
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 

TIP FAKÜLTESĠ 

 

ÖĞRETĠM ÜYELERĠ BURSU YÖNERGESĠ 

 

Birinci Bölüm 

 

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 

Amaç 

Madde 1: Bu yönergenin amacı başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin çeşitli 

gereksinimlerinin (kitap, kırtasiye, beslenme v.b.) karşılanması amacı ile öğretim üyelerinin 

katkılarıyla oluşturulan burs ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2: Bu yönergedeki usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kayıtlı, 

başarılı ve muhtaç öğrenciler ile maaş almayan tıpta uzmanlık öğrencilerini kapsar.* 

 

Yasal Dayanak 

Madde 3: Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4.maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Ġkinci Bölüm 

 

Ġlkeler ve Ġşleyiş 

Madde 4: Bursun Kaynağı 

a. Bu yönerge esaslarına göre dağıtılacak bursun kaynağı Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyelerinden toplanan maddi yardımdan oluşur. 

b. Kaynak, Dekanlık tarafından en geç her öğretim yılı başlangıcında yazılı olarak duyurulan 

katkıda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin 1 yıl süre ile maaşlarından kesilecek miktarın 

kendileri tarafından belirlenmesi ve bunu yazılı olarak Dekanlığa bildirmesi ile oluşturulur. 

c. Öğretim üyelerinin yazılı duyuruya yanıtı öğretim yılı başlangıcından en geç 15 gün 

sonrasına kadar olur. Bu süre sonuna kadar yanıt vermeyen öğretim üyesinin katkıda 

bulunmayacağı kabul edilir. Ancak öğretim üyesi bir önceki yıl kaynak oluşumuna katkıda 

bulunmuş ve yanıt vermemiş ise bu katkısını her yıl başında belirlenecek minimum miktara 

göre 1 yıl daha sürdürmeyi kabul etmiş demektir. 

d. Gönüllü öğretim üyesinin maaşından belirlediği oranda yapılacak kesinti yazılı 

buşvurusunu izleyen maaş alımından itibaren 1 yıl süre ile yapılarak burs hesabına aktarılır. 

e. Öğretim üyesi yukarıda sözü edilen öğretim yılı başlangıcından en geç 15 gün sonrasını 

içeren süre dışında, katkıda bulunmak üzere Dekanlığa başvurur ise, bu katkı başvuru tarihini 

izleyen maaş alımından itibaren başlar, takip eden öğretim yılı başlangıcına kadar devam 

ederek burs hesabına aktarılır ve Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. 

f. Herhangi bir neden ile katkıda bulunmaktan vazgeçen öğretim üyesi, bu durumu Burs 

Komisyonuna yazılı olarak bildirir ise, ilk komisyon toplantısını izleyen maaştan itibaren 

kesinti durdurulur. 

g. Kaynak yaratan öğretim üyeleri ve öğrencilerin kimlik bilgileri hiçbir koşulda ilan edilmez. 

 

Madde 5:  Burs Duyurusu, Burs Komisyonu tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 

eğitim ve öğretimin başladığı günden itibaren öğrencilerin görebileceği alanlarda bursun 

niteliği ve yararlanma koşulları ilan edilerek duyurulur. 

 



Madde 6: Burs için Başvuru: 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kayıtlı, başarılı ve muhtaç öğrenciler ile maaş almayan 

tıpta uzmanlık öğrencileri burs için başvurabilirler. Ancak, öğrencilerin bu yardımdan 

yararlanabilmesi için;* 

 

a. Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde okuyor olması, 

b. Öğrencinin yardıma muhtaç ve başarılı olması (Burs Komisyonu tarafından o öğretim yılı 

başlangıcında bu iki koşul ile ilgili belirlenmiş kriterleri taşıması), 

c. Hiçbir disiplin cezası almamış olması, 

d. Birinci sınıfa kayıtlı öğrencilerin muhtaç olması yanısıra fakülteye giriş derecesinin iyi 

olması, şartları aranacaktır. 

