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SÜZER VAKFI  LİSANS - LİSANSÜSTÜ BURS YÖNETMELİĞİ 
 
 
 
 
AMAÇ VE KAPSAM : 

 
 Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süzer Vakfı tarafından lisans veya lisansüstü düzeyinde eğitim gören başarılı 
ve/veya maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilecek eğitim burslarında uyulacak usul ve esasları belirlemektir. 

 
YASAL DAYANAK : 

 
 Madde 2- Bu yönetmelik Süzer Vakfı Senedinin 4. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.  

 
 
 

TANIMLAR : 
 

Vakıf : Süzer Vakfı 

 
Mütevelli Heyeti : Süzer Vakfı Mütevelli Heyeti 

 
Yönetim Kurulu : Süzer Vakfı Yönetim Kurulu 

 
Burs : Süzer Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ve/veya başarılı lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerine her yıl düzenli olarak yapılacak karşılıksız ayni ve/veya nakdi yardım 
 

Burs Bütçesi : Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından her yıl için tespit edilen toplam burs tutarı 

 
Burs Komisyonu : Süzer Vakfı’na yapılan burs başvurularını değerlendirecek ve  

 sonuçlandıracak komisyon 
 
Bursiyer : Süzer Vakfı tarafından burs verilen öğrenci 

 

 
 

BURS KOMİSYONU : 

 
 Madde 3- Burs Komisyonu, Süzer Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından seçilen ve en az ikisi Yönetim Kurulu üyesi 
olan üç kişiden oluşur. Mütevelli Heyeti Burs Komisyonuna dışarıdan bir üye atayabilir. Komisyon, burs başvurularının kabulü 
ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenir, bunun için kendi bünyesinde gerekli sistemi  oluşturur.  

Burs Komisyonu, her yıl Ekim ayı başında toplanır. Komisyon burs başvurularını inceler ve Mütevelli Heyeti tarafından  
öğretim yılı için tespit edilmiş bütçe doğrultusunda, uygun adaylar arasından burs verilecek öğrencileri belirler. Burs verilirken 
öğrencinin başarı notu ve maddi durumu göz önüne alınır ve başarı derecesi yüksek adaylara öncelik tanınır. Burs 

Komisyonu bu toplantıda bursları devam etmekte olan öğrencilerin durumunu da gözden geçirir.  

Burs  Komisyonu tavsiye ve değerlendirmelerini bir rapor haline getirerek Vakıf Yönetim  Kurulu’nun onayına en geç 15 
Ekim’e kadar sunar.  

Burs  Komisyonu, burs verilen öğrencilerin akademik performanslarını gözden geçirmek ve gerekirse tedbir almak amacıyla 
Şubat ayında tekrar toplanır. 
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BURSİYER ADAYLARI : 

 
 Madde 4- Bursiyer adaylarında aranacak asgari şartlar şunlardır: 
 

 Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinden birinde lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak  
 

 Lise mezunları için, kaydolduğu yüksek öğrenim kurumuna kayıtta esas alınan puan türüne göre ilk 100.000 içinde 
olmak 

 
 Lisans veya yüksek lisans eğitimine devam eden adaylar için 4,0 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 65 

not ortalamasına sahip olmak 
 

 Hapis veya ağır para cezası almamış olmak 
 

 Bir yarı yıl uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak  

 

 
BAŞVURU SÜRECİ : 

 
 Madde 5- Bursiyer adayları Süzer Vakfının web sitesinden veya vakıf merkezinden tedarik edecekleri  bursiyer 
başvuru belgesini doldurarak aşağıda listelenen belgelerle birlikte 3 – 17 Eylül tarihleri arasında Vakfın adresine şahsen veya 
posta ile ulaştırırlar.  Faks ya da e mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez. Geçerli adaylık şartlarını taşımayan 
öğrencinin başvurusu Burs Komisyonu tarafından işleme konulmaz.  

 
Yapılacak başvurularda,  Bursiyer Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır: 
 

 Nüfus cüzdan örneği  
 

 2 adet vesikalık resim, 
 

 Öğrenci Belgesi, 
 

 Başvuru Dilekçesi, 
 

 Lisans öğrenimine yeni başlayacak olanlar için lise diploması, mezuniyet derecesi beyanı ve (ÖSYM)sonuç  
belgesi fotokopisi, 

  
 Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın öğrenimi süresince aldığı 

bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü (transkript belgesi). 
 

