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BURSİYER TAAHÜTNAMESİ 

Bu taahhütname Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı (“Vakıf” veya “Buldan Vakfı”) tarafından hazırlanmış olup, Buldan 

Vakfı’ndan burs alan yüksek öğrenim gören öğrenciyi (“Bursiyer”) ve Buldan Vakfı’nı karşılıklı olarak bağlayan, burs 

verilen /alınan süre içinde her iki taraf için oluşabilecek olası aksaklıkları çözümlemek, tarafların yükümlülüklerini 

belirtmek ve yine bu tarafların haklarını korumak ve düzenlemek amacı ile hazırlanmış bir taahhütnamedir. 

Tarafların hak ve yükümlülükleri şöyle düzenlenmiştir;  

1- Bursiyerler her akademik yıl sonunda ve başında üniversite yönetimi tarafından onaylanmış olan akademik 

başarısını gösteren belgeyi Vakıf’a sunmakla yükümlüdür.  

2- Bursiyerler, iletişim bilgileri değişikliği (cep telefonu ve e-posta adresi), öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, 

okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği, değişiklik 

tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde vakfa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Yanlış ve yanıltıcı bilgi 

verdiği tespit edilen bursiyerin Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile bursunun kesilerek, o zamana kadar kendisine 

verilen tüm burs miktarının geri istenmesi için yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.  

3- Buldan Vakfı bursundan yararlanmak, başka burs kaynaklarından karşılıksız burs alarak faydalanmayı engeller. 

Bursiyer bu durumu Buldan Vakıf’na bildirmekle yükümlüdür. 

4- Bursiyerin;  

a.  Vakfın vizyon, misyon, ilke ve değerlerine, Vakıf standartları ve uygulamalarına, Yasal mevzuata, ahlak ve iyiniyet 

kurallarına, Vakıf yetkili kurullarınca alınan kararlara, aykırı davranış sergilediğinin tespit edilmesi,  

b. Yasadışı faaliyetler içinde olduğu ya da Türk Ceza Kanunu uyarınca suç işlediği yönünde hakkında dava açılmış olması 
ya da Yüksek Öğrenim gördüğü kurum tarafından uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası almış olması,  
c. Başvuru sırasında gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespiti veya burs süresi içinde vakıf yönetimine yanlış bilgi 
verdiğinin anlaşılması, 
d. Vakfın kurumsal kimliğini zedeleyici açıklama ve beyanlarda bulunması  
 
ya da Vakıf Burs Yönetmeliği Madde 8’de belirtilen diğer durumların oluşması halinde, Vakıf Yönetim Kurulu onayı ile 
bursiyerin bursu dondurulur. Vakıf Yönetim Kurulu bursiyeri haksız görmesi halinde bursiyer, burs alma hakkını 
kaybeder. 

5- Bursiyer, başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiği beyanları, Vakıf’ın talep etmesi durumunda, gerekli 

belgeleri ibraz ederek doğrulamakla yükümlüdür. Yanlış veya eksik beyanda bulunduğu belirlenen bursiyerden, 

Yönetim Kurulu kararı ile verilen burs hakkı geri alınacak ve yasal işleme başvurulabilecektir. 

6- Bursiyer, Vakıf tarafından kendisine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) gereğince gerekli 

aydınlatmanın yazılı olarak yapıldığını ve burs aldığı müddet ve bursu her hangi bir sebeple kesildikten sonra 

dahi, Vakıf tarafından oluşturulan bir etkinlikte çekilen fotoğraflarının, görüntülerinin veya Vakıf’a kendi iradesi 

ile sunmuş olduğu fotoğraflarının, görüntülerinin, ve kişisel tüm verilerinin Vakıf faaliyeteleri, tanıtımı, 

organizasyonu çerçevesinde paylaşılmasına müsaade ettiğini, söz konusu veriler dolayısıyla Vakıftan herhangi 

bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını, bunu kendi rızası ile gerçekleştirdiğini, tüm bu fotoğraf, görüntü, 

ve FSEK(Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) kapsamındaki tüm telif haklarının vakıf olduğunu kabul ettiğini, sınırsız 

ayni bir hak olarak Vakfa bu hakkı tanıdığını kabul beyan ve taahhüt etmektedir. 

7- Bursiyer gönüllü olarak vakfın proje, tanıtım, organizasyon vb. faaliyetlerine katılmayı, katkı koymayı, bağış 

toplamak için açılan kampanyalarda video, resim, sosyal medya paylaşımı, stantta görev alma vb. faaliyetlerde 

vakfa destek olmayı kabul ve taahhüt eder. Bursiyerin bu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde Vakıf 

Yönetim Kurulu’nun bursiyerin burs alma hakkını değerlendirme yetkisi bulunmaktadır. 

8- Vakıf Yönetiminin sebepten ari olarak dilediği zaman bu bursu dondurabileceğini ya da kesebileceğini; böyle bir 

durumda bursiyer vakfa karşı hiçbir hak, alacak ve talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

Aşağıda ismi belirtilen ve imzaları bulunan taraf yukarıda belirtilen tüm hak ve görevleri kabul ederek, sorumlulukları 

yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  
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