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GENEL AÇIKLAMA
Bu senet karşılığında Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı vakıf senedindeki 4. madde c,d ve n bendindeki hükümler gereği, ayrıca yönetim kurulunun 08.09.2010 Tarih ve 128 sayılı kararı
gereği öğrenim kredisi olarak, Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı yönetim kurulunun belirleyeceği miktar veya miktarlarda Vakfın bana vereceği öğrenim Kredisini daha sonraki yıllar
bazında olabilecek artışlar ile Tüketici Fiyat Endeksinden (TÜFE) doğacak artışlarla birlikte hesaplanacak miktar veya miktarlar üzerinden, aldığım bursumun söz konusu Vakıf senedi ve yönetim
kurulu ilgili kararı gereği kesilmesi halinde ise ödemem gereken burs tutarlarını yasal faizi ile birlikte, tebligat beklemeden aşağıdaki şartlarla Vakfa ödeyeceğim. Yıllar bazında öğrenim kredisi
miktarları artırıldığında, artırılan miktarın tarafıma ödenmesini kabul etmediğim takdirde bu husustaki açık beyanımı derhal ve yazılı olarak Vakfa bildireceğim. Bildirmediğim takdirde artan burs
ve kredi miktarından da bu taahhüt senedindeki şartlar altında sorumlu olduğumu kabul ve taahhüt ederim.

BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ İLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMALAR
1.
2.

3.
4.

Vakfa bu senedi vermiş olmamın tarafıma mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmeyeceğini, ayrıca bu senet nedeniyle yapmış olduğum tüm giderlerle ilgili olarak Vakıftan
hiçbir hak talep etmeyeceğimi,
Yukarıda belirtilen ve Genel Açıklama kapsamında tarafıma ödenecek olan öğrenim kredisi borcumu öğrenim gördüğüm öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden bir yıl
sonra başlamak üzere, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara öğrenim kredisinin verildiği tarihe kadar geçen süre için Devlet istatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki
artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle belirlenecek borcumu, öğrenim kredisi aldığım sürenin yarısı kadar sürede üçer aylık dönemler halinde Vakfa
ödeyeceğimi,
Okuduğum öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla burs, öğrenim ve/veya katkı kredisi verilmeyeceğini ve borcumun sıhhi sebepler mevcut olsa bile hiçbir şekilde
ertelenmeyeceğini.
Öğretim kurumunu değiştirdiğim takdirde önceki öğretim kurumumda aldığım burs, öğrenim ve katkı kredisi süreleri ile yeni öğretim kurumumda verilecek burs, öğrenim kredisi sürelerinin
yeni öğretim kurumumun normal öğrenim süresinden fazla olmayacağını,

5.

Öğretim kurumumu bıraktığım veya herhangi bir sebeple öğretim kurumumdan çıkarıldığım takdirde öğrenim kredisi borcumu öğretim kurumumdan İlişiğimin kesildiği tarihten itibaren bir
yıl sonraki ödeme döneminden başlamak üzere bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde ödeyeceğimi

