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Amaç 
Madde 1− Bu iç yönetmeliğin amacı, Türkiye'nin. ekonomik gelişmesinde önemli rolü olan eğitimi 

desteklemek, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere; 5590 sayılı Kanuna 2567 sayılı 
Kanunla eklenen Ek 5 inci madde gereğince, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bütçesinden ayrılacak paydan 
öğrencilere verilecek karşılıksız bursun esas ve şartlarını belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 − Bu İç Yönetmelik, 3 üncü maddede belirtilen yüksek öğretim kuruluşlarında öğrenim gören 

veya öğrenime başlayan, bu konuda mali desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle anılan maddedeki öğretim kurumlan 
kıstasına tabi olmaksızın, Birlik personelinin yüksek öğretimdeki çocuklarına Birlikçe verilecek karşılıksız 
bursun ödenmesiyle ilgili usul ve işlemleri düzenler. 

Burstan Yararlanacak Öğrencilerde Aranan Nitelikler 
Madde 3 − Birliğin bursundan; üniversitelerde öğrenim gören (açık öğretim hariç) tüm yüksek öğrenim 

öğrencileri ile Denizcilik Yüksek Okulunda öğrenim gören veya öğrenime hak kazanmış öğrenciler 
yararlanabilir. 

Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır. 
a) T.C. vatandaşı olmak, 
b) En az dört yıl süreli yüksek öğretim kurumunun öğrencisi olmak. 
c) Hazırlık ve birinci sınıfta 22, ikinci sınıfta 24, üçüncü sınıfta 25, dördüncü sınıfta 26 yaşından büyük 

olmamak, 
d) Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs almamak, 
e) Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak, f) Maddi desteğe ihtiyacı olmak, 
Burs Sayısı ve Miktarı 
Madde 4 − Her yıl Mayıs ayında, o yıl için burs verilecek öğrencilerin sayısı ve burs miktarları ile bursun 

şekli, bu İç Yönetmelik hükümleri dairesinde Birlik Yönetim Kurulu tarafından, Birlik bütçesi ile birlikte 
belirlenir. 

Birlik personelinin çocukları, İç Yönetmelik hükümlerine uygun olmaları şartıyla herhangi bir seçime tabi 
olmaksızın burs almaya hak kazanırlar. 

İlan ve Duyuru 
Madde 5− Burs sayısı ve miktarı Yönetim kurulunca belirlendikten sonra Ağustos ayı içinde burslarla 

ilgili bilgiler, burs verilecek eğitim dalının özellikleri ve eğitim dönemleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun 
uygun göreceği vasıta ve usullerle duyurulur. 

Müracaat 
Madde 6− Duyuru yapılması hallerinde, duyuruda bildirilen süre içinde, sair hallerde en geç Ekim ayı 

sonuna kadar, burs isteğinde bulunanlar, Birlik Personel Müdürlüğünden temin edecekleri "Burs İstek Dilekçesi" 
ve "Durum Bildirim Formu" ile Birliğe müracaat etmek zorundadırlar. 

Bu belgelere; 
Bir adet vesikalık fotoğraf, 
Nüfus cüzdanı sureti,  İkametgah ilmuhaberi, 



Öğretim kurumundan tasdik ettireceği, herhangi özel veya resmi kuruluştan burs almadığına dair belge ile 
öğrenim belgesi, eklenir. Birlik gerekli gördüğü hallerde,ibraz edilen belgelerin veya bildirimde beyan edilen 
hususların doğruluğunu araştırabilir. Müracaat sahibinin; yanıltıcı beyanda bulunduğu tesbit edilirse verilmekte 
olan burs derhal kesilir, ödenmiş olan tutar da nakden ve defaten geri alınır. 

Ödeme 
Madde 7− Burslar, öğrenciye aylık ve nakit olarak ödenir. 
Bir yıllık burs tutan Eylül-Haziran ayları arasındaki 10 aylık süreyi kapsar. 
Ödeme, bütün işlemlerin tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren başlar. Gecikme olan hallerde 

Eylül ayından itibaren birikmiş burs tutarı ilk ödemede defaten tediye edilir. 
Öğrencinin Durumunun İzlenmesi 
Madde 8− Burs hakkını devam ettirmek isteyen öğrenci, ikinci sömestre sonunda en geç güz dönemi 

sınavlarını takiben okuldan temin edeceği sınıfını borçsuz geçtiğini bildiren öğrenim belgesini Birliğe ibraz 
etmek zorundadır. 

Gerekli görülen hallerde Birlik, ilgilinin öğretim kurumu nezdinde sınıf geçip geçmediğini, öğreniminin 
dondurulup dondurulmadığını, askerlik nedeniyle ayrılıp ayrılmadığını izleyebilir. 

Burs alan öğrencinin Birlik nezdinde bir dosyası tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler, bursiyerin 
başarı ve genel durumuna ilişkin bilgiler yer alır. 

Bursun Kesilmesi 
Madde 9− Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir: 
a) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması, 
b) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile 

cezalandırılması, 
c) Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vekarına yakışmayan bir halinin üniversite 

tarafından Birliğimize bildirilmesi, 
ç) Öğrencinin Atatürk ilkeleri, laiklik, demokrasi ve ülke bütünlüğü aleyhine fiil ve davranışlarının tesbit 

edilmesi, 
d) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,  
e) Öğrencinin durumunu bildirim formunu gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurduğunun anlaşılması, 
f) Öğrencinin halen devam etmekte olduğu sınıfta kalması veya sorumlu sınıf geçmesi, 
g) Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması, 
h) Öğrencinin askere gitmesi, 
i) Öğrencinin öğrenim durumunun dondurulması 
(e) fıkrasında belirtilen formun gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurulması halinde, ayrıca bursiyerin 

daha önce aldığı burs meblağlarının geri alınması için gerekli takibata  geçilir ve bursiyerden tazminat talep 
edilir. Ancak burs istek formlarını sehven yanlış dolduranların, yazılı müracaatları ve almış oldukları burs 
meblağlarını tamamen geri ödemeleri halinde, Yönetim Kurulu, bunlar hakkında tazminattan vazgeçme kararını 
verebilir. 

Tekrar Burs Bağlanması 
Madde 10− Öğrenim süresi içinde sınıfta kalmak veya sorumlu olarak geçmek suretiyle bursları 

kesilenlerin sınıflarını geçmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulunun kararı ile yeniden 
burs alabilmeleri mümkündür. Ancak, Yönetim Kurulu bu gibi müracaatları ilk defa burs almak üzere müracaat 
edenlerden sonra gözönüne alır ve bu şekilde burs alacakların sayısını maddi imkanlara göre tesbit eder ve 
bunların sayısı hiç bir zaman toplam bursiyerlerin yüzde onunu aşamaz. 

Diğer Burs Verilme Halleri 
Madde 11− Yurt dışındaki herhangi bir üniversiteden ülkemizdeki bir üniversiteye yatay geçiş yapan, 

T.C. vatandaşı öğrencilerin durumları değerlendirilirken, sınıf geçme yerine ders geçme kriteri esas alınır. 
Madde 12− Birliğimiz uygun gördüğü takdirde, burs sayısı ve ücreti, Yönetim Kurulunca belirlenmek 

kaydıyla, oda, borsalar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeş odalar vasıtasıyla da burs verebilir. 
Yürütme 
Madde 13 − Bu İç Yönetmelik Birlik Yönetim Kurulunca yürütülür.  
Yürürlük 



Madde 14− Bu İç Yönetmelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun onayını takip eden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

 



 


