AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÜKSEK ÖRGÜN ÖĞRENİM BURSU SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR
Bursu Veren : Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası,
Dörtyol Mahallesi Turgut Özal Cad. No:69 Afyonkarahisar
(sözleşme metninde ODA olarak anılacaktır)
Bursu Alan

: Adı-Soyadı

:…………………………………………………………………..

İkametgahı

:…………………………………………………………………

Okulu

:…………………………………………………………………..

Sınıf/Sömestri:………………………………………………………………….
(sözleşme metninde BURSİYER olarak anılacaktır)
ODA ile BURSİYER arasında aşağıda belirtilen koşullarda Burs sözleşmesi yapılmıştır.
Yukarıda yazılı adreslere yapılan tebligatlar muhataba erişmiş sayılır.
2- KONU
TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Karşılıksız
Burs İç Yönergesi ve ODA Meclisi ve Yönetim Kurulu tarafından belirtilen şartlara göre,
BURSİYERİN yüksek öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacı ile burs verilmesidir.
3- BURSUN ÖDENME ŞARTLARI
BURSİYER in maddi desteğe ihtiyacı olmalı, herhangi bir firma/kuruluşta daimi eleman
olarak çalışmamalı, herhangi bir resmi veya özel kuruluştan (Kredi Yurtlar Kurumu - KYK
katkı ve eğitim kredisi ile bursu hariç) burs ve/veya eğitim yardımı almamalıdır.
BURSİYER, ikinci sömestr sonunda, en geç güz dönemi sınavlarını takiben okuldan temin
edeceği sınıfını borçsuz geçtiğini bildirir öğrenim belgesini ibraz etmek zorundadır.
Burs, BURSİYER in öğretim kurumuna devam ettiği, bir üst sınıfa borçsuz geçtiği, okuldan
geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası almadığı durumlarda, ODA Yönetim
Kurulu’nun uygun görmesi halinde devam edebilir.
BURSİYER için ODA nezdinde bir dosya tutulur. Bu dosyada, başvuru belgeleri ile
BURSİYERİN başarı ve genel durumuna ilişkin bilgiler yer alır.
Gerekli görülen hallerde ODA, BURSİYER in öğrenimi ile ilgili bilgileri talep edebilir.
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4- BURSUN MİKTARI
Burs miktarı her yıl için, ODA Meclisi tarafından tespit edilir ve ODA Yönetim Kurulunca
duyurulur. Belirlenen miktar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen
bursun miktarlarını aşamaz.
5- BURSUN ÖDENME SÜRESİ VE ŞEKLİ
Burs ödeme süresi, yıllık öğrenim süresi olan dokuz aydır. Burslar, Ekim-Haziran ayları
arasında aylık olarak ödenir.
Bursun bir sonraki yıl için devam edip etmeyeceğini belirlemek ODA Meclisi kararı ve ODA
Bütçesi göz önüne alınarak, tamamen ODA nın tasarrufundadır. Bu husus, her öğrenim yılı
BURSİYER e bildirilecektir. BURSİYER, ODA tarafından belirtilen şartlara uygun olarak
öğrenimine devam ederse, bursu devam edebilir.
Burs, ODA’nın belirleyeceği bankada, BURSİYER tarafından açılacak banka hesabına her
ayın ilk haftası ödenir.
6-BURSUN KESİLMESİ
Burslar, BURSİYERİN;
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
Devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi, sınıfta kalması, bir üst sınıfa borçlu
geçmesi, askere gitmesi, kaydını dondurması,
Herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmaya başlaması,
Herhangi bir firma veya kuruluştan burs veya kredi alması,
Geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası alması, durumlarında kesilir.
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.
7- YETKİ
İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde Afyonkarahisar Mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.
İşbu sözleşme toplam 7 madde olup, taraflarca mutabık kalınarak …./…./…….. tarihinde
düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
BURSİYER

ODA
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