TÜGVA BURS TAAHHÜTNAMESİ
Madde-1: Bu taahhütname, ''TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI'' tarafından lisans ve önlisans
eğitimi gören öğrencileri desteklemek üzere hazırlanmış olup ilgili kurum ve kişiler
arasındaki görev ve sorumlulukları düzenler.
Madde-2: Belirlenen şartların oluşmaması durumunda öğrencinin bursu kesilir. Şartları
sağlamayan öğrenciden gelecek ek süre talebinin ancak geçerli ve haklı bir mazerete
dayanması halinde Türkiye Gençlik Vakfı Burs Komisyonunun onayı ile karara
bağlanacaktır.
Madde-3: Bursiyer başka herhangi bir vakıf veya dernekten burs, mali yardım veya
herhangi bir destek alıyorsa, Türkiye Gençlik Vakfı Bursundan yararlanamaz.
Madde-4: Bursiyer, başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiği beyanları, vakfın
talep etmesi durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek doğrulamakla yükümlüdür.
Yanlış veya eksik beyanda bulunduğu belirlenen bursiyer hakkında Türkiye Gençlik
Vakfı tarafından bursun kesilmesine karar verilebilecektir. Taahhütnameye konu
olmayan bir durum yaşandığında burs komisyonu söz konusu konuda karar alma
hakkını saklı tutar.
Madde-5: Türkiye Gençlik Vakfı burs verdiği öğrenciden istemiş olduğu manevi istekleri
aşağıda belirtmiştir;
A-Türkiye Gençlik Vakfı öğrencilerine gönüllü olarak alanında iyi olduğu konuda
eğitim vermesi, (haftada 2 saat)
B-Türkiye Gençlik Vakfının yapacağı eğitimlere ve diğer faaliyetlere katılımda istekli
olması,
C-Okuduğu bölümdeki başarısı göz önünde bulundurularak bilgisini ve becerisini
gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yapması,
D-Öğrencilikle bağdaşmayan okul içi ve dışı faaliyetlerde bulunmaması gerekir.
E-2016-2017 döneminde Türkiye Gençlik Vakfı öğrencilerin önceki dönemlerde
kendilerinden istenmiş olan şartları %70 oranında gerçekleştirmiş olması gerekir.
Madde-6: Aşağıdaki hallerde Türkiye Gençlik Vakfı Burs Komitesi kararı ile burslar iptal
edilir:
A- Bursiyer üniversiteden disiplin cezası alması halinde veya hakkında idari yahut
adli soruşturma açıldığında durumu derhal vakfa bildirecek, bu durum da Vakıf
konuyu değerlendirerek bursun kesilmesi kararı verebilecektir.
B- Hapis veya para cezasına mahkûm edilmesi,
C-2016-2017 döneminde Türkiye Gençlik Vakfı öğrencilerin önceki dönemlerde
kendilerinden istenmiş olan şartları %70 oranında gerçekleştirmemiş olması.
Madde-7: Bursiyer kaydını dondurursa mazereti Komisyon tarafından değerlendirilir,
uygun görülmesi halinde kaydı açıldıktan sonra burs ödemesine devam edilir.

F.06 / 09.11.2016/ 00

1|2

TÜGVA BURS TAAHHÜTNAMESİ
Madde-8: Vakıf Genel Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komisyonu,
haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının
bursiyer tarafından Türkiye Gençlik Vakfı’na geri ödenmesi sürecini takip eder.
Madde-9: Türkiye Gençlik Vakfı taahhütnameyi tek taraflı olarak feshetme hakkını
elinde bulundurur.
Madde-10: Bu taahhütname imzalandığı tarihten lisans ve ön lisans eğitimini bitmesi
gereken ....................... Tarihine kadar yürürlükte olacaktır.
Madde-11: Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup, tek nüsha halinde düzenlenerek
,.................................... Tarihinde imzalanmıştır
Yukarıdaki taahhütnameyi okuyarak söz konusu hükümlerini aynen kabul ettiğimi ve
taahhütnamenin herhangi bir şartının ihlalinden sorumlu olduğumu beyan ederim.
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