 

Madde 7: Burs Komisyonu: 

a. Burs Komisyonun doğal Başkanı Dekan, Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı doğal 

üyedir. Dekanın önerisi ile 5 asil (Dekan ve Dekan Yardımcısı ile birlikte yedi asil) Fakülte 

Kurulu onayı ile oluşturulur. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden 

seçilebilir. Bu üyeler atanmayı izleyen ilk toplantıda görev paylaşımı (Başkan Yardımcısı, 

sayman, sekreter ve üye) yapar.** 

b. Burs Komisyonunun görevleri: 

1. Öğrenciler ile ilgili olarak; Bursun duyurulması, burs verilecek öğrenci sayısının 

belirlenmesi bursa başvuru formunun oluşturulması, o döneme ait başarılı ve muhtaç sayılma 

kriterlerinin belirlenmesi, buşvuruların değerlendirilmesi, bursa hak kazanan öğrencilere bilgi 

verilmesi, öğrencilere verilecek burs miktarının belirlenmesi, öğrenci burslarının öngörülen 

süre içinde ödenmesinin sağlanması. 

2. Öğretim üyeleri ile ilgili olarak; Katkıda bulunacak öğretim üyelerinin belirlenmesi için 

gerekli yazışmaların sağlanması ve başvuran öğretim üyelerinin maaş kesintileri için gerekli 

işlemlerin yapılmasını (başvuru formunun oluşturulması ve ilgililerce doldurulmasını) 

sağlamaktır. 

 

Madde 8: Bursun Ödenmesi, Devamı, Kesilmesi: 

a. Ödeme: Burs ders yılı başından itibaren verilir. Burs ödemeleri eğitim devam ettiği sürece 

(9 ay, son sınıf öğrencileri için 12 ay) yapılır. Burs aylık olarak maaş gününden iki gün sonra 

bursiyer adına açılan banka hesabına yatırılır.  

 

b. Bursun Devamı: Bursun devamı öğrencinin başarısına ve burs kaynaklarının durumuna 

göre normal eğitim süresince (6 yıl süre ile ya da 6.sınıfın sonuna kadar, tıpta uzmanlık 

öğrencileri uzmanlıklarının yasal süreleri boyunca ya da yasal süre tamamlanıncaya kadar) 

devam eder.* 

 

c. Bursun Kesilmesi: 

1. Burs alan öğrencinin bulunulan öğretim yılında GANO değeri 2.00 den az ise bursu kesilir. 

Tıpta uzmanlık öğrencileri için ise yasal süre tamamlandığında veya disiplin cezası aldığında  

bursu kesilir* 

2. Öğrenciliğin sona ermesini takip eden aydan itibaren, 

3. Burs Komisyonunun oy birliği ile gerekçeli kararı sonucu (öğrenciliğe yakışmayan tutum 

ve davranışlarda bulunanların, disiplin cezası alanların), 

4. Başarısız olanların bursları kesilir. 

 

 



Madde 9: Çeşitli Hükümler 

Bu yönergede bulunmayan hususlar hakkında karar vermeye Fakülte Kurulu yetkilidir. 

 

Yürürlük: 

Madde 10: Bu yönerge hükümleri 1999/2000 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme: 

Madde 11: Bu yönerge hükümlerini Tıp Fakültesi Dekan'ı yürütür. 

 

Geçici Madde: Muhtaç ve çalışkan öğrencilere burs verme amacı ile daha önceden öğretim 

üyelerinden toplanarak Dekan'a teslim edilen paralar burs komisyonunca değerlendirilmek 

üzere saymana devredilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

*Uludağ Üniversitesi Senatosunun 26 Haziran 2009 gün ve 2009-11 sayılı oturumunda alınan 

08 nolu kararı ile değiştirilmiştir.  

** Uludağ Üniversitesi Senatosunun 15 Aralık 2011 gün ve 2011-16 sayılı oturumunda alınan 

4 nolu kararı ile değiştirilmiştir.  

 