 Ailede çalışan anne-babanın maaş bordrosu veya emeklilerden emeklilik kimliği fotokopisi veya babanın veya 
annenin işsiz olması durumunda SGK, Emekli Sandığı veya Ticaret Odasına kayıtlı olmadığına dair belge,  

 
 Adli Sicil Kaydı, 

 
 İkametgah, 

 
 Vukuatlı Nüfus Kaydı, 

 
 

 Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler, 
 

 
Burs Komisyonu başvuruları 15 Ekim tarihine kadar sonuçlandırır ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Yönetim Kurulu, 
Burs Komisyonu’nun önerilerini onayladıktan sonra burs almaya hak kazanmış başvuru sahiplerini yazılı olarak bilgilendirir. 
Yönetim Kurulu burs alacak öğrencileri Ekim ayı sonuna kadar belirler. 

 
 

 
BURS TUTARI VE SÜRESİ : 

 
 Madde 6- Herhangi bir öğretim yılı için o yılın bursiyer sayısıyla bursiyerlere verilecek burs tutarı öğretim yılının 
başlamasından önce Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir. Aylık burs tutarı Ekim ayında başlamak üzere 10 ay 
süreyle (Ekim-Temmuz) her ay öğrencinin banka hesabına yatırılır. 

 
 

Vakıf kaynaklarında olağandışı bir daralma olmadığı; bursiyer kayıtlı olduğu öğretim programına devam ettiği ve 8. maddede 
belirtilen sona erme şartları oluşmadığı sürece burs öğrencinin mezuniyetine kadar, her yıl başvuru şartı aranmaksızın, 
devam eder. Öğrenci bu süre boyunca, her  öğretim dönemi sonunda, dönem not çizelgesini postayla veya elden vakıf 
yönetimine sunmak zorundadır. Not çizelgesi dönemin son sınav sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün içinde vakfa 

ulaştırılmadığı takdirde burs askıya alınır.   
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BURSUN ÖDENMESİ : 

 
 Madde 7- Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayından itibaren öğrencinin adına açılmış banka 
hesabına havale yapar.  

   
 

BURSUN SONA ERMESİ : 

 
 Madde 8- Burs, öğrencinin devam ettiği lisans veya lisansüstü programından mezun olduğu ayın son günü sona erer. 

 
Ayrıca, aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluştuğu tespit edilirse vakıf yönetimi bursun hemen  kesilmesine karar verebilir:  

 
-   Vakıf yönetimince kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, öğrencinin dönem not ortalamasının, arka arkaya iki 
 dönem veya program süresince toplam üç kez 4,0 üzerinden 2,5’in veya 100 üzerinden 65’in altına düşmesi, 
 
-  Bursiyerin yasadışı faaliyetler içinde olduğu ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği yönünde hakkında dava  açılmış       
 olması,  
 
-   Öğrencinin bir yarıyıl uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası alması, 
 
-    Öğrencinin başvuru sırasında gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespiti veya burs süresi içinde vakıf  yönetimine    

 yanlış bilgi verdiğinin anlaşılması, 
 
-   Vakıf yönetimince kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, normal eğitim süresi içinde programı  tamamlayamaması, 
 
-   Vakıf yönetimini bilgilendirmeden kayıtlı olduğu programı değiştirmesi, 
 
-   Herhangi bir nedenden dolayı kayıtlı bulunduğu programla ilişkisinin bitmesi veya kesilmesi, 
 
-   Öğrenicinin kendisine burs verilirken nazara alınan mali durumunda önemli bir değişiklik olması  
 

 
DİĞER HÜKÜMLER : 

 
 Madde 9- Süzer Vakfı bu yönetmeliğin tamamını veya herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin  
değiştirmekte, burs tipini, süresini ve tutarını, bursiyer adaylarında aranacak şartları yeniden belirlemekte serbesttir.  

 
Süzer Vakfı burs verdiği öğrencilere karşı hiç bir borç ve yükümlülük altında değildir ve hiç bir taahhütte bulunmamıştır.  
 
Bursiyerler ve bursiyer adayları Süzer Vakfına burs için müracaat ettiklerinde bu yönetmelikte belirtilen bütün şartları 

benimsediklerini kabul ve beyan ederler.  
 

Bursiyerlerin yanlış bilgi ve belge ile bursa hak kazandıkları belirlendiği takdirde bursları kesilecek ve o güne dek vakıftan 
almış oldukları burs tutarını geri ödemeleri talep edilecektir.   
 

 

YÜRÜRLÜK : 

 
 Madde 10- Bu yönetmelik vakıf Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren  yürürlüğe girer.  

 
YÜRÜTME : 

 
 Madde 11- Bu Yönetmelik hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.  

 


