
 

 

BAŞARI ve ÖDÜL YÖNERGESİ 

1. BÖLÜM - Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, TED Malatya Koleji öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışında Okul adına katıldıkları 
etkinlikler ve müsabakalarda elde ettikleri başarılar ile alakalı okul tarafından verilecek ödül ve hediyelere dair 
usûl ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge TED Malatya Koleji’nde öğrenim gören öğrencilerin sportif faaliyetlerini teşvik ve bu 
bağlamda verilen burslar hakkındaki ortak hükümleri kapsar. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Yönerge tanımları 

a)Başarı Belgesi: Okul İdaresi tarafından ilde yapılan etkinlik ve başarılar için düzenlenir. 

b)Üstün Başarı Belgesi: Okul İdaresi tarafından bölgede yapılan etkinlik ve başarılar için düzenlenir. 
a)Hediye: Yurtiçi ve yurtdışında başarı elde edilen başarıları teşvik etmek amacıyla yönetim kurulu tarafında 
uygun görülen maddi değeri olmayan hediyedir. 

b) Kurum: TED Malatya Koleji İlkokul, Ortaokul 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 vasi veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenmiş 
kişiyi, ifade eder. 

 

Öğrencilere verilecek hediyeler 

Madde 5- Yurt içinde ve yurt dışında Milli Eğitim Mevzuatları kapsamında düzenlenen etkinlik ve yarışmalarda 
dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere verilecek hediyeler şu şekildedir: 

1- İlde dereceye girenlere; Başarı Sertifikası 
2- Bölgede dereceye girenlere Başarı Sertifikası ve Plaket  
3- Ülke geneli ve yurt dışında dereceye girenlere Üstün Başarı Sertifikası, Plaket ve Hediye verilir. 

 

Ödül Teslimi  

Madde 6-Ödül ve Hediyeler elde edilen Başarının olduğu ilk pazartesi istiklal marşı töreninden hemen sonra 
veya ilk Cuma istiklal marşı töreninden sonra tüm öğrenci ve öğretmenlerin huzurunda etkinliğin amacı niteliği 
veya yarışmanın ne olduğu, içeriği ve katılımcılarının kimler olduğu konusunda tören başkanı tarafından gerekli 
bilgilendirme yapılır. Sonrasında okulumuz adına bu yarışma veya etkinliğe katılıp başarı elde edenler sırayla 
alkışlar eşliğinde anons edilir. Kademe Okul Müdürü tarafından okul adına verilen ödül takdim edilir.  

Hediyelerin Genel Esasları 

Madde 7- Bu yönerge kapsamındaki öğrencilere verilecek hediyeler, Atatürk ilkelerine uygun, çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin manevi şahsiyetini küçük düşürücü, genel ahlaka aykırı, herhangi bir ırk, zümre, din, 
mezhep ve siyasi görüşü ima edici amblem, rumuz, işaret, rozet, aksesuar ve benzeri unsurlar taşıyamaz. 

 

 


