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Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne
(BURS OFİSİ)
Odamız 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Burs Başvuruları 26 Eylül - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında
internet sitemizden online olarak alınacaktır.
İlgili duyurunun okulunuz öğrencilerine yapılabilmesi adına Ek 1'de yer alan afişe okulunuz duyuru
panolarında yer verilmesi ve Ek 2'de yer alan duyuru metninin okulunuz internet sayfası duyurular
bölümünde 9 Ekim 2022 tarihine kadar yayınlanması talep edilmektedir.
Ayrıca Ek 1 ve Ek 2'de yer alan afiş ile duyuru metni kargoyla tarafınıza iletilecektir.

Gereği takdirlerinize sunulur.
Saygılarımızla,

e-imza
Abdülkadir KILIÇALP
Genel Sekreter A.
İnsan Kaynakları Müdürü
Bilgi ve İletişim:
Telefon
: 212 455 46 56/ 60/ 61/ 64
E-mail
: burs@ito.org.tr
Adres
: İstanbul Ticaret Odası İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Reşadiye Cd. 34112 Eminönü-Fatih / İstanbul

EKLER :
1- EK-1_2022-2023 BURS DUYURU AFİŞİ
2- EK-2_BURS İLAN METNİ 2022-2023

Evrakı Doğrulamak İçin : http://dogrula.ito.org.tr/enVision-Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BSAABKPJTR
İlgili Birim : Eğitim ve Geliştirme Birimi
e-posta : a@a.com

İSTANBUL TİCARET ODASI
KARŞILIKSIZ ÖĞRENİM BURSLARI HAKKINDA
Aşağıda sayılan şartları taşıyan öğrenciler 26 Eylül - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında
başvurularını ik.ito.org.tr adresinden yapabilecekler ve burslarla ilgili tüm süreci yine bu
adresten takip edebileceklerdir.

Mevcut bursiyerlerin yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.
Lisans Burslarında Uzaktan Eğitim
değerlendirmeye alınmamaktadır.

ve

Açıköğretim

öğrencilerinin

başvuruları

Lisans Bursları:
İstanbul il sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gören yükseköğrenim (lisans)
öğrencileri (açık öğretim ve uzaktan öğretim hariç) ile vakıf üniversitelerine ÖSYM tarafından %100
burslu olarak yerleştirilen yükseköğrenim (lisans) öğrencilerine verilir.
Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
yükseköğrenim hazırlık ve birinci sınıfında 22, ikinci sınıfında 24, üçüncü sınıfında 25, dördüncü
sınıfında 26 yaşından büyük olmayan, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim bursu da dâhil
olmak üzere herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta
tam zamanlı olarak çalışmayan, ara sınıf başvurularında yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en
az 2,50 veya 100 üzerinden en az 65 olan öğrenciler bursa başvurabilir.
Yüksek Lisans Bursları:
İstanbul il sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gören yüksek lisans (master)
öğrencileri (formasyon programları hariç) ile sadece İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğrenim gören
yüksek lisans (master) öğrencilerine verilir.
Yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim bursu da dâhil olmak üzere herhangi başka bir
kurumdan karşılıksız burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta tam zamanlı olarak çalışmayan,
lisans bitirme veya yüksek lisans genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az
76,66 olan öğrenciler bursa başvurabilir.
Doktora Bursları:
Doktora bursları, sadece İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul il sınırları içerisinde bulunan devlet
üniversitelerinde okuyan öğrencilere veya yurt dışında bulunan yükseköğrenim kurumlarında
öğrenim gören doktora öğrencilerine verilir. Yurt dışı doktora bursu, başvuru esnasında doktora
programının bölümü, çalışma alanı ve tez konusunu resmi belge ve beyan ile ileten öğrenciler içinden
Burs Komitesince onay verilen doktora öğrencilerine tahsis edilir.
Doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerden; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Kredi
ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim bursu da dâhil olmak üzere herhangi başka bir kurumdan
karşılıksız burs almayan, yüksek lisans bitirme veya doktora genel not ortalaması 4 üzerinden en az
3 veya 100 üzerinden en az 76,66 olan doktora öğrencileri bursa başvurabilir.

