T.C. PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ
(Üniversite Senatosunun 08.08.2014 tarih ve 2014/09 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve
Mütevelli Heyetini’nin 23.09.2014 tarih ve 2014/10 sayılı toplantısında onaylanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE ı-(1) Bu yönergenin amacı Piri Reis Üniversitesi yüksek lisans ve doktora
programlarında uygulanacak burslara ilişkin esasları düzenlemek ve kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Piri Reis Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında
uygulanan burslarla ilgili başvuru koşulları, başvuru değerlendirme süreci, burs ödeme süreleri,
öğretim asistanlığı esasları ve öğrencilere sağlanan yan faydalar ile ilgili hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Akademik Yıl : Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen bir akademik takvim yılını,
b) Senato : Pîrî Reis Üniversitesi Senatosunu,
c) Enstitü : Pîrî Reis Üniversitesi’ne bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ç)Enstitü Kurulu : Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve
enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
d) Enstitü Müdürü : 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim-Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin üçünçü maddesi uyarınca
Rektör tarafından atanan enstitünün işleyişinden sorumlu akademik personeli,
e) Enstitü Yönetim Kurulu : Enstitü müdürün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve
enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,
f) Rektör : Pîrî Reis Üniversitesi Rektörünü,
g) Mutevelli Heyet : Pîrî Rieis Üniversitesi Mutevelli Heyetini,
h) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için enstitüye kayıtlı lisans veya yüksek lisans
mezunu öğrenciyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Burslu Kabul Koşulları
MADDE 4-(1)Lisansüstü programlarına tam veya kısmi burslu olarak kabul edilebilmek
için öğrenci adayının sağlaması gereken asgari şartlar ilgili Enstitü kararı ve Rektörlüğün onayı ile
her akademik yılın başında belirlenir ve üniversitenin ilgili web sayfasında (Ek-1’deki tablo-1
öğrenim ve ücret tablosu) ilan edilir.
Burs oranlarının kategori olarak belirlenmesi; her akademik yıl başında Mütevelli Heyetinin onayı
ile uygulamaya sokulur. Her program burslu almak istediği öğrencileri Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde kendi belirler; burslu öğrencilerin son listesi ilgili enstitülerin
Yönetim Kurulları tarafından alınan kararla Rektörün onayına sunulur.

Burs Türleri
MADDE 5-(1) Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü programlarında burs uygulaması beş şekilde
gerçekleşebilir:
a) Tam başarı bursu
b) Kısmi başarı bursu
c) Eğitim-öğretim ücreti indirimi
ç) Mezun bursu
d) Kurum bursu
e) PRU Akademik personel bursu
Tam Başarı Bursu
MADDE 6-(1) Tam başarı bursu doktora ve tezli yüksek lisans öğrencilerine verilir. Tam
başarı bursu alan öğrencilerden aşağıdaki görevleri kapsayacak şekilde haftada toplam 20 saat
Öğretim Asistanlığı görevini yürütmesi beklenir:
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerine (ders, seminer, laboratuvar, gözetmenlik
v.b. çalışmalar) katkıda bulunmak
b) Öğretim elemanlarının araştırma çalışmalarına destek olmak
c) İlgili birimin akademik işleyişine yardımcı olmak
ç) Bilimsel etkinliklerde görev almak
Tam başarı bursu alan lisansüstü öğrencileri öğretim ücretinden muaf tutulur, Üniversitenin
yemek ve servis hizmetlerinden faydalanır ve lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilmiş
normal eğitim süreleri kapsamında Üniversite tarafından belirlenen miktarlarda aylık burs alırlar.
Doktora öğrencileri yeterlik sınavından başarıyla geçtikleri takdirde aylık burs miktarı artırılabilir.
Ayrıca imkanlar dahilinde kendilerine ortak kullanımlı ofis ve bilgisayar tahsis edilir.
Tam Başarı Bursu'ndan yararlanan öğrenciler Üniversite dışında herhangi bir işte çalışamazlar.
Üniversitenin eğitim-öğretime ara verdiği dönemlerde toplam 2 hafta tatil hakları vardır. Burslu
öğrencilerin görevleri ilgili fakülte yöneticileri ile ilgili lisansüstü program yürütücüleri tarafından
tespit edilir ve ilgili enstitüye bildirilir.
Tam Başarı Bursu alan öğrenciler aynı zamanda Tübitak gibi bir dış kurum bursuna hak
kazanmaları halinde Madde 7’de belirtilen "Kısmi başarı bursuna" geçiş yaparlar.
Doktora düzeyinde Tam Başarı Bursu alanların öğrencilikleri sona ermeden Enstitü Kurulu
tarafından kabul edilen alan endekslerinde yer alan hakemli bilimsel dergilerde en az 1 adet yayın
yapmaları; Yüksek lisans düzeyinde Tam Başarı Bursu alanların hakemli dergilerde en az 1 adet
yayın yapmaları veya seçici kurulu olan bilimsel toplantılarda en az 1 adet tebliğ vermeleri beklenir.
Yayın yapmayan öğrencilerden bir yarıyıl için öğrenim ücreti talep edilir.
Kısmi Başarı Bursu
MADDE 7-(1) Kısmi başarı bursu doktora ve tezli yüksek lisans öğrencilerine verilir. Kısmi
başarı bursu alan öğrencilerden aşağıdaki görevleri kapsayacak şekilde akademik yarıyıl boyunca
haftada toplam 20 saat Öğretim Asistanlığı görevini yürütmesi beklenir:
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerine (ders, seminer, Iaboratuvar, gözetmenlik
v.b. çalışmalar) katkıda bulunmak
b) ilgili birimin akademik işleyişine yardımcı olmak

