uşAK t]NivERsirnsi -

sivısı,ı onnxnĞi öĞnıxci nuns pnororor-ü

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Sivaslı Demeği

tarafındarı iilkenin ekonomik

gelişimi ile refahı için önemli olan ve ülkenin öncelikli alanlannda yiikseköğretim sistemi
açısından stratejik önem arz eden ziraat odaklı önlisarıs programlanna öncelik tarunmak
suretiyle belirlenen Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yiiksekokulu Bitkisel ve Hayvansal
Üretim Böli.imü Bitki Koruma Programı'na 20l9 YKS sonuçlanna göre ilk on sırada yerleşen

ve kayıt yapttran öğencilere verilecek destek bursu ile bunlara ilişkin hususlan belirlemek
amacıyla haz rlanmı ştır.

Tarailar

MADDE 2- (l) Eğitim ve öğetimin yapıldığı kurum adına Uşak

Üniversitesi

Rektörlüğü.
(2) Burs verecek olan Sivash Demeği.

Burs Komisyonu

MADDE 3- (l) Sivaslı Meslek Yiiksekokulu Müdiiü Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Böliimü BaŞkaru, Sivaslı Meslek Yiiksekokulu Buıs Komisyonu ve Sivaslı Demeği tarafındarı
görevlendirilen birer yöneticiden meydana geliı.

Bur§la İEiıi Hükümıer

MADDE 4- (1) Burs, YKS sonuçlanna göre Uşak Üniversitesi Sivash Meslek
yi.iksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böliimü Bitki koruma programr'na
kesin kayıt
yaptıran ve prüın sıralamasında

ilk l0

(on)'da yer alan 10 (on) öğenciye kaışılftsız olarak

verilecektir.

MADDE 5, (1) Sivaslı Demeği tarafindan verilecek olan bursun miktan eğitim
öğretim yılı içerisinde her yıl 8 ay boyunca (Ekim-Mayıs aylannda) 2 yıl süeyle 2il).ü)
TI-/AY olarak belirlenmiştir.

MADDE 6- (l) Burs aşağıda belirtilen dıırumlaıda verilmeyecektir.
a) Ek kontenjaııla yerleşen, yatay geçişle gelen ve özel öğenci statiisü
durumlardaki öğencilere,

flWö

vb.

b) 2019,2020 Giiz Yanyıh Eğitim-Öğretimin başladığı tarihten itibaren

ilk

bursun

verildiği Ekim ayına kadar en az 3 dersten devamsızlığı oları öğencilere burs verilmez.

MADDE 7-

(1) Verilmekte olan burs aşağıda belirtilen durumlarda kesilir.

a) Üniversiteden kaydmı sildirmesi,
b) Verdiği belgelerin gerçeği yansıtmadığınm ortaya çıkmasr,
c) Ögrencinin burs almaktan vazgeçmesi,
ç) Bir aydan bir yıla kadar uzaklaştırma cezası alması,

d) Öğrenim hakkrnın saklı tutulması,
e) Uşak Üniversitesi btinyesinde yatay geçiş yapması,

|

Öğrencinin ek siiıe öğıenim görmesi,

g) En az 3 dersten devamsız olması veya kaydınr yenilememesi,
ğ) Başansız olduğu ders sayrsının 3 dersten fazla olması.

MADDE 8-

(1) Öğrencilerin başan durumlanrun değerlendirilmesi Uşak Üniversitesi

ıgitim-Ögıetim Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

MADDE 9, (l) Bu protokol

2 (iki) yıl geçerli olup, 2019-2020 Gtiz Yanyılı Eğitim-

öğretim başlangıç tarihinden itibaren sivaslı Demeği ve sivaslı Meslek yiiksekokulu
Müdililüğü Buıs Protokoliinü fesih hakkrna süip değildir. Si.ire bitiminde Burs protokolü
kendiliğinden sona erer.

Diğer Hususlar

MADDE 10- (l) Burs protokolü l0

(on)

MADDE olmak tizere 3 (üç) nüsha olarak

hazırlanmrŞ ve taraflarca 03lMl2o19 tarihinde imzalanmış olup imzalandlğı tarihte yiiriirlüğe
girer.
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