
UŞAK üNivERSİTESi-UŞAK oRGANiZE SANı\Yİ BöLGESİ (UosB) ARASıNDA
EĞiTiM öĞnsri\.r BURSU PRoToKoLU

TARAFLAR

Madde l. İşbu protokolün tarafları, eğitim
Ünivcrsitcsi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi
Sanayi Bölgesi (UOSB) yönetimidir.

ve öğretinrin yapıldığı kurum adına Uşak
ve bursu vcren şirkctlcr adına Uşak Organize

KAPSAM

Madde 2. Bu protokol. UOSB taratlndan 20llJ-20I9 eğitim öğreıim yılında Uşak Üniıcrsitcsı
Mühendislik Fakültesı Tekstil Mühendisliği Böliin-ıiinc kesin kayıt yaptıran (ek kontcnjan

hariç) en yüksek puanlı ilk l0 öğrcnciye normal öğreninı sürcsi olan dön yül boyunca (istcğc

bağlı hazırlık sınıfı hariç) Eylül-Haziran ayları arasında toplam l0 ay süre ile aylık 500 TL
karşılıksız bursla destek lennı eleri esasIarıııı beIirler.

AMAÇ

Madde 3-Bu protokol, UoSB tarafından Uşak Üniversiresi Mühendislik Fakültesi Tekstil

Mühendisliği Böıü-ündeki mesleki eğitime destek vererek tekstil sektöründe daha nitelikli

Ogrencilerin ilgili programl tercih etmesini sağlamak, öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve

üİke ekonomisinde önemli yer tutan tekstil sektöründe bilgi, beceri ve donanım sahibi teknik

elenranların yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmıştir,

BURSLA iı-ciı-i HÜxÜıılgıt

Madde 4. Burs 20|8_20l9 egitım öğrcüiın yılında Uşak Üniıersitcsi Teksıil Mühcndisliğı

Böliimüne ÖSyM taraflndan yerleştirilcrek kesin kayıı yaptıran (ck kontcnjan hariç) en

yüksek puanlı ilk l0 öğrenciye karşılıksız olarak verilecekıir,

Madde 5. UoSB tarallndan verilccck olan bursun nıiktarı 20l8-20l9 cğitim öğrctiın yılından

itibaren normal öğrenin] süresi olan 4 yıl boyunca her ay 500 TL olacak şekilde belirlenmiştir,

Madde 6. Burs 20l8-20l9 Eğitim-öğretim dönemindcn itibaren isteğc bağIı hazlrlık sınıt,ı

hariç 4 yıl boyunca (z)z|_2o22 eğitim öğretim yılı sonu) Eylül_Haziran aylarl arasında l0 ay

süre ile verilecektir.

Madde 7. Normal öğreniın süresini
son landırılacaktır.

Maddc E. Burs hakkının dcvam etıncsi
disiplin suçu işleııcnıesi, progrın1

zorunluluğunu yerine geti

tamamlayan öğrencılerin bursu Haziran ayı sonunda

için öğrencilik vasıflarının devam etmesi, herhangi bir

değişikliği yapmaınası, tünı derslerden devam

dönem sonunda gencl not orıalamasüntn dört üzcrindcn

ikinin (2.00/4.00) alıına. işarttlr. Her döncın sonunda gcncl not ortalaması dön



üzerinden ikinin altına düşen vc herhangi bir dersten devam zorunluluğunu yctine getirmeyen

öğrencilerin bursları askıya alınır. Ancak, genel not ortalamasının ıki veya üzerinde çıkılması
durumunda ve devam zorunluluğunun yerine gctirilmesi halindc öğrcncilerin bursu tekrar
devam ettirilir.

Madde 9. Bu protokol ilgili kanun, yönetmelik vc yönergelcrde mcydana gelen değişiklikler
nedeniyle taraflann karşılıklı mutabakatt ile sözleşme tekrar düzenIenir.

DiĞER HUSUSLAR

Madde l0. Burs protokolü l0 (on) madde olmak üzere 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış ve

taraflarca 26.02.20l8 tarihinde imzalanmış olup imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.
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