ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
SOSYAL YARDIM VE BURS İLKELERİ
Madde 1- Amaç
Bu yönergenin amacı, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinin, diğer kurum ve kuruluşların ve sivil
toplum örgütlerinin Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerine ve personeline burs-kredi
verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2- Kapsam
Bu yönerge, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinden, diğer kurum ve kuruluşlardan ve sivil toplum
örgütlerinden tahsil edilen ayni ve nakdi yardımlardan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde
okuyan öğrencilerin ve personelinin yararlandırılmasını kapsamaktadır.

Madde 3- Komisyonun teşkili, Görevleri ve Çalışma Esasları
Komisyon Dekanın görevlendireceği ve Yönetim Kurulunun onayladığı öğrencilerden sorumlu Dekan
Yardımcısı başkanlığında iki öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi olmak üzere toplam beş kişiden
oluşmaktadır. Komisyon üyeleri 2 yıllığına görevlendirilir. Komisyon her yarıyıl başında birer defa
olmak üzere yılda en az iki kere toplanmak zorundadır. İhtiyaç duyulması halinde komisyon, Başkanı
tarafından toplantıya çağrılabilir. Komisyon, kararlarını komisyon üyelerinin oy çokluğu ile alır.
Komisyonun görevleri şunlardır.
a)Her Öğretim yılı başında destekleme kriterlerini gözden geçirmek,
b)Öğrenci burs başvurularını öğrenci destekleme kriterleri doğrultusunda değerlendirerek karara
bağlamak,
c)Gerekli durumlarda öğrencilere tahsis edilen bursların devamına/kesilmesine karar vermek,
d)Destek veren kurum, kuruluş ve kişilerle iletişim kurmak,
d)Burs konusunda görülen aksaklıklar var ise aksaklıkların giderilmesi amacı ile gerekli önlemlerin
alınması için stratejiler üretip her öğretim yılının sonunda Dekanlığa önerilerde bulunmak
Madde 4. Burs Verilme/Kesilme Durumları
Burs, eğitimleri süresince mali destek ihtiyacında olan öğrencilere verilecektir. Bu burs türü için
öğrenci internet sitesinden ilan edilen bir form ile başvuracak ailesinin durumu ile ilgili belgeleri
sunacaktır. Burs komisyonu, başvuran öğrencilerin bilgilerini ve kaynakları değerlendirip onlarla
mülakat yaparak en çok ihtiyacı olanlara öncelik verecek şekilde burs verilecek kişi sayısını ve kişileri
belirleyip dekana sunacaktır. Burs verilme kararı dekanın onayı ile kesinleşecektir. 2.3.4.5. sınıftaki
öğrenciler için ailevi bilgilerine ek olarak ders başarı durumları göz önüne alınacaktır. Başarısız
olduğu ders en fazla 5 olduğu taktirde bursuna son verilecek sonraki dönemde notlarını düzelttiği
taktirde bursunu almaya tekrar hak kazanacaktır. Disiplin cezası alan öğrencilerin bursu otomatik
olarak kesilecektir.

Madde 5. Destek bursları için aşağıdaki kaynaklar kullanılabilecektir
Öğretim Üyesi Bursu: Bu kaynak gönüllü Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından
sağlanacaktır. Burs kaynağı sağlayacak öğretim üyesi, bu kaynağın maaşından kesilebileceğini belirten
bir başvuru formu imzalayacaktır.
Sivil Toplum Örgütleri Tarafından Verilen Burslar: Kişi, vakıf, dernek, kurum ve kuruluşlar tarafından
verilen destekler karşılıksız para şeklindeki yardımları ifade etmektedir. Söz konusu destekler için
öğrenci seçimi öğrenci destekleme kriterleri doğrultusunda Destek komisyonu tarafında yapılır ve
destek komisyonunun uygun görmesi halinde desteği veren kurum, kuruluş ya da kişilerle işbirliği
yapılabilir. Bu destekler ile ilgili duyurular, birim panosu ve internet sitesinden ilan edilir.
Diğer Destekler: Yukarıda sayılan destekler dışında kalan her türlü nakdi ve/veya yurt, yemek ve
ulaşım vb. ayni destekleri ifade etmektedir. Bu grupta yer alan destekler, başvuru süreleri birim intenet
sitesinde yer alan online başvuru formu doldurularak yapılır ve komisyon tarafından değerlendirilerek
karara bağlanır.
Madde 6 Genel İlkeler
1)Öğrenciler başvuru sırasında vermiş oldukları bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış beyan
verildiğinin tespit edilmesi durumunda, destek durdurulacak ve öğrenci hakkında disiplin işlemi
yapılacaktır.
2)Öğrenci sosyoekonomik durumunda bir değişiklik olması halinde durumunu destek birimine
bildirmek zorundadır. Komisyon, yeni duruma göre değerlendirme yapar.
3)Komisyon, değerlendirmelerinde daha fazla öğrenciye destek sağlamak amacıyla hiçbir yerden
destek almayan öğrencilere öncelik tanıyacaktır.
4) Desteklerin süresi ve miktarı her yıl komisyon tarafından belirlenerek Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından onaylanır.

Madde 7 Duyurular
Destek almak isteyen ve almış tüm öğrenciler desteklerle ilgili duyuruları izlemek ve bilmekle
yükümlüdür. Açıklanan tarih aralıklarında bilgi ve belge yükümlülüklerini yerine getirmeyen
öğrenciler, bu haklarından ilgili yılda vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine başka adaylar belirlenir.
Madde 8 Vicdani Yükümlülük
Öğrenimini tamamlayan her burslu hayata atıldıktan sonra Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
burs komisyonu aracılığı ile fakültemiz öğrencisine destek sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak
kabul eder.

