
 

 

TIP-VAK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç, Kapsam 

MADDE 1 – Bu Yönergenin temel amacı;  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere; ihtiyaç sahibi olup da Kütüphanede ders saati dışında  görev 

almayı kabul eden öğrencilere burs verilmesinde ve olanakların elverdiği ölçüde Tıp Fakültesi 

öğrencilerinin başarılarının ödüllendirilmesinde, bilimsel, sosyo-kültürel, sportif etkinliklerinin ve 

başarılarının desteklenmesinde, ödüllendirilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir. 

Tanımlar  

MADDE 2 – Bu Yönergede geçen; 

a) Vakıf; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uygulama Hastanesi Vakfını  

b) Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uygulama Hastanesi Vakıf 

Yönetim Kurulunu, 

c) Dekanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını, 

ç)Burs Kurulu; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri arasından gönüllülük 

usulüyle   Dekanlık tarafından görevlendirilen, Dekanlığa bağlı olarak çalışan bir kuruldur.  

d) Öğrenci: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini, 

e) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı, 

f) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu, 

g) Başarılı öğrenci: Fakültenin eğitime başlama yılında, bir önceki yılda en yüksek not 

ortalaması ile sınıfını geçen dönem birincilerini, Tıp Fakültesini temsilen katıldıkları sportif ve 

sanatsal etkinliklerde birinci olan öğrenciler. 

ğ) Bilimsel, sanatsal, sosyo-kültürel etkinlikler: Tıp Fakültesinin açılış ve mezuniyet törenlerini 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Burs Verilme Koşulları, Burs verilmeyecek öğrenciler, Başvuru, Burs kontenjanı, 

miktarı ve ödeme zamanları, Burs verilme süresi, Burs verilen öğrencilerin takibi ve Bursun 

Kesilmesi, 

MADDE 3- Burs verilme koşulları: 

a) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olmak, 

b) Öğrenci ve ailesinin maddi olanakları yetersiz olması. 



 

MADDE 4- Burs verilmeyecek öğrenciler 

Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez: 

a) Yabancı uyruklu öğrenciler, 

b) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 

c) Son sınıf (intörn doktor) öğrencileri. 

MADDE 5-  Burs Başvurusu 

a)  Tıp Fakültesi Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler her yıl Burs Kurulunun belirlediği 

tarihler arasında Ek-1’deki formu doldurarak başvuruda bulunurlar. 

b) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları  Burs Kurulu tarafından belirlendikten 

sonra asil öğrenciler ve 10 yedek öğrenci, Dekanlık tarafından Vakıf Yönetim Kuruluna 

yazı ile bildirilir.  

MADDE 6 – Burs kontenjanı, miktarı ve ödeme zamanları 

a) Burs verilecek öğrenci sayısı ve öğrencilerin seçimi, ödenecek burs miktarını, ödeme 

zamanını ve süresini belirlemeye Burs kurulu yetkilidir. 

b) Bursun niteliğini “Tam burs, Kütüphanede görev karşılığı burs, tam yemek ya da yemek 

katkı bursu, başarı bursunu belirlemeye Burs kurulu yetkilidir. 

MADDE 7 – Burs verilme süresi 

a) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel 
bir durumun olmaması, her yıl yapılacak burs güncelleme mülakatlara katılarak durumunun 

yeniden değerlendirilmesi koşuluyla son sınıfa gelinceye kadar burs verilir. 

b) Başarı bursları, başarı durumu ve özelliğine göre Burs kurulu tarafından belirlenir. 

MADDE 8 – Burs verilen öğrencilerin takibi 
 

        Burs alan öğrenci, her yıl Burs Kurulunun belirlediği tarihlerdeki mülakata katılarak öğrenim     

durumunu ve burs koşullarında değişiklik olduysa bunu belirtmek zorundadır. Ayrıca öğrenci 
işleri birimi Öğrenime ara veren öğrencileri Burs Kurulu’na bildirir. 

 

MADDE 9– Bursun kesilmesi ve tahsili 
 

a)  Herhangi bir suçtan dolayı ceza alan, cezası kesinleşmiş  öğrencilerin bursu kesilir. 

b) Burs başvuru süresi içerisinde  istenilen belgeleri teslim etmeyen, burs güncelleme 

mülakatına gelmeyen öğrencilerin bursu kesilir. 

c) İki yıl üst üste sınıf tekrarı yapan öğrencilerin bursu kesilir. 

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrencilerin bursu kesilir. 

e) Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde burs alan öğrencilerin beyan durumlarını araştırabilir. 
Araştırma sonucunda öğrencinin durumunda gerçeğe aykırı herhangi bir durumun saptanması 

halinde öğrencinin bursu kesilir ve öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile 

birlikte öğrenciden tahsil edilir. 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 10 – Bu Yönerge yönetim kurulunda kabulü  tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11 – Bu Yönerge hükümlerini Vakıf Başkanı yürütür. 

  

Ek-1 BURS YARDIMI BAŞVURU FORMU 

Ek-2 BURS YARDIMI DEĞERLENDİRME KRİTERİ 

Başvuru formunda istenen belgeler: 

Güvenlik soruşturması 

Ve Diğer belgeler 
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