
 
 
 

 

 

SÜTAŞ EĞİTİME DESTEK BURSU TAAHHÜTNAMESİ 

Bu Taahhütname, Sütaş Eğitime Destek Bursundan yararlanacak öğrencilerin (Bursiyer) 

burstan yararlandığı süre içinde uymak zorunluluğunda bulunduğu yükümlülükleri ve haklarını 

belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 1) Bursiyer,  Sütaş Eğitime Destek Bursunun “Sütaş Eğitime Destek Bursu Talep 

Formu”nda belirttiği bilgiler ve verdiği belgeler esas alınarak lehine karara bağlandığı bilinci ile 

bilgilerin doğruluğunu ve daima güncel olmasını sağlayacağını,  söz konusu bilgi ve belgelerde, 

hata, noksanlık, yalan beyan, tahrifat gibi unsurların tespiti halinde burs uygulamasına son 

verileceğini ve geçmişte yapılmış olan ödemeleri de derhal iade edeceğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

Madde 2) Bursiyer, gelir getiren düzenli bir işte çalışmaya başlaması, mali durumunun yeterli 

hale gelmesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu dışında, başka bir kurum ve kuruluştan burs/kredi 

almaya başlaması gibi durumlardan, Burs Komitesini derhal haberdar edeceğini, yukarıda 

belirtilen hususların Sütaş tarafından belirlenmesi durumunda burs uygulamasına son 

verileceğini ve haksız aldığı tutarları da derhal iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 Madde 3) Bursiyer, gerek okul ve gerekse sosyal hayatında toplumsal değerler ve etik ilkelere 

uygun davranışlar sergilemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Madde 4) Bursun sürekliliğinin sağlanabilmesi için, Bursiyerin, öğrenim süresi boyunca hiç yıl 

kaybetmeden öğrenimini tamamlaması esastır. 

Madde 5) Öğrenci bursunun devam edebilmesi için, Bursiyerin; 

a. Her yıl kayıt yenilendiğini gösterir belgeyi, 

b. Her dönem sonu ders notlarını gösterir belgeyi, 

c. Burs Komitesi tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeleri, zamanında vermesi esastır. 

Madde 6) Öğrenime geçici ara verme, bölüm değiştirme, yatay geçiş yapma veya eğitim 

değişim programı kapsamında Yurtdışına gitme durumlarında, Bursiyer derhal Burs Komitesini 

bilgilendirmek zorundadır. 

Madde 7) Bursiyer okuldan disiplin cezası almak, tutuklanmak, hüküm giymek ve benzeri 

durumlarda Burs Komitesini derhal bilgilendirmek zorunluluğundadır. 



 
 
 

Madde 8) Bursiyer her hangi bir nedenle haksız ve fazladan yapılan burs ödemelerini talep 

halinde derhal iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Madde 9) Sütaş Eğitime Destek Bursları karşılıksız olup, Bursiyere bir mecburi hizmet ya da 

geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Ancak, bursa hak kazanan her öğrenci, kendisini Sütaş 

ailesinin bir ferdi sayar. Bursiyerin, öğrenim sürecinde ve öğrenimini tamamladıktan sonra 

Sütaş’ın desteklediği sosyal projelere katılması beklenir.    

Sütaş, bursiyerin talep etmesi durumunda, İnsan Kaynakları staj başvuru kriterleri 
çerçevesinde Grup Şirketlerinden birinde staj yapma imkanı sağlar.  
 
Sütaş tarafından Eğitim Yönetim Sistemi’nin alt yapısıyla sağlanan E-eğitimleri tamamlaması 
beklenir.  
 

Madde 10)  Bu taahhütname 10 maddeden ibaret olarak, okunmuş, kabul ve taahhüt edilerek 

imzalanmıştır.  …/…/…. 

 

                Taahhüt Eden (Bursiyer) 

                         (İmza) 

 


