
TAAHHÜTNAME 
 
Bu taahhütname Sarbak Vakfı tarafından hazırlanmış olup, Sarbak Vakfı’ndan burs alan öğrenciyi (Bursiyer) ve Sarbak 

Vakfını 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- Bu burstan yararlanmak, başka burs kaynaklarından karşılıksız burs alarak faydalanmayı engeller. Bursiyer bu 

durumu Sarbak Vakıf’na bildirmekle yükümlüdür. 
 

4- Bursiyer; 
 

a. Vakfın vizyon, misyon, ilke ve değerlerine, 
b. Vakıf yetkili kurullarınca (Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu) alınan kararlara, aykırı  
davranış sergilediği, Vakfın kurumsal kimliğini zedeleyici açıklama ve beyanlarda bulunduğu takdirde 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, 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 

müsade 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- 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. 
8-   LİSANS BURSLARI 
 Vakıf bursları, lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve takip eden sınıflardaki öğrencilere verilir. Hazırlıktan birinci 

sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda da ara sınıf fark gözetilmez. Başarılı ve maddi imkanlardan daha 
mahrum olan adaya öncelik tanınır. 

 Burs için gerekli başarı şartları : 
 Ara sınıf öğrencileri için burs Tıp Fakültelerinde 1+6 yıl, Mühendislik ve Hukuk fakültelerinde 1+4 yıl veya yarıyıl 

normal eğitim öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve eklemeli başarı not ortalaması (4) 
üzerinden en az 2,5/4, (100) üzerinden yapılan değerlendirmede en az 60 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı 
kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır. 



 
Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların “Lisans” eğitim düzeyinde (25) yaşından büyük olmamaları şarttır. 

9-    LİSANÜSTÜ BURSLAR 

        Üniversitelere bağlı enstitülerde Lisansüstü öğrenim (tezli yüksek lisans ) yapan başarılı ve maddi imkanı kısıtlı olan     

        öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. 

        Tezli yüksek lisans için öğrencinin lisan mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 75/100 olması             

        şarttır. 

       Diğer şart ve özellikler : 

        Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların “Tezli Yüksek Lisans” düzeyinde (27) yaşından büyük olmamaları şarttır. 

 
Aşağıda ismi belirtilen ve imzaları bulunan taraflar yukarıda belirtilen tüm hak ve görevleri kabul ederek, sorumlulukları 
yerine getireceğini beyan etmektedir. 
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İMZA TARİHİ: 


