
uşAK üNivERsirrsi,uşex oRoıııizt sırtnvi söı-aEsi
(uosB) ARAslNDA

tĞirirvı öĞnırirvı suRsu pRoroxolü

TARAFl.AR
Maddel-işbuprotokolüntarafları,eğitimveöğreüminyapıldığıkurumadınaUşakUniVersite-

si Rektörlüğü, Mühendislik erıuıİ"rİ ,. uulru veren şirketler adına UŞak Organize Sanayi Bölgesi

(UOSB) yönetimidir.

KAPSAM r _ ı__ i,t.^ -,^.. 'JniversiteSi
Madde 2_ Bu protokol, UoSB tarafından zo2o_2o2:. eğiüm öğretim yılında Uşak L

MühendislikFakültesireı<stiııııı.inenaisliğiBölÜmünekesinkayıtyaphran(ekkontenjanhariç)en
yüksekpuanlıilkonbeştısloa,"".iv"n-ormalöğrenim-süresiolandörtyılboyunca(isteğebağlı
hazırlık sınıfi hariç) Eylül_Hazi.," ,vıri, arasında toplam 10 ay süre ile aylık 5O0 TL karşllıksız bursla

desteklenmeleri esaslarını belirler,
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AMAç
Madde3.Buprotokol,UoSBtarafındanUşakÜniversitesiMühendislikFakültesiTekstil

Mühendisliği Bölümündeki ."i"li"ei,i." destek vererek tekstil 5ektöründe daha nitelikli öğrencil_

erin ilgili programl tercin etmfsiJ,JJr..ı, öğrencilerin .başarılarını 
teşVik etmek ve ülke ekono_

misinde önemli yer tutan teı.stil sekiortlnoe niıgi, beceri ve donanım sahibi teknik e|emanların

yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmiştir,

BuRstA ıLGiLi HÜKÜMLER
Madde 4_ eurs zozo_]o2r eğitim öğretim yılında Uşak üniversitesi Tekstil Mühendisliği

BölümüneÖsYMtarafındanyerleştirilerekkesinkayıtyaptran(ekkontenjanhariç)enyüksekpuanlı
ilk 15 öğrenciye karşılıksız olarak veri|ecektir,

Madde5-UoSBtarafındanverilecekolanbursunmiktarı2020-2021eğitimöğretimyılından
itibaren normal öğrenim suresi olan 4 yıl boyunca her ay 5oo TL olacak şekilde belirlenmiştir,

Madde 6_ Burs 2o2o-2o2| Eğitim-öğretim döneminden itibaren isteğe bağlı hazırlık sınıfl

hariç 4 yıl boyunca (2o23_2o2;;iüri tığr.,i. yılı sonu) Eylül_Haziran ayları arasında 10 ay süre i|e

verilecektir.

Madde7-NormalöğrenimsüresinitamamlayanöğrencilerinbursuHaziranayısonunda
so n la n d ırı laca ktı r.

Madde8.Burshakklnındevametmesiiçinöğrencilikvasıflarınındevametmesi,herhangibir
disip|in suçu işlememesi, program değişikliği yapmaması, tüm derslerden devam zorunluluğunu

yerine getirmesi ve her doneŞ ,onrno"",g"*ı not ortalamaslnln dört üzerinden ikinin (2.00/4,00)

albnadüşmemesişarthrHerdönemsonundagenelnotortalamasldörtüzerindenikininaltınadüşen
ve herhangi bir dersten oevam zorunluıuğunıi yerine getirmeyen öğrencilerin bursları askıya alınır,

Ancak, genel not ortalamaslnın iki veya izerinde çıkılması durumunda ve devam zorunluluğunun

v"rl"" Ğİı.'l."si ha|inde öğrencilerin bursu tekrar devam ettirilir,

meydana gelen değişiklikler
Madde 9- Bu protokol ilgili kanun,

nedeniyle tarafl arın karşılıklı mutabaka!§ düzenlenir.
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Madde 10- İş bu protokol kapsamında burs alıp Uşak Üniversitesi'nden başarıyla mezun olan
öğrencilere, Uşak Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından Uşak Organize Sanayi Bölgesinde iş
imkanı bulunmasına yardımcı olu nacaktır.

Madde 11- Üniversite tarafindan her ay, burs verilecek öğrencilerin bilgileri UOSB'ye bildiri-
lecektir.

DiĞER HUSUSLAR
Madde 12- Burs protokolü 12 (oniki) madde olmak üzere 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış ve

taraflarca 18.02.2020 tarihinde imzalanmış olup imzalandığı tarihte yürürlüğe girecekür.

AĞAoĞLu Prof. Dr. Ekrem sAVAŞ
Uşak ÜniVersitesi Rektörüuşak organize Sanayi Bölgesi (UosB)

Yönetim Kurulu Başkanl


