TAAHHÜTNAME VE KEFALETNAME
Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı' nın lisans eğitimi için vereceği karşılıklı bursu alacak olan .../.../...... doğumlu
.........oğlu/kızı...................... bu taahhütname ve kefaletnamedeki esalara ve şartlara göre müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı
ile vakfın ödeme yılı içerisinde bir öğrenciye vermiş olduğu burs bedeli kadar sorumlu olduğumu ve karşılıklı bursu aşağıdaki
şartlarda almayı kabul,beyan ve taahhüt ederim.
1. Lisans öğrenimimi başarı ile tamamlamayı kabul ve taahhüt ederim.
2. Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı tarafından şahsıma ödenecek olan bursu benden sonra başka öğrencilerinde
yararlanması için burs aldığım süre kadar Vakıfa geri ödemeyi kabul,beyan ve taaahhüt ederim.
3. Lisans öğrenimim sırasında:
a.Öğrenimimi kesintisiz ve başarıyla sürdürmek için yoğun çaba harcamadığım
b.Kendi isteğimle öğrenimimi yarıda bıraktığım veya öğrenimime ara verdiğim,devamsızlık nedeniyle sınıf geçemediğim
c.Arguvan kimliğine,insanlık onuruna,öğrencilik niteliklerine uymadığımda veya yüz kızartıcı bir suçtan hüküm
giydiğimde
d.Vakıfa bilgi vermeksizin fakülte veya yüksekokuldaki branşımı değiştirdiğimde
e.Vakıfa verdiğim belgelerin ve bilgilerin gerçeğe uymadığının tespit edilmesi halinde
f.Vakfın düzenleyeceği her türlü etkinlik ve kültürel faaliyetlere çağrılmama rağmen katılmadığım takdirde taahhüdümü
yerine getirmemiş sayılacağımı bilmekte ve kabul etmekteyim.
4. 3. maddede belirtilen şartlardan,taahhüt ve yükümlülüklerden herhangi birini ihlal ettiğimde veya öğrenimimi
tamamladıktan sonra işe başladığım ayı takiben ya da her halükarda iki yıl geçtikten sonra vakfın o tarihte bir öğrenci için ödediği
burs bedelini aylık veya peşin olarak geri ödemeyi kabul beyan ve taahhüt ederim.
5.Arguvan ve Köyleri Eğitim ve Kültür Vakfına geri ödemeyi, taksitlerden birini taahhüt ettiğim şekilde ödemediğim
takdirde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın bakiye borcumun muacceliyet kazanacağını ve bu tarihten itibaren yasal gecikme
faizi ödemeyi kabul ve beyan ederim.
6. İşbu taahhütname ve kefaletnameden doğacak borç ve hesaplar için Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı 'nın kayıt ve
defterleri geçerli olup "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287.maddesi gereğince" esas ve delil kabul edilip başkaca sübut
delilleri aranmayacaktır.
7.Arguvan ve Köyleri Eğitim ve Kültür Vakfı ile aramda meydana gelecek her türlü dava,takip ve ihtilafların çözümünde
İstanbul Merkez Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisini kabul ederim.
8. Aşağıda yazılı adres kanunu ikametgahım olup,bu adrese yapılacak her nevi tebligat aynı tarihte şahsıma yapılmış
sayılacaktır.Türkiye'deki kanuni ikametgah adresimde değişiklik olursa yazılı olarak Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfına
bildireceğim.Eğer kanuni ikametgah adres değişikliğimi bildirmemem durumunda aşağıda yazılı adresime yapılacak tebligatların
geçerliliğini kabul ederim.
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