
MUTABAKAT METNİ 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi olarak Ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarındaki 
başarısını artırmayı, nitelikli sporcuların yetişmesine katkı sağlamayı, spor dallarında üstün 
başarılı adaylara spor bilimleri dışında farklı kariyer olanakları sunmayı, sporcuların 
akademik kariyerleri ile birlikte spora devamlarını sağlamayı ve sporculara yükseköğretime 
geçişlerinde destek olmayı sorumluluk alanımızda görmekteyiz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı 
olduğu belgelendirilen sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve Üniversitemize 
yerleşmeleri halinde eğitim-öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla % 100 oranında 
eğitim bursu verilmesini ve burs yönetmelik ve yönergelerinde değişiklik yapmayı, 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda ilan etmeyi kabul ve taahhüt 
ederiz. 

1. Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları,
Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa
Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının
büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan
sporcular

2. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar
kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa
Şampiyonasıyapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki
Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz
Oyunları, İsi� Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU
(Uluslararası: Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya
Şampiyonaları'nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve
Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları'na katılan sporcular

3. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası
federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke
sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve
turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının
Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya
Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının
büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları
finallerine katılan sporcular.

Mutabakat Metni 1 (bir) sayfa olup tarafların yetkililerince 2 (iki) nüsha olarak08./9!f2021 
tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
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