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Kapsam

Madde l.(l ) Bu protokol, Uşak Üniversites\ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümüne kayıt yaptıran ve Öğrenimine devam eden öğrencilere Birleşen inşaat,

Gıda, Tarım, Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi tarafindan normal öğrenim süresi (4 yll) kadar
eğitim öğretim dönemi boyunca (Eylül-Mayıs aylarında) bursla desteklenmeleri esaslarını
belirler.

Taraflar
Madde 2.
l ) Eğitim ve öğretimin yapıldığı kurum adına Uşak Üniversitesi. Ziraat ve Doğa BilinıIeri
Fakültesi Dekanlığıdır.
2) Bursu veren şirketler adına Birleşen inşaat. Gıda. Tarım, Sanayi ve Ticaret Anonim
şirketi yönetimidir.
Burs Komisyonu

Madde 3. (|) Ziraat ve Doğa Bilimleri, Fakülte Dekanı, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı,
Ziraal ve Doğa Bilimleri Fakültesi Burs Komisyonu. Birleşen inşaat, Gıda, Tarım, Sanal,i Ve
Ticaret Anonim şirketi tarafından görevlendirilen bir yöneticiden meydana gelir.
BursIa İlgili Hükümler

Madde 4.

(l) Burs, LYS

Madde 5.

(

sonuçlarına göre Bahçe Bitkileri Bölümüne kesin kayıt yaptlran
öğrenciler arasından sıralamada 5. ve 6. olan (2) öğrencil,e karşılıksız olarak Verilecektir.
l

) Birleşen İnşaat, Gıda, Tarım, Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi taralından

verilecek bursun miktarı, normal öğrenim süresi (4 yıt) kadar eğitim öğretim dönemi boyunca
(Eylül-Mayıs aylarında) aylık 250 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 6. (l ) Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir
durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü birimin, normal öğrenim süresi boyunca
(Eylül-Mayıs aylarında) aylık 250 TLlay şeklinde burs veriIir.

Madde 7.

(l) Burs

kazanan öğrenciler, bölüm değiştirdikleri takdirde burs haklarını

kaybederler.

Madde 8. (1) Verilmekte olan burs aşağıda belirtilen durıımlarda kesilir.
a) Üniversiteden kaydını sildirmesi.
b) Ögrencinin burs almaktan vazgeçmesi,

c) Öğrencinin bir aydan bir yıla kadar

uzaklaştıITna cezası alanlar

ile

bir

Yükseköğretim Kurulundan çıkarma cezası alaı,ılar,
d) Başarısız olduğu ders sayısının 3 dersten f'azla olması,
e) Ögrenim hakkının saklı tutulması,
yenilememesi,
0 En az bir yarıyıl devamsız olması veya kaydını
ortaya çıkması,
c) Verdiği belgelerin gerçeği yansıtmadığının

Üniversitesi Egitim_
Madde 9. (l) Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi uşak
Ögretim Sınav Yönetmeliğine göre yapılır,

Maddel0.(l)Buprotokoldeyeralanhususlardailgilimevzuattadeğişiklikmeydanagelmesi
durumunda,taraflarınkarşılıklımutabakatıiledeğişikliklereuygunolarakyenidenprotokol
düzenlenebilir.

Diğer Hususlar
hazırlanmış
(1) Burs protokolü 1l(on bir) madde olmak üzere 2 (iki) nüsha olarak
tarihte yürürlüğe girer,
ve taraflarca . . .l ...1201& tarihinde imzalanmış olup imzalandığı

Madde

ll.

Birleşen İnşaat, Gıda, Tarım,
Sanal,i ve Ticaret Anonim şirketi
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