BARINMA ve BURS OLANAKLARI
Ülkemizin gerek ekonomik yönden ve gerekse
diğer ölçütler yönünden dördüncü büyük şehri
olan Bursa’mız sahip olduğu tarih, kültür ve doğal
güzellikleri ile üniversite eğitimi için gerçekten
ideal bir şehirdir.
Fakültemizi tercih ederek yerleşmeye hak
kazanan öğrencilerimiz için üniversitenin tüm
yerleşkelerinde toplam 488 öğrenci kapasiteli
yurtlar
bulunmaktadır,
Bunun
dışında
öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı
kampüs
yurtlarında,
özel
yurtlarda,
misafirhanelerde veya kiralık evlerde uygun fiyatlı
yerler de bulabilirler. Görükle kampüsünde 2022
yılında yenilenerek hizmete açılan 100 kişi
kapasiteli misafirhanemiz de bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü ile özel ve kamu kurumları tarafından
verilen burslardan yararlanabildikleri gibi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyeleri desteği ile yürütülen
burs olanaklarından da yararlanabilmektedirler.
Ayrıca Üniversitemiz Sağlık-Kültür ve Spor Daire
Başkanlığınca sağlanan yemek bursu da
bulunmaktadır.
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olanaklara sahip Merkez Kütüphanesinden, Bursa
Uludağ Üniversitesi Hastanesinde bulunan Diniz
Okuma Salonundan ve İyi Hekimlik Uygulamaları
ve Simülasyon Merkezinde (USİM) bulunan
Öğrenme
Kaynakları
Merkezinden
yararlanmaktadırlar. Ayrıca, Tıp Fakültesi Prof.
Dr. Ayhan KIZIL Eğitim Birimlerinde 68 öğrenci
kapasiteli, çevrimiçi internet bağlantılı okuma ve
çalışma salonu bulunmaktadır.
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak 1970 yılında
kurulan tıp fakültemiz, 1975 yılında Bursa
Üniversitesi’nin kurulması ile Bursa Üniversitesi
Bursa Tıp Fakültesi olarak akademik ortamda
yerini almıştır. Üniversitenin adının değişmesine
paralel olarak 1982 yılında Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi, 2018 yılında Bursa Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim
süresi 6 yıldır. 2001 yılında Türkiye’nin Avrupa’da
uyumlu bir yükseköğretim alanı yaratılmak üzere
başlatılan Bologna Süreci’ne katılmasının
ardından, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
eğitim programlarını yeniden yapılandırmış ilk
kurumlardan biridir. Ayrıca UTEAK-Ulusal Tıp
Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun yapmış olduğu
değerlendirme sonucu, Eğitim Programımız
Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal
Standartlarını karşıladığı kanaati ile 2012 yılında
akredite, 2017 de reakredite edilmiştir. Eğitim
Programımız halen ikinci reakreditasyon dönemi
içindedir.
Entegre eğitim modeli uygulanan fakültemizde
kuramsal eğitim 3 büyük ve 30’dan fazla küçük
derslikte verilmektedir. Bu dersliklerin hemen
tamamında internet bağlantılı bilgisayarlar,
barkovizyon, ses düzeni gibi tüm teknolojik
olanaklar mevcuttur. Öğrencilerimiz geniş

Uygulamalı eğitimlerin yapıldığı her türlü ileri
teknolojik olanaklara sahip yaklaşık beş milyon
nüfusa hitap eden, kolay ulaşılabilen üst düzey bir
üçüncü basamak tedavi merkezi olan Bursa
Uludağ Üniversitesi Hastanesi´nde 898 yatak
mevcuttur. Hastane tüm birimleriyle, uluslararası
bir kuruluş olan JCI’dan akredite olmuş
Türkiye’deki iki tıp fakültesi hastanesinden biridir.
Hastanemiz ayrıca en son olarak SGS’den ISO
9001-2008 kalite belgesini almayı başarmıştır.
Yine fakültemize bağlı Kükürtlü’deki tarihi
binalarda bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon
uygulamalarının yapıldığı tesislerde hastalara
kaplıca imkanları da sunulmaktadır. Aile Hekimliği
Anabilim Dalı bünyesinde, Sağlık Bakanlığı ile
yapılan protokolle açılan 3 birimlik Eğitim Aile
Sağlığı Merkezi son sınıf öğrencilerimize, birinci
basamak sağlık hizmeti uygulamalarını yerinde
deneyimleme fırsatı sunmaktadır.
Fakültemiz kuruluşundan bu yana 8699 hekim,
2394 uzman hekim ve 168 yan dal uzmanı
yetiştirmiştir. Mart 2022 itibari ile mezunlarımızın
%53.11 i uzman, %10.81 i uzmanlık eğitimi
öğrencisi, %36.08 i ise ise pratisyen hekimdir.
Fakültemiz, her biri kendi alanında ulusal ve
uluslararası saygınlığı hak eden çok sayıda
öğretim üyesi ve araştırmacıya sahiptir. Her birisi
ile gururlandığımız bu akademik kadro, ülkemizde
ve uluslararası camiada kendi uzmanlık

alanlarında fikirlerine başvurulan seçkin öğretim
üyelerinden oluşmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 23
araştırma
üniversitesi
arasında
olan
üniversitemizde bilginin ürüne, dolayısıyla
ekonomiye dönüşmesi amacını gerçekleştirmek
üzere yoğun gayret içinde bir yandan tüm fakülte
bünyesinde farkındalığın artırılmasına, diğer
yandan seçkin araştırmacılarımızla birlikte gerekli
alt yapı projeleri üzerinde çalışılmaktadır.
Öğrencilerimizin de bu projelerde yer almalarına
olanak
sağlayacak
şekilde
eğitim-öğretim
programlarımız güncellenmiştir.

Özetle; Gelişmiş eğitim ve öğretim imkânları ile
donatılmış fakültemiz; yeterli sayıda derslik ve
amfi, USİM, araştırma laboratuvarları, deneysel
tıp araştırma merkezi, kütüphane ve okuma
salonları ile iyi hekim olmak isteyen herkesi
doyuracak niteliktedir. Elli yıla yakın mazisi ile
ülkemizin en köklü tıp fakültelerinden birisi olan
kurumumuz kendi ekolünü oluşturarak örnek olma
niteliği kazanmıştır.
Eğitim kurumumuz artık kurumsallaşmış olan
kalite kültüründen ödün vermeden sürekli
yenilenme çabalarını sürdürmektedir.

