ödeme süresini uzatma yetkisi İKEV
Yönetim kurulunun takdirindedir.
8- Öğrenim ve barınma bursları ödeme zamanındaki burs ve barınma tutarları esas alınarak veya verildiği
tarihteki ABD doları tutarı karşılığı baz alınarak;
- Alındığı ay/yıl süresince ödenecektir. Örneğin 3 yıl öğrenim bursu almış ise 3 yıl süresince 1 öğrenciye
burs ödemesi yapılacaktır.
- Aynı şekilde barınma bursu da yurtta kalındığı süre/yıl esas alınarak ücretleri yıllık olmak üzere her yıl
öğrenim yılı başından itibaren 4 eşit taksit halinde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
- Öğrenim bursu veya yurt bursu tutarları ve süreleri konularında bu sözleşmeyi, İKEV kayıtlarını, burs
ödemelerinin yapıldığı banka kayıtlarını ve yurtta kalınan sürelerde yurt/vakıf kayıtlarını kesin delil olarak
kabul ediyorum.
- İKEV ‘in sözlü yazılı talepleri üzerine ödeme yapılmaması durumunda yasal takip yapılacağını dava ve avukat
ücretleri ekleneceği tarafıma açıklandı.
9- Yukarıdaki taahhütname şartlarını özgür iradem ile okudum, aileme okuttum, onlarında bilgisi dahilin de
kefilim ile birlikte imzaladım. Tarih : ....... /....... /.............
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