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Uşak Üniversitesi Burs yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ
Amaç

Madde 1: Bu Yönergenin amacı, Yükseköğretim gören gençlerin, sosyal ve kültürel gelişmelerini
kolaylaştırmak için normal öğrenim süresince, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu, gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilen burs esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2: Uşak Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencileri kapsar.

Dayanak:
Madde 3: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 :
Birim :Öğrencinin öğrenim gördüğü MYO / Fakülte / Yüksekokul / Enstitü,
Burs:Kredi Yurtlar Kurumu, gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenciye verilen karşılıksız parayı,
Burs Değerlendirme Komisyonu:Bursa ihtiyacı olan ve başvuruda bulunan öğrencilerin durumlarını
incelemek ve değerlendirmek üzere, oluşturulan kurulu,
KYK :Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,
Normal öğrenim süresi :Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dahil öğrenim
süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise Uşak Üniversitesine giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini,
Gerçek kişi:Burs sağlayan gerçek kişileri,
Tüzel kişi:Burs sağlayan tüzel kişileri
ifade eder.
Burs Başvuru ve Devam Koşulları
Madde 5:Burstan ilk defa yararlanacak veya halen burs alan öğrencilerin değerlendirilebilmesi için aşağıda
belirtilen koşullar dikkate alınır.
1) Öğrencinin bursa ihtiyacı olduğunun, birim tarafından istenen belgeler ile kanıtlanması,
2) Öğrencilerinin alt sınıftan başarısız ders sayısının 3 den fazla olmaması,
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Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 6 :Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları ilgili Fakülte / MYO / Yüksekokul / Enstitü
Burs Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilir. Her birim kendine ayrılan kontenjanlar dahilin de
eşit sayıda asil ve yedek liste oluşturarak, Burs Değerlendirme Komisyonu Kararı ile birlikte Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı'na bildirir. Değerlendirmelerin sorumluluğu ilgili birim Burs Değerlendirme Komisyonuna
aittir.

Kontenjan
Madde 7:Her yıl KYK, gerçek ve tüzel kişiler tarafından Üniversitemize tahsis edilen burs kontenjanlarının,
Rektörlükçe öğrenci sayıları dikkate alınarak birimlere dağılımı yapılır. Rektörlük, kontenjan dağılımında
arttırma veya eksiltme yapabilir.
Bursun Verilmesi ve Süresi
Madde 8:Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması
koşuluyla, öğrenim gördüğü birimin normal öğrenim süresi kadar burs verilir.
Burs Miktarı
Madde 9:Burs miktarı, her yıl KYK, gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirlenir.
Burs Verilmeyecek Öğrenciler
Madde 10:(1) KYK tarafından sağlanacak burslar için;
a) Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10. maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere,
5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan
öğrencilere,
c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan
veya gelire sahip olan öğrencilere,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e) Yabancı uyruklu öğrencilere,
f) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
g) Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
h) Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli
bulunmayan öğrencilere,
(2) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanacak burslar için, bursu sağlayan gerçek ve tüzel kişiler
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenen öğrencilere
burs verilmez.
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Bursun kesilmesi
Madde 11:Verilmekte olan burs aşağıda belirtilen durumlarda kesilir.
1) Hazırlık sınıfında 1. yılın sonunda başarısız olanlar,
2) Öğrencinin burs almaktan vazgeçmesi,
3) Üniversiteden kaydını sildirmesi,
4) Öğrencinin bir aydan bir yıla kadar uzaklaştırma cezası alanlar ile bir Yükseköğretim Kurulundan çıkarma
cezası alanlar,
5) Öğrenim hakkının saklı tutulması,
6) En az bir yarıyıl devamsız olması veya kaydını yenilememesi,
7) Başka bir kurum, kuruluş veya gerçek kişilerden burs aldığının belirlenmesi,
8) Verdiği belgelerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması,
9) Başarısız olduğu ders sayısının 3 dersten fazla olması.
Fakülte, MYO, Yüksekokul ve Enstitülerin Yapması Gereken İşlemler
Madde 12:Fakülte, MYO, Yüksekokul ve Enstitü Burs Değerlendirme Komisyonlarının yapacakları
değerlendirmelerin yanı sıra her öğretim yılı başında, Fakülte Dekanlıkları, Meslek Yüksekokulları,
Yüksekokul ve Enstitü Müdürlükleri burs alan öğrencilerin başarı, devam durumları ve kayıt yenileyip
yenilemedikleri ile madde 11'de belirtilen hususları taşıyıp taşımadıklarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
bildirmek zorundadırlar.
Hükmü Bulunmayan haller
Madde 13:Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde;
1) KYK tarafından sağlanan burslar için; Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği
hükümleri,
2) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan burslar için, bursu sağlayan gerçek ve tüzel kişiler tarafından
belirlenen esaslar uygulanır.
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Yürürlük
Madde 14:Bu yönerge Uşak Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15:Bu yönerge Uşak Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Katılanların oy birliğiyle karar verildi.

