
 

Haliç Üniversitesi Sporcu Burs Yönergesi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kapsam ve Dayanak 

 

 

Madde 1- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek 9.maddesinin 3.fıkrasına ve Haliç 

Üniversitesi ana yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan bu yönergenin amacı Haliç 

Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu Milli Sporcu ve Spor bursu koşullarını ve uygulanma 

şeklini düzenlemektir.  

 

Tanımlar 

 

Madde 2- Bu Yönergede yer alan tanımlarda;  

 

a) Milli sporcu: Türkiye Cumhuriyeti Federasyonları ile bu federasyonların üyesi olduğu 

uluslararası kuruluşların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası spor 

müsabakalarına katılması için temsil görevi verilen ve fiilen yarışan öğrenci sporcudur. 

b) Sporcu: Üniversitede yer alan bireysel veya takım branşlarında üniversiteyi temsil 

edecek öğrencilerdir. 

c) Sporcu Bursu : Eğitim-öğretim ücreti üzerinden yapılacak indirim. 

d) Üniversite: Haliç Üniversitesi 

e) BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu  

f) SKS : Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Burslar ve İndirimler 

 

Madde 3- Millilik ve Sporcu bursu almaya hak kazanmış sporcularımıza bursların verilmesinde 

Üniversitede ilgili spor branşının olması ve Üniversite Federasyonu müsabaka takviminde ilgili 

branşın yer alması esası aranmaktadır. Bu koşulu sağlayan Milli Sporcularımıza %100 burs 

verilir. 

 

Madde 4- Millilik ve Sporcu bursu almaya hak kazanmış sporcularımızın, kendi sosyal medya 

hesapları üzerinden üniversiteyi temsil eden forma, bayrak, logo vs. gibi materyaller ile yıl 

içerinde en az üç kez paylaşımda bulunmaları zorunludur. Bu durumun takibi Üniversitemiz 

Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. 

 

Madde 5- Millilik ve Sporcu bursu almaya hak kazanmış sporcularımızın yazılı, görsel basın, 

herhangi bir sosyal ağ veya kanalda öğrenci Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği 

veya etik ve ahlak kurallarına aykırı davranışta bulunulamaz. 

 

Madde 6- Üniversite spor takımlarımıza katılan öğrencilerin eğitim-öğretimlerine devam 

ettikleri süre boyunca “Performansa bağlı burs ve indirim talepleri ilgili takım 

antrenörlerinin raporu, BESYO Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Üniversitemiz Sağlık 

Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na iletilir. Burs ve indirim teklifleri Haliç 



Üniversitesi Burs ve İndirim Komisyonu'nda görüşüldükten sonra, Rektörlük kararı ile 

Mütevelli Heyeti'nin onayına sunularak bursları devam eder. 
 

 

Kategorilerine göre Milli Sporcu Değerlendirme Kriterleri  

 

Madde 7- Takım ve Bireysel branşlarda, Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Balkan ve Akdeniz 

Oyunları (çoklu olmak kaydı ile) müsabakalarında yer almış sporcular doğrudan burs hakkına 

sahiptir. 

 

Madde 8- Millilik ve Spor Bursu alan sporcularımızın branşı ile ilgili müsabakalarda 

üniversitemizi temsil etmeleri zorunludur. Aksi halinde burslardan yararlanamaz, önceki 

yıllarda verilen burs yenilenmez.  

 

Madde 9-Ümit ve Genç milli kategorilerinde yer alarak millilik bursu almış, fakat sonraki 

dönemlerde A milli kategoriye yükselemeyen veya milli sporcu unvanı devam etmeyen 

sporcular için Antrenör görüşü alınarak bursun devamlılığı hakkındaki teklif SKS Daire 

Başkanlığı tarafından Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne sunulur. Rektörlüğün onayına müteakip 

burs uygulanır. İlgili madde öğrencinin SKS Daire Başkanlığına başvuru yaptığı ilk yıl için 

uygulanacaktır. 

 

Madde-10 Takımlarımızda veya bireysel branşlarda üniversitemizi temsil edebileceği 

düşünülen, en fazla beş sporcu öğrenciye burs verilmesi teklifi antrenör BESYO Müdürlüğü ve 

SKS Daire Başkanlığı koordine edilerek Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne sunulur. Uygulanacak 

burs/indirim oranlarını Üniversite Rektörlüğü belirler. 

 

Türkiye Şampiyonasına Haliç Üniversitesi adına katılan bireysel ve takım sporcularımız;  

 

Madde 11- (1)Takım sporlarında asil kadroda yer almış ve branşa göre müsabakaların 

çoğunluğuna katılan sporcularımızın gösterdikleri başarı ve performanslarına bakılarak 

aşağıdaki oranlar kadar bir sonraki eğitim-öğretim dönemi için burs verilir.  

