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TED Üniversitesi Lisans Öğrencileri için Burs Yönergesi"nin 6.2. maddesi ve 6.6. maddesi 

çerçevesinde 2020-2021 Yılında “Sporcu Bursu” verilecek spor dalları ve burs oranları 

aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre belirlenecektir;   

1- Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde başvuru 

tarihinden en fazla bir yıl öncesine kadar A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu Belgesine haiz 

öğrencilere spor dalına ve kontenjana bakılmaksızın talep etmeleri halinde ve 

istenildiğinde Üniversite takımında yer almaları kaydı ile; A Sınıfı Milli Sporcular için 

burs miktarının Üniversite takımı bulunan spor dallarında %100’e, bulunmayan spor 

dallarında %75’e; B Sınıfı Milli Sporcular için burs miktarının Üniversite takımı 

bulunan spor dallarında %75’e, bulunmayan spor dallarında %50’e; C Sınıfı Milli 

Sporcular için burs miktarının Üniversite takımı bulunan spor dallarında %50’ye 

bulunmayan spor dallarında %25’e tamamlanmasına,  %50 ve %75 burslu olanlara 

ek %10 burs verilmesine, 

 

2- TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylı federasyonları bulunan ve 

Üniversitenin fiziki altyapısı itibariye olanak ve destek sağlayabileceği basketbol, 

voleybol, su topu, salon futbolu, hentbol takım sporları dallarında faaliyet gösteren 

ve son iki yıl içinde Süper lig ve 1. Ligde takım olarak yer almış lisanslı spor 

kulüpleri bünyesindeki A takımlarında lisanslı ve aktif olarak müsabakalara katılmış 

öğrencilere talep etmeleri ve istenildiğinde Üniversite takımında yer almaları kaydı 

ile ilk yıl için toplam burs miktarı %70’i aşmamak üzere süper lig takımları için ek 

%30, 1.Lig takımları için ek %20 burs verilmesine, %75 burslu olanlara ek %5 burs 

verilmesine, 

 

3- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen üniversitelerarası 

turnuvalara TED Üniversitesi adına bireysel spor dallarında müsabakalara katılmış 

ve ilk üç sırada yer alarak başarılı olmuş öğrencilere talep etmeleri halinde bir 

sonraki eğitim-öğretim yılında toplam burs miktarı %70’i aşmamak üzere kazanılan 

derecelerine göre Tablo 01’de belirtilen miktarlarda ek burs verilmesine, bu kararın 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında başarılı olan öğrenciler içinde uygulanmasına, 

%75 burslu olanlara ek %5 burs verilmesine, 

 

Tablo 1 

   Derece 

Lig 
TÜSF 

Üni. Arası veya 
Ünilig 

10,00% 1 

7,50% 2 

5,00% 3 
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4- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Ligi 

(ÜNİLİG) kapsamında yer alan ve Üniversitenin fiziki altyapısı itibariye olanak ve 

destek sağlayabileceği takım sporları dallarında; ÜNİLİG kapsamında Üniversite 

takımında aktif olarak müsabakalara katılmış öğrencilere, talep etmeleri ve 

takımın ilk üçde yer alarak başarılı olmaları halinde bir sonraki eğitim-öğretim 

yılında, toplam burs miktarı %70’i aşmamak üzere kazanılan dereceye göre Tablo 

02’de belirtilen miktarlarda ek burs verilmesine, bu kararın 2019-2020 Eğitim-

Öğretim Yılında başarılı olan öğrenciler içinde uygulanmasına, %75 burslu olanlara 

ek %5 burs verilmesine, 

 

Tablo 2 

   Derece 

Lig Ünilig 

10.00% 1 

7.50% 2 

5.00% 3 

5- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversitelerarası Süperlig, 1. Lig ve 2. 

Ligde kapsamında yer alan ve Üniversitenin fiziki altyapısı itibariye olanak ve destek 

sağlayabileceği takım sporu dallarında aktif olarak müsabakalara katılmış 

öğrencilere; talep etmeleri halinde bir sonraki eğitim-öğretim yılında, toplam burs 

miktarı %70’i aşmamak üzere kazanıan dereceye göre Tablo 03’de belirtilen 

miktarlarda ek burs verilmesine, bu kararın 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında 

başarılı olan öğrenciler içinde uygulanmasına, %75 burslu olanlara ek %5 burs 

verilmesine, 

 

Tablo 3 

   Derece  

   1 2 3 (*) 

Lig 

Süper Lig 20,00% 100.00% 75.00% 50.00% 40.00% 

1. Lig 10,00% 100.00% 75.00% 50.00% - 

2. Lig 5,00% 100.00% 75.00% 50.00% - 

 

(*) Süper lige katılması ve küme düşmemesi halinde; 

 

6- TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylı federasyonları bulunan ve 

Üniversitenin fiziki altyapısı itibariye olanak ve destek sağlayabileceği tenis, 

okçuluk, yüzme bireysel spor dallarında faaliyet gösteren lisanslı spor kulüpleri 

bünyesinde son iki yıl içinde katıldıkları turnuvalarda ilk üç sırada yer almış 

öğrencilere talep etmeleri ve istenildiğinde Üniversite takımında yer almaları kaydı 

ile halinde ilk yıl için ek %5 burs verilmesine, 
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7- TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylı federasyonları bulunan ve 

Üniversitenin fiziki altyapısı itibariye olanak ve destek sağlayabileceği basketbol, 

voleybol, su topu, salon futbolu, hentbol takım sporları dallarında faaliyet gösteren 

ve son iki yıl içinde bulundukları ligde takım olarak ilk üç sırada yer almış lisanslı 

spor kulüpleri bünyesindeki genç, ümit ve A takımlarında lisanslı ve aktif olarak 

müsabakalara katılmış öğrencilere talep etmeleri ve istenildiğinde Üniversite 

takımında yer almaları kaydı ile halinde ilk yıl için ek %5 burs verilmesine,  

 

8- İşbu karar metninde yer alan ve diğer farklı burs statülerine ayrı ayrı sahip olan 

öğrencilere bu burs statülerinde en yüksek olanının uygulanmasına,   

 

9- Mütevelli Heyet Başkanının bu usul ve esaslar çerçevesinde burs verilecek 

öğrencilerin belirlenmesinde ve bu kararda belirtilmeyen burs çeşitleri ve 

miktarlarında karar almak üzere yetkili kılınmasına; 

 
 