6.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğum, asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalıştığım veya gelire sahip olduğum, kesin hükümle mahkûm olduğum, Kurum yurtlarından süresiz çıkarıldığım
takdirde kredimin kesildiği tarihten ibaren bir yıl sonraki ödeme döneminden başlamak üzere öğrenim kredisi borcumu bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde ödeyeceğimi,
Burs, Öğrenim kredisi almaktan vazgeçtiğimi Kuruma yazılı olarak bildirmem durumunda bursumun veya kredilerimin kesileceğini ve tarafıma yeniden verilmeyeceğini,
Vakıftan almakta olduğum bursun veya öğrenim kredisinin BANKKART ile ödenmesi nedeniyle tarafıma sağlanacak hizmetlerin ve yapılacak ödemelerin imza karşılığı yapılamayacağını,
ödemelerin ancak, Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma vakfı kayıtları ile ispat edileceğini, söz konusu Vakfın belge ve kayıtlarının benim için geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil ettiğini,
bu kayıtlardaki meblağlar kadar kayıtsız şartsız borçlanmış olacağımı (bursla ilgili olarak Genel Açıklama kapsamında), bu kayıtlara karşı itirazlarımı ancak yazılı belge ile ispatlayacağımı
ve bu senedin bir delil sözleşmesi olduğunu,
Ödemeyi aldığım banka tarafından verilen BANKA Kartının herhangi bir şekilde elimden çıkması (kaybolma-çalınma-zorla alınma vb.) halinde, bu hususu Gesi kalkındırma ve
yardımlaşma Vakfına ve ilgili banka şubesine en çabuk vasıta ile yazılı olarak bildireceğimi, bildirime kadar geçecek süreye ait sorumluluğun tarafıma ait olacağını,
Öğrenim durumumla ilgili her türlü değişikliği (öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma, izin alma, kayıt dondurma vb.) ve adresimde meydana gelen değişiklikleri 30 gün içinde Vakfa
bildireceğimi, bildirmediğim takdirde her türlü sorumluluğun tarafıma ait olacağını, adresimde olan değişikliği bildirmediğim veya verdiğim adreste bulunamamam durumunda verdiğim
adrese yapılan bildirimlerin her ne suretle olursa olsun tarafıma yapılmış sayılacağını,
Öğrenim kredisi borcumu, ait olduğu dönemin sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödeyeceğimi, öğrenim kredisi borçlarımın ödemelerini daha sonraki bir tarihte yaptığım takdirde
borçlarımın zamanında ödenmemiş gibi işlem göreceğini, ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğünün tarafıma ait olduğunu, ödemelerdeki uyumsuzluk halinde Vakfın kayıtlarının esas
alınacağını, ödeme makbuzlarını saklayıp istendiğinde Vakfa İbraz edeceğimi,
Kredi borç taksitlerimi öderken kredi numaramı ve borç türünü (öğrenim, mastır, doktora) bildirmek zorunda olduğumu, bu bilgilerdeki noksanlık yüzünden ödemenin şahsi hesabıma
geçirilmemesi halinde taksitlerimi zamanında ödememiş sayılacağımı, bu sebeple Vakfın hesabına intikal etmeyen paranın araştırılmasının tarafıma ait olacağını,"
Vakfa olan öğrenim kredisi borcumu zamanında ödemediğim takdirde borcumun tamamının muaccelliyet kazanacağını ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre gecikme zammıyla birlikte ödeyeceğimi,

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

BURSLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Vakfın gerekli görmesi halinde belgelerimin ve durumumun araştırılacağını, hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde bursumun kesileceğini, Vakıfça tarafıma ödenen burs miktarlarını
yasal faizi ile birlikte tarafıma bildirilecek açıklamalar doğrultusunda Vakfa geri ödeyeceğimi,
2.
Bursumun kesilmesini gerektiren bir durum ortaya çıktığında, ortaya çıkış tarihi itibariyle bursumun kesileceğini bu tarihten sonra aldığım burs miktarlarım yasal faizi ile birlikte tarafıma
bildirilecek açıklamalar doğrultusunda Vakfa geri ödeyeceğimi.
3.
Öğretim Kurumumda başarısız olmam durumunda bursumun kesileceğini, bursumun kesildiği tarihten itibaren tarafıma Vakıfça, Vakıf Yönetim kurulu kararı belirtilen esaslara göre
öğrenim kredisi verileceğini ve bu krediden doğacak borcumu uygulanacak TÜFE ile birlikte geri ödeyeceğimi, öğrenim kredisini almak istemediğim takdirde ise bu durumu yazılı olarak
Vakfa bildireceğimi,
Vakıftan alacağım burs,öğrenim kredisi İçin bu senette yazılı hüküm ve şartlar ile ayrıca bu konuda çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararları ile Vakıf yönetin Kurulunca çıkarılacak
yönetmelikler, statüler vb. tüm düzenlemelere ilişkin usul ve esasların hakkımda uygulanmasını ve bu senetle ilgili ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile icra dairelerinin, yetkili
olduğunu, kabul ve taahhüt ederim ………. /………./……………
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