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TARAFLAR

Madde l. İşbu protokoliiı tarafları, eğitim ve ögretimin yapıldığı kurum adına Uşak
Üniversitesi Rektörlüğü, Miihendislik Fakültesi ve bursu veren şirketler adına Uşak Organize
Sanayi Bölgesi (UOSB) yönetimidir.

KAPSAM

Madde 2. Bu protokol, UoSB tarafından 2019-2020 eğitim öğetim yılında Uşak Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Tekstil Miihendisliği Böltımiıne kesin kayıt yaptıran (ek kontenjan
haıiç) en yfüsek puanlı ilk l0 öğenciye normal öğrenim siiresi olan dort yıl boyunca (isteğe
bağlı hazırlık sınıfi hariç) Eylül-Haziran ayları arasında toplam 10 ay siire ile aylık 500 TL
karşılıksız bursla desteklenmeleri esaslarını belirler.

AMAÇ

Madde 3. Bu protokol, UOSB taıafindan Uşak Üniversitesi Miihendislik Fakültesi Tekstil
Miihendisliği Bölilmiindeki mesleki eğitime destek vererek tekstil sektöriinde düa nitelikli
öğrencilerin ilgili programı tercih etmesini sağlamak, öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve
ülke ekonomisinde önemli yer tutan tekstil sektöriınde bilgi, beceri ve donanım sahibi teknik
elemanlann yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla diizenlenmiştir.

BURSLA İİ,Cİİ,İ HÜKÜMLER

Madde 4. Burs 20l9-2020 eğitim öğretim yılında Uşak Üniversitesi Tekstil Mtihendisliği
Böliimiıne ÖsyM tarafından yerleştirilerek kesin kayıt yaptıran (ek kontenjan hariç) en
yüksek puanlı ilk l0 öğrenciye karşılıksız olaıak verilecektir.

Madde 5. UoSB tarafindan veilecek olan buısun miktan 2019-2020 eğitim öğretim yılından
itibaren normal öğrenim siiresi olan 4 yıl bolunca her ay 500 TL olacak şekilde beliılenmiştir.

Madde 6. Burs 2019-2020 Eğitim-öğetim döneminden itibaren isteğe bağlı hazırlık sınıfi
hariç 4 yıl boyunca (2022-2023 eğitim öğetim yıh sonu) Eylül-Haziran aylan arasında 1O ay
siire ile verilecektir.

Madde 7. Normal öğrenim si.iresini tamamlayan öğrencilerin bursu Haziran ayı sonunda
sonlandrnlacaktır.

Madde 8. Burs hakkınn devam etmesi için öğrencilik vasıflanrun devam etmesi, herhangi bir
disiplin suçu işlememesi, program değişikliği yapm.ıması, tiim derslerden dıvam
zorunluluğunu yerine getirmesi ve her dönem sonunda genel not ortalamasının dört iizerinden
ikinin (2.00/4.00) altına düşmemesi şarttır. sonunda genel not ortalaması dört



iizerinden ikinin altına düşen ve herharıgi bir dersten devam zorunluluğunu yerine getirmeyen
öğrencilerin bursları asloya alınır. Ancak, genel not ortalamasmın iki veya tizerinde çıkılması
durumunda ve devam zorunluluğunun yerine getirilmesi halinde öğrencilerin bursu tekrar
devam ettirilir.

Madde 9. Bu protokol ilgili kanun, yönetmelik ve yönergelerde meydana gelen değişiklikler
nedeniyle tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşme tekar dilzenlenir.

DİĞERHUSUSLAR

Madde l0. Burs protokolü l0 (on) madde olmak üzere 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış ve
taraflarca 02,01.2019 tarihinde imzalanmış olup imzalarıdığı tarihte yilrilrlüğe girecektir.
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