
                                               

 

                                           

                                            YKS TERCİH BURSU 
 

Bursa Uludağ Üniversitesi ile Sütaş A.Ş. arasında 28.07.2011 tarihinde imzalanan ve 

27.11.2019 yılında yenilenen Mesleki Eğitime Destek Burs Protokolü kapsamında, Meslek 

Yüksekokulumuz “Süt ve Besi Hayvancılığı” ile “Süt ve Ürünleri Teknolojisi” programının 

birinci sınıfını en yüksek puanla kazanan ve kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye Sütaş A.Ş. 

tarafından “ SÜTAŞ Mesleki Eğitime Destek Bursu” verilecektir.  

 

Burs Koşulları:   

 

1- Süt ve Besi Hayvancılığı Programı 

  YKS sınavı sonunda Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Süt ve Besi 

Hayvancılığı (Örgün) programını ilk yerleştirmede (ek kontenjan yerleştirme hariç) en yüksek 

puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye Bursa Uludağ Üniversitesi ile Sütaş 

A.Ş. arasında imzalanan Mesleki Eğitime Destek Protokolü kapsamında Sütaş A.Ş. tarafından 

iki yıl süre ile Eylül-Mayıs aylarını kapsayacak 9 aylık Karacabey Sadık Yılmaz Öğrenci Yurdu 

yurt ücreti ile Eylül-Mayıs aylarını kapsayacak 9 aylık Sütaş A.Ş. tarafından belirlenecek burs 

tutarında öğrenim bursu ödenecektir. İlgili burslar iki yıl sonunda kesilecektir. Burslar 

karşılıksızdır. Ayrıca Sütaş A.Ş. tarafından Süt ve Besi Hayvancılığı programından 2,50 genel 

akademik ortalama ile mezun olan tüm öğrencilere Sütaş Grup şirketlerinde iş garantisi 

verilmektedir. Burslu programa yerleştirilenler öğrenim gördüğü programı değiştirdikleri 

takdirde burs haklarını kaybederler. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu 

alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. Öğrencinin bursunun 

devam etmesi için, alttan dersinin olmaması ve dönem not ortalamasının 3,00 ve üzeri 

olması gerekmektedir. Bursu almaya hak kazanan öğrencinin gelir getiren başka bir işte 

çalışmıyor olması ve başka kaynaklardan burs almıyor olması (KYK’dan alınan öğrenim kredisi 

dışında) gerekmektedir.  

 

 



 

 

 

 

 

2 -  Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı  

 

 YKS sınavı sonunda Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Süt ve Besi 

Hayvancılığı (Örgün) programını ilk yerleştirmede (ek kontenjan yerleştirme hariç) en yüksek 

puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye Bursa Uludağ Üniversitesi ile Sütaş 

A.Ş. arasında imzalanan Mesleki Eğitime Destek Protokolü kapsamında Üniversitenin Sütaş 

A.Ş. tarafından iki yıl süre ile Eylül-Mayıs aylarını kapsayacak 9 aylık Karacabey Sadık Yılmaz 

Öğrenci Yurdu yurt ücreti ile Eylül-Mayıs aylarını kapsayacak 9 aylık Sütaş A.Ş tarafından 

belirlenecek burs tutarında öğrenim bursu ödenecektir. İlgili burslar iki yıl sonunda 

kesilecektir. Burslar karşılıksızdır. Ayrıca Sütaş A.Ş. tarafından Süt ve Ürünleri Teknolojisi 

programından 2,50 genel akademik ortalama ile mezun olan tüm öğrencilere Sütaş Grup 

şirketlerinde iş garantisi verilmektedir. Burslu programa yerleştirilenler öğrenim gördüğü 

programı değiştirdikleri takdirde burs haklarını kaybederler. Öğrencilik haklarını kaybeden, 

herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu 

kesilir. Öğrencinin bursunun devam etmesi için, alttan dersinin olmaması ve dönem not 

ortalamasının 3,00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursu almaya hak kazanan öğrencinin gelir 

getiren başka bir işte çalışmıyor olması ve başka kaynaklardan burs almıyor olması (KYK’dan 

alınan öğrenim kredisi dışında) gerekmektedir. 


