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BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YARDIM FONU 

USUL VE ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Konunun amacı, Kapsamı ve Tanımlar 

Amaç:  

Madde 1- Bartın Üniversitesi öğrencilerine yönelik yardım temin etmek. 

Kapsam: 

MADDE 2- Bartın Üniversitesi akademik ve idari personelinin gönüllülük esasına dayalı, 

diğer Kurum ve Kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşlarının aynî ve nakdî yardımlarını sistemli 

hâle getirerek Bartın Üniversitesi Öğrencileri Yardım Fonu Komisyonu’nca belirlenecek olan 

maddi durumu iyi olmayan Bartın Üniversitesi öğrencilerine banka hesapları aracılığıyla bu 

yardımların usul ve esaslar çerçevesinde ulaştırılmasını sağlamak. 

Tanımlar: 

MADDE 3- Bu Usul ve Esaslarda geçen geçen ‘Komisyon’, Bartın Üniversitesi Öğrencileri 

İçin Yardım Fonu Komisyonu’nu ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

       MADDE 4- (1) Yardım ve Bağışların Toplanma Koşulları: 

a) Akademik ve idari personelin gönüllülük esasına dayalı olarak personel aylıklarından 

‘Yardım Fonu Kesinti Formu’nda belirttiği kesinti gerçekleşir. 

b) Bu kesinti, ‘Yardım Fonu Kesinti Formu’nun Komisyon’a teslim edilmesinden sonraki 

ay başlar; fona katılmış çalışanın Komisyon’a vereceği ‘Yardım Fonu Ayrılma 

Dilekçesi’ni takip eden ay ile son bulur. 

MADDE 5- (1) Yardım Fonu Başvuru Koşulları: 

a) Bartın Üniversitesi öğrencisi olan herkes bu Yardım Fonu’na başvurabilir. Başvurular, 

eğitim-öğretim yarıyıl dönemlerinin başlamasından itibaren on beş gün içinde ‘Yardım 

Fonu Formu’ ile Dekanlık ve Müdürlüklere yapılır.  

b) Bartın Üniversitesi Öğrencileri Yardım Komisyonu, başvuruların sona ermesinden 

itibaren on gün içinde değerlendirmeyi tamamlar. 

c) Yardım Fonu’na müracaat eden her öğrenciden kendi adına açılmış bir hesap numarası 

talep edilir. 
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MADDE 6- (1) Yardım Miktarı, Ödeme Şekli ve Yardımdan Yararlanacak Öğrenci Sayısı: 

a) Yapılacak yardımın tutarı, yardımdan yararlanacak öğrencinin tespiti ve sayısı, eğitim-

öğretim yarıyıl dönemlerinin başlamasından itibaren bir ay içinde Komisyon’ca 

belirlenir. 

b) Komisyon, ‘Yardım Fonu’ hesabında biriken para doğrultusunda öğrencilere yapılacak 

yardımın miktarını değiştirebilir. 

c) Yapılacak yardımlar, eğitim ve öğretimin devam ettiği her ayın yirmisi ile otuzu 

arasında öğrencilerin kendi hesaplarına yatırılır. 

d) Her öğrencinin yardım alma süresi, eğitim-öğretim yarıyılı ile sınırlıdır. Öğrencilerin 

herhangi bir özel durumda yardımlarının devam etmesi veya kesilmesi Komisyonca 

değerlendirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Komisyon Üye Seçimi ve Görevleri 

MADDE 7- (1) Bartın Üniversitesi Öğrencileri Yardım Fonu Komisyon Üyeleri ve 

Görevleri: 

a) Komisyon, bir Rektör Yardımcısı’nın başkan, Genel Sekreteri’nin başkan yardımcısı 

olması koşuluyla Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği beş öğretim üyesi 

olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Bir birimden birden fazla üye olamaz. 

b) Yardım toplama ve dağıtma faaliyetinin genişletilmesi Komisyon’un kararlarına 

bağlıdır. 

c) Komisyon yardım tarihleri ile fona katılacak çalışanları ve fondan yararlanacak 

öğrencileri belirlemekle yükümlüdür. 

d) Yardım Fonu Hesabı açmak ve bu hesabı Komisyon kararları doğrultusunda işletmek 

en az üç üyenin ortak imzasıyla gerçekleştirilir. 

e)  Komisyon üyelerinin görev süresi her eğitim-öğretim döneminde yeniden belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük: 

MADDE 8- Bu Usul ve Esaslar Bartın Üniversitesi Senatosunun 18.01.2017 tarihli ve 

2017/02 sayılı toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme: 

MADDE 9- Bu Usul ve  Esaslar, Rektör tarafından yürütülür. 

 

 

Ekler:  

1- Yardım Başvuru Formu  

2- Yardım Fonu Kesinti Formu 

file:///C:/Users/Gulnur_KARAKUS/Downloads/ÖĞRENCİ%20BURSU%20BAŞVURU%20FORMU.doc
file:///C:/Users/Gulnur_KARAKUS/Downloads/YARDIM%20FONU%20KESİNTİ%20FORMU.docx
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3- Yardım Fonu Ayrılma Dilekçesi 




