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FETHİYE  TİCARET VE SANAYİ ODASI   
BURSLAR İÇ YÖNERGESİ  

 
 
Amaç  
Madde 1- Bu İç Yönerge’nin amacı Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde önemli rolü olan 
eğitimi desteklemek, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere Fethiye  
Ticaret ve Sanayi Odası bütçesinden ayrılacak paydan öğrencilere verilecek karşılıksız bursun 
esas ve usullerini belirlemektir. 

 
Kapsam  
Madde  2- Bu İç Yönerge, 5’inci maddede belirtilen, yüksek öğretim kuruluşlarında öğrenim 
gören veya öğrenime başlayan, bu konuda mali desteğe ihtiyacı olan öğrencilere Odaca 
verilecek karşılıksız bursun ödenmesiyle ilgili usul ve işlemleri düzenler. 
 
Dayanak 
Madde 3- Bu İç Yönerge Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliği’nin 67. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar  
Madde  4- Bu İç Yönergede geçen; 
“Oda” deyimi: Fethiye  Ticaret  ve Sanayi Odası’nı 
“Öğrenci” deyimi : En az dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına kayıt 
yaptırmış ve öğrenimine devam eden öğrencileri ifade eder. 
 
İhtiyaç bursundan yararlanacak öğrencilerde aranan nitelikler 
Madde  5- Odanın ihtiyaç bursundan; üniversitelerde öğrenim gören (açık öğretim hariç) tüm 
yüksek öğrenim öğrencileri ile 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) Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak,  
e) Maddi desteğe ihtiyacı olmak  
 
Yukarıdaki nitelikleri haiz olanlardan öksüz ve/veya yetim olan öğrencilere öncelik verilir. 
 
Burs sayısı, miktarı ve tahsisi 
Madde 6– Burs verilip verilmeyeceği her yıl  aralık ayında  yapılacak meclis toplantısında 
bütçe ile birlikte  belirlenir. O yıl içerisinde verilecekse aynı toplantıda kaç öğrenciye, hangi 
aylarda burs verileceği ve bursun miktarı belirlenir. Bursun miktarı, Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun vereceği miktardan fazla olamaz. 
 
Kimlere burs verileceği bu Yönerge’nin 5’inci maddesindeki esaslara göre Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. 
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Duyuru  
Madde  7- Burs sayısı ve miktarı Fethiye  Ticaret ve Sanayi  Odası Meclisinde 
belirlendikten sonra, Ağustos ayı içinde burslarla ilgili bilgiler, burs verilecek kişilerin 
özellikleri ve burs dönemleri dikkat alınarak oda yönetim kurulunun uygun göreceği vasıta ve 
usullerle duyurulur. 
 
Müracaat 
Madde 8- Duyuru yapılması hallerinde, duyuruda bildirilen süre içinde burs isteğinde 
bulunanlar Odadan temin edecekleri "Burs İstek Formu" ve "Durum Bildirim Formu" ile 
Odaya müracaat etmek zorundadırlar. 
Bu belgelere; 
a) Bir adet vesikalık fotoğraf, 
b) Nüfus cüzdanı sureti,  
c) İkametgah ilmuhaberi, 
d) Savcılık iyi hal kağıdı 
e) Okul kimliği fotokopisi 
f) Öğrenim belgesi 
g) Ailesinin gelir durumunu gösterir belge 
eklenir. Oda gerekli gördüğü hallerde, ibraz edilen belgelerin veya bildirimde beyan edilen 
hususların doğruluğunu araştırabilir. Müracaat sahibinin; yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit 
edilirse verilmekte olan burs derhal kesilir, ödenmiş olan tutar da nakden ve defaten geri 
alınır. 
 
Ödeme   
Madde 9- Burslar, öğrenciye aylık ve nakit olarak ödenir. Ödemeler bütün işlemlerin 
tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren başlar. Gecikme olan hallerde, birikmiş burs 
tutarı ilk ödemede defaten tediye edilir. Burs ödeme süresi, yıllık öğrenim süresi olan dokuz 
aydır. 
 
Öğrencinin durumunun izlenmesi  
Madde 10- Burs hakkını devam ettirmek isteyen öğrenci sınıfını borçsuz geçtiğini bildiren 
öğrenim belgesini Odaya ibraz etmek zorundadır. 
 
Gerekli görülen hallerde Oda, ilgilinin öğretim kurumu nezdinde sınıf geçip geçmediğini, 
öğreniminin dondurulup dondurulmadığını, askerlik nedeniyle ayrılıp ayrılmadığını izleyebilir. 
Burs alan öğrencinin Oda nezdinde bir dosyası tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler, 
bursiyerin başarı ve genel durumuna ilişkin bilgiler yer alır. 
 
Bursun Kesilme Halleri : 
Madde 11- 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 vakarına yakışmayan bir halinin 

üniversite tarafından Odaya bildirilmesi, 
d) Öğrencinin Atatürk ilkeleri, laiklik, demokrasi ve ülke bütünlüğü aleyhine fiil ve 

davranışlarının tespit edilmesi, 
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e) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması, 
f) Öğrencinin durumunu bildirim formunu gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurduğunun 

anlaşılması, 
g) Öğrencinin halen devam etmekte olduğu sınıfta kalması veya sorumlu sınıf geçmesi, 
h) Öğrencinin askere gitmesi, 
i) Öğrencinin öğrenim durumunun dondurulması 
 
İşbu maddenin (f) fıkrasında belirtilen formun gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurulması 
halinde, ayrıca bursiyerin daha önce aldığı burs meblağlarının geri alınması için gerekli 
takibata geçilir  
 
Hüküm Bulunmayan Haller 
Madde 12-   Bu İç Yönergede yer almayan esas ve usulleri belirlemeye Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu yetkilidir. 
 
Kaldırılan mevzuat 
Madde 13- Oda Yönetim Kurulu’nun 08.03.2006 tarih, 62 sayılı ve  Oda  Meclisimizin de 
13.04.2006 tarih, 17 sayılı oturumunda tetkik edilerek kabul edilen ve Birlik Yönetim 
Kurulunun kararı ile yürürlüğe giren Fethiye Ticaret Ve Sanayi Odası Burs İç Yönergesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Yürürlük 
Madde 14- Oda Yönetim Kurulu’nun 19.07.2011 tarih ve 133 sayılı teklifi üzerine, Oda 
Meclisi’nin 21.07.2011 tarih ve 37 sayılı toplantısında müzakere ve kabul edilen ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği'nin 06.09.2011 tarihli onayı ile uygun görülen Oda Burs İç Yönergesi 
TOBB'un onayından itibaren yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 15 - Bu İç Yönerge hükümleri Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
tarafından yürütülür. 
 
       Akif ARICAN                                            Mustafa BÜYÜKTEKE       
Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                 Meclis Başkanı 
 
 
 


