BURS TAAHÜTNAMESİ
Bu sözleşme Beyşehir Çevresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BEYHUDER) tarafından hazırlanmış
olup, BEYHUDER’den burs alan öğrenciyi (Bursiyer) ve BEYHUDER’i 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 ) dönemin sonunda üniversite yönetimi
tarafından onaylanmış olan akademik başarısını gösteren belgeyi Burs Komitesine ’ne
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 2,5; 100’lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının 60 olması
gerekmektedir. Şartlı burs bağışlarında bursiyerin akademik durumuyla ilgili bağışçının şartları
geçerli olup Burs komitesi tarafından değiştirilemez.
3. Bursiyer, haftada en az 4 saat ya da yılda 16 gün BEYHUDER bünyesindeki projelerde ve
etkinliklerde gönüllü çalışmalara katılmak; bu çalışmalarını kendisine verilen formatta
(Bursiyer Faaliyet Raporu) her ayın ilk 5 günü içinde Burs Komitesine ‘ne raporlamakla
yükümlüdür.
4. Bursiyer madde 1 – 2 – 3‘de belirtilen sorumlulukları yerine getirmediği takdirde, Burs
Komitesi tarafından sözlü ve yazılı uyarı alacak; bursiyerden mazeret beyanında bulunması
talep edilecektir. Mazeret beyanı geçerli görülen adaylar, bir dönem boyunca izlemeye
alınacak ve izleme dönemi sonunda bursiyer sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, yazılı
savunma istenecektir. Yazılı savunmada belirtilen mazeretler, Burs komitesi tarafından yeterli
görülmediği takdirde, bursiyer burs hakkını kaybedecektir.
5. Bu burstan yararlanmak, başka burs kaynaklarından faydalanmayı engellemez. Ancak
bursiyer başka herhangi bir kuruluştan burs veya mali yardım veya herhangi bir destek
alıyorsa, bunu BEYHUDER Burs Komitesine bildirmek durumundadır.
6. Bursiyer üniversiteden disiplin cezası alması halinde, BEYHUDER’den burs alma hakkını
kaybedebilir. BEYHUDER Burs komitesi alınan cezanın nedenini değerlendirdikten sonra bir
işlem yapılmasına gerek görürse, durumu BEYHUDER Yönetim Kuruluna bildirecektir.
7. Bursiyer;
 BEYHUDER vizyon, misyon, ilke ve değerlerine,
 BEYHUDER Yönetim Kurulunca alınan kararlara aykırı davranış sergilediği, derneğin
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 bursun kesilmesini BEYHUDER
Yönetim Kurulundan talepte edebilir.
 6. ve 7. madde de belirtilen bursun kesilme süreci başlatan bir durum yaşandığında,
bursiyerin bursu dondurulur. BEYHUDER Yönetim Kurulu bursiyeri haksız görmesi halinde
bursiyer, burs alma hakkını kaybeder.

8. Bursiyer, başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiği beyanları, burs komitesinin 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.

BEYHUDER BURS KOMİTESİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.Burs Komitesi, taraflardan birinin talebi doğrultusunda, Bursiyer ve burs için fon sağlayan bağışçının
buluşmasını gerçekleştirmekle yükümlüdür.
2.Burs Komitesi, bursların oluşturulması, bursiyerlerin belirlenmesi, seçilmesi, 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, Yönetim Kurulu ve bağışçılara karşı sorumlu olan komitedir. Bu süreçte, inceleme ve
değerlendirme süresi Burs Komitesi tarafından belirlenmiş olup, en fazla 30 gündür.
Bu sözleşme, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı süresince devam eder. Sözleşmeye konu olmayan bir
durum yaşandığında burs komitesi söz konusu konuda karar alma hakkını saklı tutar.
Aşağıda ismi belirtilen ve imzaları bulunan taraflar yukarıda belirtilen tüm hak ve görevleri kabul
ederek, sorumlulukları yerine getireceğini beyan etmektedir.
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