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2018-2019
Öğretim
yılı
burslarımızdan
İSTANBUL’daki
LİSE
ve
ÜNİVERSİTELERDE öğrenim gören, gördükleri öğrenim düzeyinde başarılı olan,
ihtiyaçlı, T.C. vatandaşı LİSE, ÜNİVERSİTE ve TEZLİ YÜKSEK LİSANS
öğrencileri yararlanabilir.
LİSE burslarında Fen Lisesi öğrencilerine öncelik tanınır.
LİSANS bursları Hukuk, Tıp, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği,
Uçak ve Uzay Bilimleri, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve İktisat alanlarında öğrenim gören
öğrencilere verilir. Bu alanlar dışındaki başvurular kabul edilmez.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS bursları; hukuk fakültesi öğrencilerine verilir. Kadın ve
çocuk hakları alanlarında tezli yüksek lisans yapanlara öncelik tanınır.
Yukarıda belirtilen alanların dışındaki başvurular kabul edilmez.
Hazırlık ve lisans 1.sınıflarında öğrenim gören öğrencilere burs tahsis edilmez.
Lisans burslarından bir üst sınıfa akademik genel not ortalaması; 4 üzerinden not
verilen üniversitelerde en az 2,70, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde de en az
70 alarak geçen öğrenciler yararlanabilir. Lise burslarına ise yılsonu ortalaması en az
70 olan öğrenciler başvurabilir. Bu başarı düzeylerinin altında kalan öğrencilerin
başvuruları kabul edilmez.
Burslarımız karşılıksızdır.
Burslarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine sahip çıkan adaylara verilir.
Burslarımızdan yurt dışında öğrenim gören öğrenciler de yararlanabilirler.
ERASMUS v.b. uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında belirli sürelerle
yurt dışına giden öğrencilere burs ödemeleri devam eder. Ancak başarılı
bursiyerlerimize bursları Yönetim Kurulu’nun kararıyla USD veya EUR olarak
ödenebilir.
Bursiyerlerimizin söz konusu burslardan yararlanabilmesi için,
-Türkiye’deki okulunda kaydının devam etmesi, ERASMUS vb. nedeniyle sene veya
dönem kaybının olmaması gerekir.
Bu olanaktan yararlanmak isteyen bursiyerlerimizin amaçlarını ve durumlarını anlatan
bir dilekçeye ERASMUS vb.ye kabul edildiklerini belirten yazının bir örneğini
ekleyerek Vakfımıza başvururlar.
Yurt dışı eğitimlerini tamamlayan bursiyerlerimiz, yurt dışındaki başarı durumlarını
Türkiye’deki okulunda yıl veya dönem kaybı olmadığına dair belgeleri ve
transkriptlerini Vakfımıza vermek zorundadır.
Bu koşulları yerine getirmeyen bursiyerimizin Türkiye’deki bursu kesilir.
Burslar bir öğretim yılı için tahsis edilir. Yönetim Kurulu’nca burs ödemeleri aynı
öğretim yılı içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin durdurulabilir. Bursların
ödenmesinin devamlılığı Vakfın gelirlerine ve bursiyerlerin Yönetim Kurulu’nca
saptanan başarı düzeylerini sürdürmelerine bağlıdır.
Aynı aileden birden fazla kişiye burs verilmez. Ancak, hukuk alanında öğrenim gören
kardeşler, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’nden “Üstün Başarı Bursu”
alanlar bu kuralın dışındadır. Bu durumlarda bile bir aileden en fazla iki kişiye burs
verilir.



























Özel Lise, Vakıf Üniversitesi, açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri
burslarımızdan yararlanamazlar. Ancak, Özel Lise ve Vakıf Üniversitelerini tam burslu
kazanan (%100) veya okuyan öğrencilere bu kural uygulanmaz.
Posta ve kargo ile gönderilen başvurular dikkate alınmaz.
Bursların dağılımında daha başarılı adaylara öncelik tanınır. Bursun devamı için
başvuru başarı şartlarının devamı gerekir.
Vakfımızdan burs almaya hak kazanan öğrenciler, Vakfın burs koşullarını bilerek ve
kabul ederek burs almaya başlar.
Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü
işlemin sorumluluğunu kabul eder.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler, Vakıfça gerekli görülen hallerde burs başvuru
formunda veya Vakfa gönderdikleri belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve
kullanılmasını kabul eder.
Vakıf web sitesindeki online başvuru formunda yer alan bilgiler çerçevesinde Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen puanlara ve koşullara göre yapılan ilk değerlendirmeyi
takiben burs verilebilecek öğrenciler önceliklerine göre sıralanır. Yönetim Kurulu
nihai değerlendirme için bir komite kurabilir ve adayları mülakata davet edebilir. Burs
tahsis işlemi Yönetim Kurulu’nun kararıyla yürürlüğe girer.
Yönetim Kurulunca saptanarak Vakfımızın web sayfasında ilan edilen başarı
düzeylerini devam ettiren öğrencilerin bursları normal öğrenim sürelerince devam
eder. Öğrenim süreleri uzayan öğrencilerin bursları kesilir.
Özel lise ve Vakıf Üniversitelerinde %100 burslu okuma hakkını kaybeden
öğrencilerin bursları kesilir.
Üniversitede öğrenim görürken yeniden sınava girerek yeni bir ana dala devan eden
öğrencilere eski ana dallarından kalan süre kadar burs verilir. Yıl kaybetmeden yatay
geçiş yapanların bursları devam eder. Yıl kaybedenler yatay geçiş öncesindeki süreleri
kadar burs alırlar. Çift ana dalda öğrenim görenlerin bursları asıl öğrenim ana dalından
mezun oluncaya kadar devam eder.
Doğal afet, kaza, sağlık vb. istem dışı olay ve sorunlar nedeniyle bir öğretim yılında
başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamına Vakıf Yönetim Kurulu’nca
karar verilir. Böyle bir sorun yaşayan öğrencilerin durumlarını belgeleyerek Vakfımıza
yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili okul değişikliği, bölüm değişikliği, geçici olarak yurt
dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-mail adresi değişikliği vb
her değişikliği Vakfa derhal bildirmek zorundadır.
Bursiyerimiz olan;
- LİSE ÖĞRENCİLERİ, her dönem başında öğrenci belgelerini, karnelerini ve
başarı belgelerini;
- ÜNİVERSİTE ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ, her dönem başında
öğrenci belgelerini ve not belgelerini (TRANSKRİPT), her öğretim yılı başında da
sabıka kayıtlarını Vakfımıza ulaştırmakla yükümlüdür. Bu belgelerin Vakfımıza
ulaşmasından bursiyerler sorumludur. Söz konusu belgelerin Vakfımıza
ulaşmaması bursun kesilmesine neden olur.
- Öğrenim yılı başında gönderilecek öğrenci belgelerinde mutlaka öğrencinin bir üst
sınıfa geçtiği yazılı olmalıdır.
Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
İstenilen başarı belgelerini Vakfa zamanında ulaştırmayanların,
Kayıt donduranların,
İstenilen eksik belgeleri tamamlamayanların,

 Disiplin cezası alanların,
 Hüküm giydiği tespit edilenlerin,
bursları kesilir ve gerekirse bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara
başvurularak geri istenebilir.