 

(2)Bireysel ve takım branşlarında İstanbul derecesi ve terfi (bir üst lige yükselme) maçlarında 

başarı göstererek branşının Türkiye şampiyonasına taşınmasını sağlayan sporcularımız; 

 

Takım Sporlarında başarı oranları;  

 

• Uluslararası Şampiyonalarda başarılarına göre;   

 

  1. %100 

  2. %90  

  3. %80  

 

• Türkiye Şampiyonası başarılarına göre;   

 

1. %100 

2. %80 

3. %70 

 



•  Tüm branşlarda Süper Lig’e yükselme müsabakaları (Terfi Maçları) % 70 ve Süper Lig’de 

kalma müsabakalarında başarılı olan takım sporcularının bursları % 60’a tamamlanır. 

• Takım Sporları, İstanbul şampiyonası (İstanbul 1. Lig) müsabakaları sonrası başarılarına göre;  

 

1. %50 

2. %45 

3. %40 

 

 

• Takım Sporları, İstanbul 2. Lig müsabakaları sonrası başarılarına göre;  

 

1. %30 

2. %20 

3. %10 

 

• Bireysel müsabakalarda Ulusal seviyede gösterilen başarıya göre; 

 

1. %100 

2. %75 

3. %50 

 

Bireysel müsabakalarda Uluslararası seviyede gösterilen başarıya göre; 

 

1. %100 

2. %90 

3. %80 tamamlanır.  

 

Yukarıda belirtilen burslar, öğrencinin mevcut ÖSYM Bursu var ise üzerine eklenmek sureti 

ile verilir.  

 

Haliç Üniversitesinin Yükümlülükleri  

 

Madde 12- Haliç Üniversitesi, sporcuya vermiş olduğu burs oranını sadece ilgili eğitim-

öğretim yılı için sağlamayı taahhüt eder.  

 

“Haliç Üniversitesi Burs ve İndirim Yönergesin” nin 6-11. Maddeler kapsamında; sporcu bursu 

alan öğrenciler antrenörlerinin talebi doğrultusunda bir yıl boyunca tüm sportif aktivitelere 

katılmak zorundadır. Öğrenci eğitim yılının başında sporcu bursu aldığı halde takım 

çalışmalarına katılmaması ve kendi isteği ile takımdan ayrılması halinde, antrenörün raporu ve 

BESYO Yönetim Kurulunun kararı üzerine öğrenciye yazılı ihtar gönderilir. Öğrencinin tavrı 

değişmemesi halinde ikinci ihtardan sonra verilen bursun iadesi, Haliç Üniversitesi 

Rektörlüğüne önerilir. Rektörlük kararı ile verilen sporcu bursu geri tahsil edilir. 

 

Madde 13- (1) Haliç Üniversitesi, sporcunun üniversiteyi temsil edeceği yarışmalara 

hazırlanma sürecinde ve yarışmalar sırasında kullanacağı sportif malzemelerin bütçe dâhilinde 

sağlayacağını taahhüt eder. İlgili bütçe her akademik yıl başında SKS Daire Başkanlığı ve Spor 

Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Rektörlüğe sunulur.  

 



(2) Haliç Üniversitesi, sporcunun Üniversiteyi temsil edeceği tüm faaliyetlerinde ulaşım ve 

harcırah giderlerini karşılamayı bütçe dâhilinde taahhüt eder. İlgili bütçe her akademik 

yılbaşında Spor Müdürü hazırlar, SKS Daire Başkanlığı tarafından Rektörlüğe sunulur. 

 

(3) Haliç Üniversitesi, sporcunun üniversiteyi temsil ettiği her türlü yarışma süresi içerisinde 

ve antrenmanlarda sakatlanması durumunda tüm tedavi masraflarını karşılamayı taahhüt eder. 

Sporcunun herhangi bir sosyal güvencesi (SSK, Emekli Sandığı gibi.) varsa, sporcunun 

öncelikle sosyal güvencesinin kullanılması zorunludur. Ancak sporcunun önceden olan 

rahatsızlığının ya da önceden geçirmiş olduğu bir sakatlığın nüksetmesi durumunda herhangi 

bir sorumluluk kabul etmez.  

 

 

a-Sporcu, ilgili antrenörünün belirlediği çalışma ve toplantılara, herhangi bir sağlık problemi, 

sakatlayıcı kaza, doğal afet, vb. durumların dışında her şartta katılmak zorundadır. Katılamadığı 

takdirde mazeretini bildirir resmi evrakı en geç antrenman ve/veya maç gününden 2 gün 

öncesinden SKS Daire Başkanlığı’na ibraz etmekle yükümlüdür. Mazeret göstermeksizin 

(keyfi olarak) gelmeyen öğrencinin bursu, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın iptal edilir. 

 

b-Sporcu, Üniversite adına yarıştığı her türlü yarışmadan elde edeceği ödülleri (kupa) SKS 

Daire Başkanlığı’na teslim etmekle yükümlüdür. 

