BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİLERE MADDİ DESTEK
SAĞLAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI
(1) Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğrencilere Maddi Destek Sağlamasına İlişkin Usul ve
Esaslar’ın amacı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören ve sosyal yardıma
ihtiyaç duyan öğrencilere, bu ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile (ağırlıklı olarak) öğretim
üyelerinin katkılarıyla oluşturulan fonun maddi destek veya tek seferlik mali yardım olarak
dağıtılmasıdır.
(2) “Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Öğrenciye Maddi Destek” Uygulaması Dekanlık
tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yönetilir. Komisyonun doğal Başkanı Dekan,
doğal üyesi ilgili Dekan Yardımcısıdır. Dekanın önerisi ve Fakülte Kurulu onayı ile 5 asil (Dekan
ve Dekan Yardımcısı ile birlikte yedi asil) üyeden oluşturulan komisyonda üyelerin görev süresi
3 yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Bu üyeler atanmayı izleyen ilk toplantıda
görev paylaşımı (Başkan Yardımcısı, sekreter ve üye) yapar. Komisyonun görevleri;
1. Öğrenciler ile ilgili olarak; Uygulamanın duyurulması, destek olunacak öğrenci sayısının
belirlenmesi, başvuru formunun oluşturulması, o döneme ait başarılı ve muhtaç sayılma
kriterlerinin belirlenmesi, başvuruların değerlendirilmesi, uygun bulunan öğrencilere bilgi
verilmesi, öğrencilere verilecek destek miktarının belirlenmesi ve öngörülen süre içinde
ödenmesinin sağlanması.
2. Öğretim üyeleri ile ilgili olarak; Katkıda bulunacak öğretim üyelerinin belirlenmesi için
gerekli yazışmaların sağlanması ve başvuran öğretim üyelerinin bağış miktarı için gerekli
işlemlerin yapılmasının (başvuru formunun oluşturulması ve ilgililerce doldurulmasını)
sağlanması.
3. Maddi destek fonuna katkıda bulunacak bireysel ve kurumsal bağışçıların araştırılması ve
görüşmelerin yapılması, kabulü, fona aktarımı ve tasarrufu konusunda gerekli tedbirlerin
alınması.
(3 Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı bünyesinde Tıp Fakültesi için bir maddi destek
fonu oluşturulur. Fon hesabı Fakülte/Rektörlük adına kurumsal ve yalnızca bağışlardan oluşan bir
hesap olarak tanımlanır. Komisyon tarafından yönetilen; bireysel, kurumsal bağışlar ve diğer
gelirlerden oluşan Fon gelirlerinin kabulünü Rektör/Dekan yapar ve fonda biriken miktar yalnızca
ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanır.
(4) Dağıtılacak maddi desteğin kaynağı Fakültede görev yapan öğretim üyelerinden ve kurumsal
bağışçılardan oluşur. Maddi desteğin verilmesinde Üniversite ve/veya Bursa Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi bütçesi kullanılmaz.
(5) Kaynak, Dekanlık tarafından en geç her öğretim yılı başlangıcında yazılı olarak duyurulan
katkıda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin 1 yıl süre ile yapacakları bağış miktarının kendileri
tarafından belirlenmesi ve bunu yazılı olarak Dekanlığa bildirmesi ile oluşturulur.
(6) Öğretim üyelerinin yazılı duyuruya yanıtı öğretim yılı başlangıcından en geç 15 (onbeş) 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 yılbaşında belirlenecek minimum miktara göre
1 (bir) yıl daha sürdürmeyi kabul etmiş demektir.

(7) Gönüllü öğretim üyesinin belirlediği orandaki bağış, yazılı başvurusunu izleyen ayın 15’den
itibaren 1 (bir) yıl süre ile yapılarak maddi destek hesabına aktarılır.
(8) Öğretim üyesi yukarıda sözü edilen öğretim yılı başlangıcından en geç 15 (onbeş) gün
sonrasını içeren süre dışında, katkıda bulunmak üzere Dekanlığa başvurur ise, bu katkı başvuru
tarihini izleyen ayın 15’inden itibaren başlar, takip eden öğretim yılı başlangıcına kadar devam
ederek maddi destek hesabına aktarılır ve komisyon tarafından değerlendirilir.
(9) Herhangi bir neden ile katkıda bulunmaktan vazgeçen öğretim üyesi, bu durumu Dekanlığa
yazılı olarak bildirir ise, ilk komisyon toplantısını izleyen ayın 15’inden itibaren bağış
durdurulur.
(10) Kaynak yaratan öğretim üyeleri ve maddi destek alan öğrencilerin kimlik bilgileri hiçbir
koşulda ilan edilmez.
(11) Duyurular, Komisyon tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim ve
öğretimin başladığı günden itibaren öğrencilerin görebileceği alanlarda bulunan panolarda ve
dijital olarak https://tip.uludag.edu.tr adresinde, bursun niteliği ve yararlanma koşulları ilan
edilerek duyurulur.
(12) Komisyon hesaptaki miktara göre maddi destek dağıtımında sınırlandırıcı bir takım ek
koşullar koyabilir. Bu koşullar her eğitim-öğretim yılı başında komisyonca belirlenir.
(13) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kayıtlı, başarılı ve muhtaç öğrenciler destek için
başvurabilirler. Ancak, öğrencilerin bu destekten yararlanabilmesi için;
a. Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde okuyor olması,
b. Öğrencinin yardıma muhtaç ve başarılı olması (Komisyon 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 yanı sıra fakülteye giriş derecesinin iyi olması,
şartları aranacaktır.
(14) Maddi destek, eğitim-öğretim yılı başından itibaren akademik yıl süresince, düzenli olarak
öğrenci adına açılan banka hesabına yatırılır. Öğrencinin başarısına ve burs kaynaklarının
durumuna göre normal eğitim süresince (dönem 6 hariç) devam eder. Bulunulan öğretim yılında
GANO değeri 2.00 den az ise öğrenci ile görüşülerek (başarısızlığa neden olan diğer faktörlerin
ekarte edilmesi için) maddi destek kesilir.
(15) Komisyonun oy birliği ile gerekçeli kararı sonucu (öğrenciliğe yakışmayan tutum ve
davranışlarda bulunanların, disiplin cezası alanların) ve herhangi bir neden olmaksızın başarısız
olanlara verilen destek sonlandırılır.
* Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu’nun 30.07.2021 gün ve 03 sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.