Kısmi başarı alan lisansüstü öğrencileri öğretim ücretinden muaf tutulur. Üniversitenin yemek ve
servis hizmetlerinden faydalanır. Ayrıca imkanlar dahilinde kendilerine ortak kullanımlı ofis ve
bilgisayar tahsis edilir.
Eğitim-Öğretim Ücreti İndirimi
MADDE 8-(1) Enstitüdeki doktora ve tezli yüksek lisans programlarından programların
yürütücüleri tarafından programın başarı kriterlerine göre önerilen Öğrencilerin eğitim-öğretim
ücretlerindeki olası indirim miktarları ilgili Enstitü kararı ve Rektörlüğün onayı ile her akademik
yılın başında belirlenir ve üniversitenin ilgili web sayfasında ilan edilir.
Mezun Bursu
MADDE 9-(1) Piri Reis Üniversitesi mezunları Üniversitedeki lisansüstü programlardan
birine devam etmek istedikleri zaman Enstitü kararı ve Rektörlüğün onayı ile belirlenen oranda
eğitim-öğretim ücreti indiriminden yararlanırlar.
Kurum Bursu
MADDE 10-(1) Lisansüstü programların stratejik hedefleri doğrultusunda belirli
kurumlardan başvuran lisansüstü öğrencilerine eğitim-öğretim ücretlerinde Enstitü Kararı ve
Rektörlüğün onayı ile belirlenen oranlarda indirim uygulanır. Üniversitenin hedeflerine ve genel
stratejisine uygun olarak Kurum Bursları Üniversite ve diğer kurum arasındaki ikili protokollerle
de belirlenebilir.
Üniversitede Görevli Akademik Personel
MADDE 11-(1) Üniversitenin araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarında bulunan
akademik personel lisansüstü programlara başvurduğunda ilgili Enstitü kararı ve Rektörlüğün
onayı ile belirlenen oranda eğitim-öğretim ücreti indiriminden yararlanırlar..
Bu öğrencilerden doktora öğrencilerinin öğrencilikleri sona ermeden Enstitü Kurulu tarafından
kabul edilen alan endekslerinde yer alan hakemli bilimsel dergilerde en az 1 adet yayın yapmaları;
Yüksek lisans düzeyinde burs alanların hakemli dergilerde en az ı adet yayın yapmaları veya seçici
kurulu olan bilimsel toplantılarda en az 1 adet tebliğ vermeleri beklenir. Yayın yapmayan
öğrencilerden bir yarıyıl için öğrenim ücreti talep edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burs Başvurularının Değerlendirilmesi, Takibi ve Bursun Kesilmesi
Başvuru ve Değerlendirme
MADDE 12-(1) Başvurular, başvuru ilanında istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü
Müdürlükleri'ne yapılır. Her akademik yıl belirlenen kontenjanlar çerçevesinde ilgili Enstitü
Kurulu tarafından başvurular değerlendirilerek aralarında bir sıralama yapılır ve uygun görülen
adaylar Rektörlüğe sunulur.
Bursun Takibi
MADDE 13-(1) Öğrencilerin burs şartlarını sağlamaya devam edip etmedikleri ilgili Enstitü
tarafından takip edilir. Öğrencinin başarısız bulunması durumunda Enstitü Kurulu Madde 14’de
belirtilen burs kesilmesi kriterlerine Öğrencinin bursunun kesilmesini Rektörlüğe teklif edebilir.

Bursun Kesilmesi
MADDE 14- (1) Aşağıdaki durumlarda Enstitünün önerisi ve Rektörlüğün onayıyla
lisansüstü öğrencinin tam veya kısmi başarı bursu kesilir:
a) Dönem not ortalamasının iki defa 4 üzerinden 2.75'in altına düşmesi (öğrenci not
ortalamasını yükselttiğinde tekrar bursa başvurabilir)
b) Azami öğrenim süresi aşımı
c) Tez savunmasında iki kere başarısız olma
ç) Yeterlik sınavında iki kere başarısız olma
d) Tam ve kısmi başarı bursları için öğretim asistanlığı değerlendirmelerinde iki dönem
başarısız bulunma (bu öğrenciler not ortalamalarının yeterli olması durumunda ve normal
öğrenim süresi içerisinde Madde 8’de açıklanan eğitim-öğretim ücreti indirimine başvurabilirler)
Yürürlük
MADDE 15-(1) Bu yönerge Piri Reis Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandıktan sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16-(1) Bu Yönerge hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.