 

c-Sporcu, üniversite adına yarışacağı her türlü yarışmaya, resmi makamlar tarafından iptal ya 

da tehir edilmediği sürece belirtilen gün ve saatte katılmakla yükümlüdür. 

 

d-Sporcu, Haliç Üniversitesi’nde yalnızca spor amaçlı bulunmadığını, sporcu kişiliği yanında 

üniversite öğrenciliğinin gerektirdiği vasıfları ve görevleri de aksaksız yerine getireceğini 

taahhüt eder. 

 

e-Sporcu, üniversiteden temin edeceği her türlü antrenman ve maç malzemelerini, müsabaka 

veya turnuva sonunda eksiksiz olarak SKS’ye teslim edeceğini taahhüt eder. 

 

f-Sporcu, velisi ile birlikte, mücbir sebepler dışında bu sözleşme hükümleri kapsamında sporcu 

olarak gerektirdiği şekilde Üniversiteyi temsil sorumluluğunu yerine getirmediği her eğitim-

öğretim yılı için belirlenen burs oranı kadar para iadesi yapmakla yükümlü olduğunu kabul, 

beyan ve ödemeyi taahhüt eder. 

 

g-Sporcu ahlak dışı herhangi bir davranış veya tavır sergileyemez. 

 

Haliç Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ilave ahlak dışı olarak nitelendirilecek 

davranış ve hareketler aşağıdaki gibidir. 

 

1-TÜSF disiplin talimatı ve etik ilkelerine uygunsuz davranışlarda bulunmamak, 

2 - Müsabakalarda kafile başkanı ve teknik ekibin belirlediği kamp kuralları ve talimatlarına 

uymamak, 

3 -Kamp, antrenman, müsabaka öncesi ve sonrasında alkol ve uyuşturucu bulundurmak, 

kullanmak, 

4 -Şike, doping, tacize konu eylem ve davranışlar yüz kızartıcı eylemler de bulunmak, 

5-Hileli ve danışıklı yarışma yapmak, yaptırmak, 

6-Onur kırıcı, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunmak, 



7-Federasyon mensuplarına, müsabaka görevlilerine, hakemlere, sporculara, yöneticilere veya 

diğer kurum ve kişilere hakaret etmek, küfretmek, tehdit etmek, fiziksel saldırıda bulunmak 

veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunmak, 

8-Yarışma hazırlıklarında, yarışmalarda ve spor yolculuklarında disipline aykırı hareketlerde 

bulunmak yöneticilerin emirlerine uymamak, alaylı, kaba ve çirkin hareketlerde bulunmak 

kafilenin huzurunu bozmak. 

9-Konaklama yerinde, yatma ve dinlenme alanlarında kampta sporculardan başka kimse 

bulundurmak 

10.Disiplin cezası almak ve üniversitedeki öğretmenlerle sorun yaşamak. 

 

Ahlak dışı olarak nitelendirilecek davranış ve hareketleri ile Kafile Başkanı ve Teknik Yönetici 

ekibin hazırlayacağı rapor ve sporcunun aldığı mevcut bursun kesilmesi teklifi Üniversite 

Rektörlüğüne sunulur.  

 

h-İlgili sporcu 10 yıl süreyle Haliç Üniversitesi reklam ve pazarlama faaliyetlerinde 

kullanılacağını kabul eder ve buna gerekli her izni baştan vermiş kabul edilir. 

 

i-Antrenör başarı primi 

 

Uluslararası müsabakalarda derece yapan takım ve bireysel branşların teknik ekibine verilecek 

primdir. Müsabakalarda, sporcular dışında; Teknik Direktör, Antrenör, yardımcı antrenör, 

masör şeklinde organize olunur. 

 

Uluslararası Şampiyonalarda başarılarına göre; Net maaş üzerinden;  

1.İki maaş (Net maaşın iki katı) 

2.Bir maaş (Tam net maaş) 

3.Yarım maaş (Net maaşın yarısı) 

 

Türkiye Şampiyonası için; 

 1. Bir maaş (Tam net maaş) 

 2. Yarım maaş (Net maaşın yarısı 

 3. Çeyrek maaş (Net maaşın dörtte biri) 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük Hükümleri 

 

 

Madde 14- (1) Bu yönerge Haliç Üniversitesi Senatosu'nun 09.03.2021 tarihli ve 2021/03 sayılı 

kararıyla kabul edilerek  bu tarihte yürürlüğe  girmiştir. 

(2) Yönergedeki burs ve indirimler, yönergenin yürürlüğe tarihten sonra tüm öğrenciler için 

uygulanır.  

 

Yürütme 

Madde 15- (1) Bu yönerge hükümleri Haliç Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Haliç 

Üniversitesi yönergeyi ihtiyaç duyulan durumlarda değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. 

 


