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   NEF VAKFI BURS TAAHHÜTNAMESİ 

 
Bu taahhütname NEF Vakfı tarafından hazırlanmış olup, NEF 

VAKFI’ndan burs alan öğrenciyi  (Bursiyer) ve NEF VAKFI’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 düzenlenmiş bir 

taahhütnamedir.   

 

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
1. Bursiyer her akademik yıl içerisinde, birinci ( Şubat ) ve ikinci dönemin ( 

Haziran ) sonunda üniversite yönetimi tarafından onaylanmış olan akademik 

başarısını gösteren belgeyi  NEF VAKFI’na iletecektir.  

 

2. Bursiyerin bulunduğu üniversitenin, dönem geçme sistemi var ise dönem 

geçmesi, sınıf geçme sistemi var ise sınıf geçmesi gerekmektedir. 4,00’ lük 

not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 2,00; 100’lük not sistemi 

geçerli ise not ortalamasının 55 olması gerekmektedir.  

 

 

3. Bursiyer, haftada en az 2 saat Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki 

projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalara katılmak; bu çalışmalarını 

kendisine verilen formatta (Gönüllü Faaliyet Raporu) iki ayda bir Nef 

Vakfı’na raporlamakla yükümlüdür. Bursiyerlerin okulun kapalı olduğu 

dönemlerde, sınav dönemlerinde ve sömestr tatillerinde rapor 

göndermesine gerek yoktur.  Gönüllü faaliyetler, “Toplum Gönüllüleri Vakfı, 

Nef Vakfı yada bursiyerin bulunduğu ilde topluluk yok ise, toplum yararına 

çalışan bir sivil toplum ” bünyesinde yerine getirilir.  

 

4. 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 Nef Vakfı’na 

zamanında bildirmekle yükümlüdür. 

 

5. Bursiyer madde 1 -2 -3- 4’ de belirtilen sorumlulukları yerine getirmediği 

takdirde, yazılı mazerette bulunması gerekir. Mazeret bildirmezse ya da 

mazeret beyanı geçerli görünmezse bursiyerin bursu kesilir. 
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6. Bursiyer üniversiteden disiplin cezası alması halinde, Nef Vakfı’ ndan burs 

alma hakkını kaybedebilir. Nef Vakfı Burs komitesi alınan cezanın nedenini 

değerlendirdikten sonra bir işlem yapılmasına gerek görürse, durumu Nef 

Vakfı Etik Kuruluna iletilmesi isteğiyle Nef Vakfı Yönetim Kuruluna 

bildirecektir. 

 

7. İstanbul’da öğrenim gören bursiyerler, Nef Vakfı’nın genel merkeziyle iş 

birliği halinde sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilir programlar 

düzenleyebilir.  

 

 

8. Bursiyerlerden, bursun bitiminden sonra da bir Nef Vakfı gönüllüsü olarak 

Nef Vakfı ile bağlarını koparmaması beklenmektedir. Bursiyer, iletişimin 

sağlıklı devam edebilmesi için adres, telefon ve e-posta bilgi değişikliklerini 

Nef Vakfına bildirmeyi görev bilir.  

 

9. Bursiyer; 

o Nef Vakfı, vizyon, misyon, ilke ve değerlerine, 

o Nef Vakfı yetkili kurullarınca (Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu) alınan 

kararlara,  

aykırı davranış sergilediği, Vakfın kurumsal kimliğini zedeleyici açıklama ve 

beyanlarda bulunduğu takdirde burs sözleşmesi sona erebilir ve bursiyer 

burs alma hakkını kaybedebilir. Yukarıda belirtilen durum gerçekleştiğinde, 

Burs Komitesi gerekli gördüğü takdirde Nef Vakfı Etik Kuruluna iletilmesi 

isteğiyle Nef Vakfı Yönetim Kurulundan talepte bulunabilir. 

6. ve 7. madde de ve/veya Etik Kurul süreci başlatan bir durum 

yaşandığında, bursiyerin bursu dondurulur. Etik Kurul bursiyeri haksız 

görmesi halinde bursiyer, burs alma hakkını kaybeder. 

10. Bursiyer, başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiği beyanları, Nef 

Vakfı talep etmesi durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek 

doğrulamakla yükümlüdür. Yanlış veya eksik beyanda bulunduğu 

belirlenen bursiyerden, verilen burs hakkı geri alınacak ve yasal işleme 

başvurulabilecektir. 
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                         NEF VAKFI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

1.Burs ödemeleri her ayın başında 1-10 tarihleri arasında bursiyer tarafından 

belirtilen banka hesabına yatırılır. Burs ödemeleri yaz tatillerinde kesilmez 

devam eder burs yönetmeliğinde belirtilen burs kesme kriterleri oluşmadığı 

taktirde aday okulundan mezun oluncaya kadar burs ödemesi devam eder. 

 

2. NEF VAKFI, bursların oluşturulması, bursiyerlerin belirlenmesi, seçilmesi, 

bursların ödenmesi, akademik durumu ve toplumsal duyarlılık çalışmalarının 

izlenmesi, denetlenmesi, raporlanması ve benzeri idari çalışmaların yürütülmesi 

ile şartlı burs bağışlarının bağışçının koyduğu koşul ve ilkelere uygun olarak 

yönetilmesi konularında sorumludur .  

 

    3. Bursiyer, burs sorumluluklarını yerine getiriyor ve bağışçı burs bağışlarına 

devam  ediyor ise; burs, bursiyerin önlisans veya lisans eğitimi süresince devam 

eder.  

 

   4. Bursiyerin okulu uzadığı takdirde bursu devam etmeyecektir. Ölüm, hastalık, 

Erasmus programı vb. bir mazeret nedeniyle okulu uzarsa aksi yönde bir karar 

alınabilir. 

 

Uygulama Ve Yürürlük Tarihi 

 
Bu sözleşmede yazılı bulunmayan veya tereddüte düşülen hususlarda VAKIF Burs 

Tahsis Kriterleri (ek-1), VAKIF Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar ile Borçlar 

Kanunu ve Medeni Kanun’un ilgili hükümleri uygulanır. 

14 maddeden ibaret işbu sözleşme tarafların rıza ve anlaşmalarıyla __/__/2017 

tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Aşağıda ismi belirtilen ve imzaları bulunan taraflar yukarıda belirtilen tüm hak ve 

görevleri kabul ederek, sorumlulukları yerine getireceğini beyan etmektedir..  

 

BURSİYER       NEF VAKFI ADINA  

 

İsim Soy isim 

T.C No: 

İmza: 
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