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T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 

 SPOR BURSU YÖNERGESİ 
 

(Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) 

 
 

Amaç 
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Piri Reis Üniversitesi’nin öğrencilerine vereceği spor 

bursu koşullarını ve işlemlerini tanımlamaktır. 

 

Kapsam 
Madde 2- Bu yönerge Piri Reis Üniversitesi’nde öğrencilere verilecek spor bursu ile 

ilgili düzenlemeleri kapsar. 

 

Başvuru 
Madde 3- Başvurular, istenen belgeler ile birlikte Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapılır. 

 

Burs Koşulları, Kapsamı, Süresi ve Değerlendirmesi 

Madde 4- Spor bursu, Üniversitenin spor takımlarına seçilip oynayan öğrencilerle ferdi 

spor branşlarında Üniversite adına yarışlara katılan öğrencilere verilir. 

a) Branşında A Milli/Usta/Büyüklerde Türkiye Şampiyonu olan öğrenciler, branşındaki 

Üniversite takımında oynamaları veya Üniversite adına milli yarışmalara katılmaları halinde 

takip eden Eğitim – Öğretim yılı öğretim ücretlerinin  % 100’ ünden muaf tutulurlar. 

b) Branşında A, genç ve ümit milli sporcu olan ve halen birinci lig takımlarında faal olarak 

oynayan öğrenciler, branşındaki Üniversite takımında oynamaları veya Üniversite adına milli 

yarışmalara katılmaları halinde, takip eden Eğitim – Öğretim yılı öğrenim ücretinin % 40’ından 

muaf tutulurlar  
c) Branşında play-off takımlarında sürekli yer alan veya birinci lig takımlarının alt 

yapısından yetişmiş ve faal sporculuğu devam eden öğrenciler, branşındaki Üniversite takımında 

oynamaları veya Üniversite adına milli yarışmalara katılmaları halinde, derecelerine göre takip 

eden Eğitim – Öğretim yılı öğrenim ücretinin % 25’inden muaf tutulurlar. 

d) Üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans gösteren öğrenciler takip eden 

Eğitim – Öğretim yılı öğrenim ücretinin % 10’undan muaf tutulurlar. 

Spor burslarının hedefi öğrencinin Eğitim-Öğretim başarısı öncelikli olmak üzere kendi 

branşında Piri Reis Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Spor bursları bir yıl için verilmekte olup, 

öğrencinin spor bursu alma şartlarını devam ettirmesi ve GNO’su 1.80 üstünde olması 

durumunda sonraki yıllarda da devam ettirilir. 

Bursun Sona Ermesi 

Madde 5- Spor bursu aşağıda belirtilen hallerde sona erer: 

a)  Bursu almaya hak kazandıran başarının devam etmemesi,  

b)  Öğrencinin genel not ortalamasının 1.80’in altına düşmesi, 

c)  Disiplin cezası alması 
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d) Öğrencinin isteği ile takımdan ayrılması veya takımın teknik direktörü ya da antrenörü 

tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği veya daimi sakatlık nedenlerinden 

biriyle takımdan çıkarılması, 

Yürürlük  
Madde 6- Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 7- Bu yönergeyi Piri Reis Üniversitesi yürütür. 

  

 

 


