
 

 

SPOR BURSU YÖNERGESİ 

1. BÖLÜM - Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, TED Malatya Koleji’nin vereceği spor burslarıyla ilgili bilgi vermek, 

öğrencileri çalışmaya ve başarılı olmaya özendirmek, seçkinliklerini ödüllendirmek ve sportif 

başarılarını devam ettirebilmelerini sağlamaktır. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge, TED Malatya Koleji’nde okuyan tüm öğrencilere, sportif faaliyetler bağlamında 

verilecek teşvik ve burslar hakkındaki ortak hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3– Bu Yönetmelik, 11/02/2009 tarihli ve 27138 sayılı Özel Öğretim Kurumlarında ücretsiz veya 

burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerler hakkında yayınlanan yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede geçen; 

a) Burs: Eğitim ücreti üzerinden yapılan indirim ile ayni veya nakdi yapılan yardımı, 

b) Kurum: TED Malatya Koleji İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi’ni, 

c) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen 

eğitim-öğretim süresini, 

d) Veli: Öğrencinin anne, baba, mahkemece tayin edilmiş vasisi veya yasal olarak sorumluluğunu 

üstlenmiş kişiyi, ifade eder. 

Değerlendirme Kurulu 

Madde 5- Değerlendirme Kurulu; okul müdürü, beden eğitimi ve spor dersi zümre başkanı ve zümre 

öğretmenlerinden oluşur. 

 

Burs Verilme Şartları ve Oranı 

Madde 6- (1) Öğrencinin herhangi bir spor dalında milli sporcu seçilmesi, milli takımda kalması 

kaydıyla, sadece eğitim ücreti üzerinden % 100 oranında burs verilir. 



 

 

Burslardan Yararlanma 

Madde 7- Öğrenci en fazla bir burs veya indirimden yararlanabilir. Birden fazla burs veya indirim 

(kardeş indirimi, nakit veya benzer olarak verilen burslar vb. hariç) almaya hak kazanan öğrenci, 

yalnızca lehine en yüksek olan ve tek bir burs veya indirim yararlanır. Burs veya indirimler 

birleştirilemez.  

Bursun Süresi 

Madde 8- (1) Öğrencinin kazandığı burs, bir yıllık eğitim ve öğretim süresini kapsar. 

(2) Öğrencinin bursunun diğer eğitim ve öğretim yılında tekrarlanabilmesi için Milli takımda devam 

ediyor olduğuna dair belgesini getirmesi gerekir. 

Bursun Kesilme Durumları 

Madde 9-  

Öğrencinin ; 

(1)Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği mahkeme kararı ile 

belgelenmesi durumunda bursu kesilir. 

(2)Okulda herhangi bir Disiplin Cezası alması halinde öğrencinin bursu kesilir. 

(3)Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun belirlenmesi, bursun sonlandırılma 

nedenidir.  

(4) Öğrencinin okul ile ilişiğinin kesilmesi halinde burs hakkı da sona erer. 

Özel Durumlar 

Madde 10- Bazı özel sebepler nedeniyle (örneğin, sağlık, aile sorunları, vb.), ilgili öğrencinin sorununu 

daha detaylı anlamak amacıyla TED Malatya Koleji Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinden 

oluşan Burs Değerlendirme Komitesi kurar. Burs Değerlendirme Komitesi, gerekli araştırmayı yapar ve 

görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunar. Bursun kesilip kesilmeyeceği hususunda nihai karar, Yönetim 

Kurulu tarafından verilir. 

  

 



 

 

  
  
 

TAAHHÜTNAME 
  
  
                TED MALATYA KOLEJİ SPOR BURSU YÖNERGESİ’nin BURSUN KESİLME DURUMLARI 

(MADDE:9) maddesinde  belirtilen hususlarda  bir veya birden fazla fıkranın ihlal edilmesi 

durumunda, Velisi bulunduğum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘nın   okul ile ilişiğinin 

kesilmesi durumunda herhangi bir hak talep etmeyeceğimi ve ilgili kurulların aldığı kararların 

uygulanması hususunda itiraz etmeyeceğimi taahhüt ederim. 

  
                 
  

. . /. . /. . . . 
İMZA 

 
VELİNİN 

Adı ve Soyadı   

İkamet Adresi 

  

  

  

İş Adresi 
  
  

  

 

 

 

 

 


