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Amaç

MADDE l-(1) Bu Usul ve Esaslann amacı; Kocaeli Üniversitesi 2019.2023 Stratejik Planı

kapsamında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve i.iniversite sınav
sistemi sonuçlanna göre ilk 25.000 kişi arasına girip, Kocaeli Üniversitesindeki fakültelere ilk üç
sırada kayıt yaptıran 60 (altmış) öğrenciye verilecek buıslara ilişkin usul ve esaslan diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(l) Bu Usul ve Esaslar; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
yapılan ve tiniversite sınav sistemi sonuçlanna göre ilk 25.000 kişi arasına girip, Kocaeli
Üniversitesindeki fakültelere ilk üç sırada kayıt yaptıran 60 (altmış) öğıenciye verilecek buıslara
ilişkin hiikiiınleri kapsar.
Dayınak
MADDE 3-(l) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yi.ikseköğretim Kanununun

14 iirıcü maddesine

dayanrlarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Burs: Ö!çme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan tiniversite sınav
sistemi sonuçlarına göIe ilk 25.000 kişi arasına girip, Kocaeli Üniversitesindeki Fakültelere ilk üç
sırada kayıt yaptıran 60 (altmış) öğrenciye, Üniversite tarafından belirlenen miktarda verilecek aylık
bursu,
b) Fakülte: Kocaeli Üniversitesindeki fakülteleri,

c) Komisyon: Fakülte dekanı tarafindan belirlenen en az üç öğretim üyesinden

oluşan

komisyonu,
ç) Öğrenci: Kocaeli Üniversitesiıden burs almaya hak kazanan öğrenciyi,
d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kocaeli Üniversitesi Ögrenci İşleri Daire Başkanlığını.
e)

ÖSYlll: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

fl Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
g) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörtlnü,
ğ) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
h) Vakıf: Kocaeli Üniversitesi Vakfını,
ifade eder.

Burs başvuru şartlarr

MADDE 5-(l ) Üniversiteden

burs alabilmek için öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır:
T.C. vatandaşı olmak.
b) Kamu veya özel kurumlarda çalışmıyor olmak.
c) Başka bir yfüseköğretim kurumlannda kayıtlı olmamak.
ç) ÖSYM tarafindan yapılan, tiniversite sınav sistemi sonuçlanna göre ilk 25.000 kişi arasına
girmiş ve Üniversite fakültelerine ilk üç sırada kayıt yaptırmış olmak.
a)

Kt)çsK
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Burs almıya hak kızanın öğrencilerin belirlenmesi ve ilanı
MADDE i_(ı) Ösyı,ı taraİından belirlenen üniversite sınav sistemi sonuçlanna göre ilk
yaptıran öğıenciler, oğrenci
25.000 kişi;;,"u giıp, Üniversitedeki fakültelere ilk üç sırada kayıt
hak
kazanan öğrenciler, Fakülte
iı"ı n"ii" Başkanligınca ilgili fakültelere biıdirilil. Burs almaya
ve Rektör oluruyla vakfa ve öğrencilere bildirilir,
\iönetim
- kurulu
kazanan öğrencilerin
<il su maadenin birinci fikrası kapsamında burs almaya hak
en yfüsek giriş
sıralama,
belirlerımesinde fakülteye giriş puarılan dikkite alınır. Bu belirlemede;
ve"her-faktiİte için öğrenci sayısı 5'i (beşi) geçemez. Ti.im fakülteler iÇin burs
;;;;ö;.
almaya h_ak kazarıaorı toplam öğrenci sayısı ise 60'ı (altmışı) geçemez,

'"pılır

Burs miktarı, süresi ve ödemeler

verilecek aylık burs miktan, her eğitim-öğretim yılı başında Vakıf
yönetim
kurulu tarafından belirlenir.
- --kapsayacak şekilde 10 (on ) ay süre ile burs ödenir,
iri ör**ilere Eylül_Haziran aylannryapı|maz,
burs ödemesi
Temmuz
-_.6) ve Ağustos aylannda
devam etmek zorundadırlar,
Ögre"nciler burs aldıkları siıre boyunca eğitimlerine kesintisiz
Kayıt dondııran öğrencilere, bu stire zarfinda burs ödemesi yapılmaz,
^--'
programlan kapsamındaki (Mevlana, Erasmus+, Farabi vb,)
(+) Öğ."n"iier akademik değişim
-r"
tu tupia.oaı.i değişim siiıreleri bolıınca bursları devam eder,
o.orrilı-,lnd* faydalanabilirler
(5) Ödemeler. öğrenciterin banka hesabına aktanlarak yapılır,

nıliıni-iiiiOe.".cilere

Bursun sonlandınlmasr
MADDE 8-(l) Burs aşağıdaki durumlarda sonlandırılır:
a) Öğrencinin disiplin cezası alması durumunda,
tj Öğrencinin başia bir yiikseköğretim kurumuna kayıt yaptırmas, durumunda,
genel not
.j ÖE."n.inin n"r aone- ,on rnJu §ilhk eğitim yapan programlar için yıl sonunda)

orlalamasının 4'lük sistem üzerinden 3.00'ın altında olması durumunda,
özel kuruluşlarda çalışıyor olması durumunda,
ç) Ögrencinin kamu kurumu veya
yönetim Kurulu karanyla sonlandırılır.
izl sr.., Komisyon önerisi ile Fakülte ve Vakıf

sorumluluk
-

Öğrencilerin başarı, devam/devamsızlık, disiplin cezası alması gibi
ise Dekanlık
dıırumlarının takibinden Komisyon, ögrencilerle ilgili gerekli bilgileri Vakfa vermekten

ıİa»»İ s_tıı

sorumludur.
(2) Burslann ödenmesinden Vakrf sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller
ılın»n 10_(1) Bu Usul ve Esaslarda hiikiim bulunmayan hallerde Senato kararları uygulanrr

Yürürlük
MADDE rr_(1) Bu Usul ve Esaslar, 2019-2020 eğitim-öğretim yıhndan itibaren yiirürlüğe

girer ve 30 Haziıarı 2023 tarihinde yüriirlilkten kalkar,

Yürütme

MADDE 12-(1) Bu Usul ve Esaslardaki hiiktimleri Kocaeli Üniversitesi Rektörü yiirütür.

Pof.

Dr. Ahın€t
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Rehör yardımcısı

