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Kapsam

Madde l. (l) Bu Protokoi. Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni
Bölümüne kaylt yaptıran ve öğreninrine devan] edeıı öğrencilere HİT ENERJİ sAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ. normal öğrenim süresi (4 yıl) kadar eğitim öğretim dönemi boyunca (Eylül-
Mayıs aylarında) bursla desteklennıeleri esaslarını belirler.

Taraflar

Madde 2.

l ) Eğitim ve öğretinıin yapıldığı kuruıı-ı adıııa Uşak Üniversitesi. Ziraa1 ve Doğa Bilimleri
Fakülıesi Dekanlığıdır.

2) Bursu veren şirkeıler adlı-ıa HİT ENEltJi sAN. VE 'riC.LTD.ŞTİ. y,öneıimidir.

Burs Komisyonu

Madde 3. (|) Ziraat ve Doğa Bilimleri. Faktilte Dekanı. Zootekni Bölün-ı Başkanı. Ziraaı ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Burs Konıisyonu. IıiT ENERJİ sAN. VE TİC.LTD.ŞTi.
taratindan görevlendirilen bir yöneıiciden mel,daııa gelir.

Bursla İlgili HükümIer

Madde 4. ( l) Burs. LYS sonuÇlarına göre Zootekııi Böliinıüne kesin kayıt yaptıran öğrenciler
arasından 2 (iki) öğrencil,e karşılıksız olarak rerilccektir.

Mad<le 5. (l) HiT ENERJİ sAN. VE TiC.LTD.ŞTi. taraİndan verilecek bursun mikıarl.
nonnaI öğrenim süresi (4 1,1l) kadar eğitiın öğretim dönemi boyuııca (Eylül-Mayıs aylarında)
ıı lık ]50 TL olarak belir|eııııı iştir.

Madde 6. ( l ) Öğrenciye; öğrencilik halinin devaııı etnıesi ve burs almasına engel bir
durunrunun olmaması koşu|uy|a. öğreninr gördüğü birinrin. normal öğrenim süresi boyunca
(Eylül-Mayıs aylarında) aylık 250 Tl-lay şeklinde burs verilir.

Madde 7. (l) Burs kazanan öğrenciler. bölünı değiştirdikleri takdirde burs haklarını
kaybederler.

l\tadde 8. 1|) Veriln-ıekte olan burs aşağıda bclirtileıı duıtın.ı|arda kesiIir.
a) Universiteden kayğnı sild irıne si.

U8l h.nı
T

$#Lqı!p,;t
]5 f.x] 0276 33!3336



' ,:,i'j..

b) 'Oğrencinin burs almaktan vazgeçmesi.
c) Öğrencinin bir aydan bir yıla kadar uzaklaştırma cezası alanlar ile bir

Yükseköğretim Kurulundan çıkarnıa cezası alanlar.
d) Başarısız olduğu ders sayısının j dersten tazla rılnıası.
e) Öğrenim hakkının saklı tutulması.

f) En az bir yarıyı l devamsız olması veya kaydını yeniiememesi.
g) Verdiği beIgelerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması.

Maddc 9. ( l) Öğrencile rin başarı durı.ıırrları ırı n dcğerleııdirilnıesi Uşak Üniversitesi Eğiıim-
Ögretim Sınav Yönetnıeliğine göre yapılır,

Madde l0. ( l ) Bu protokolde yer alan hususlarda ilgili mevzuatta değişiklik meydana
gelmesi durumunda, tarafların karşılıklı nıutabakatı ile değişikliklere uygun olarak yeniden
protokol düzenlenebilir.

Diğer Hususlar

Madde ll. ( l ) Burs protokolü l l (on biı) nıadde ııln,ıak üzere 2 (iki) nüsl-ıa olarak hazırlanmış
ve taraflarca .../.../20l8 tarihinde inızalannıış olııp iııızalandığı tarihte }ürürliiğe girer.
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