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T.C. 
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS DÜZEYİNDE SPOR YETENEK BURSU YÖNERGESİ 
Amaç 
Madde 1- (1) Bu yönerge, spor alanında, Nişantaşı Üniversitesine üstün yetenekli öğrencileri 
kazandırmak, Spor Yetenek Bursunun kapsam ve süresini, verilme ve başvuru koşullarını, sona 
ermesini, yeniden verilmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  
Kapsam 
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Nişantaşı Üniversitesi’nin Hazırlık Sınıfı, Ön lisans ve Lisans 
Programlarında öğrenim gören öğrencilerin “Spor Yetenek Bursu” nu kazanmaları ve kaybetmeleri ile 
öğrenim ücretlerinde yapılacak indirimlere ilişkin usul ve esasları düzenler. 

Başvuru Koşulları 
Madde 3-  (1) Spor Yetenek Bursuna başvuru koşulları şunlardır.  

a) Nişantaşı Üniversitesinin kayıtlı öğrencisi olma. 

b) Üniversite spor takımlarına kabul edilen ya da üniversitenin faaliyette bulunduğu 
bireysel sporda Üniversite adına yarışlara-müsabakalara katılmış olma.  

c) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı ve Üniversitenin kamuoyunda 
yanlış tanınmasına yol açabilecek filli hareketlerde bulunmamış olmak.  

Başvuru  
Madde 4- (1) Burs başvuruları, Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına, Üniversite erişim sitesinde ilan 
edilen tarihler arasında, istenilen belgeler ile yazılı olarak yapılır.  

(2) Burs başvurusu uygun olan öğrenciye Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet onayı ile burs verilebilir.  

Burs Kapsamı, Süresi ve Değerlendirilmesi 
Madde 5-  (1) Spor Yetenek Bursu öğretim ücretinde Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü oranda 
muafiyet sağladığı burstur.  

(2) Spor Yetenek bursunun esas hedefi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere kendi 
branşında Nişantaşı Üniversitesi’ni temsil etmesidir. 

(3) Burslar bir yıl için verilmekte olup, sonraki yıllarda devam edip etmeyeceği ve miktarı öğrencinin 
burs alma şartlarını devam ettirmesi ve başarı oranı da dikkate alınarak Mütevelli Heyeti tarafından 
karara bağlanır. 

(4) Üniversitenin mevcut öğrencileri için burs durumu akademik yılın başlamasından önce 
değerlendirilir. 
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(5) Yeni kayıt yaptıracak öğrencilere koşullu olarak burs tahsis edilebilir. Kayıt olduğu yıl içerisinde 
koşulları sağlamayan (Üniversite takımında yer alma, Üniversiteyi kendi branşında temsil etmeme, 
Üniversiteyi milli yarışlarda temsil vb.) öğrencinin bursu kesilir. 

(6) Burslar, gerekli şartların sağlanmasını takip eden akademik yılın başında başlar. 

(7) Yaz Okuluna kalan öğrencilerin bursları devam etmez.   

Bursun Sona Ermesi 
Madde 6-  Aşağıdaki hallerde yetenek bursu kesilir.  

(1) Disiplin cezası almış olması, 

(2) Öğrencinin isteği ile takımdan ayrılması veya takımın antrenörü ya da idarecisi tarafından 
disiplinsizlik veya performans yetersizliği nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması, 

(3) Bursu almaya hak kazandıran başarının devam etmemesi. 

Yürürlük ve Yürütme 
Madde 8- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun kararı ile yürürlüğe girer ve hükümlerini Nişantaşı 
Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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