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TüRK EĞiTiM VAKFı
EĞiTiM (YÜKsf KÖĞRETiM} BuRsU DUYuRusu

Türk Eğitim Vakfl, T.c. vatandaş|, Atatürk ilke Ve devrimlerine bağlı, başarllı; ü!kesine, bilime Ve dÜnyaya katklda bulunma amacı

taşlyan öğrencilere TEV Eğitim (Yükseköğretim) Bursu Vermektedir.

BAŞVuRU
o 2022 yılı için burs başvuru tarihleri 12 Eylül- 2 Ekim araslndadlr.

. BaşVuru şartlartna ve forma www.tev.org.tr adresinden erişilmekte olup kontenjan ayrllan öğretim kurumları başvuru

formunda yer almaktadır.

BAŞVURu KoşUttARl
. T.c. vatandaşl olmak,
. Mal Varliğıve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

. Ba5ka bir kamu kurumundan veya özeI kurumdan burs almamak, (Kredi Ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan v€ geri

ödemeli olan öğrenim kredisi allnmasüntn saküncasl bulunmamaktadlr.)
ı Ara sınıflar için genel not ortalamasl4,oo üzerinden en az 2,5o olmak, (1oo üzerinden not verilen üniversitelerde en az

65 olmak), Genel ortalamanln 2,5o olmas| durumunda en fazla 1 başarlsüz ders olabilir,

. Hazlrlık 5lnüflndan 1. s!ntfa 8eçen öğrenciler için: başarıll olarak 8eçmiş olmak.

. DGs ile yerleşen öğrenciler için:ikiylll,k mezuniyet ortalamalarlnln en az 2,8o (1oo üzerinden not Veren okullarda 70)

olmasl gerekmektedir.
. ikinci öğretim öğrencileri için: ikinca sınlfa geçmiş olmalarl ve genel ortalamalarlnln en az 2,80 (100 üzerinden not Veren

okullarda 70) olmasl gerekmektedir.

ADAY otAMAYAcAKtAR
. vaktf üniversitesi öğrencileri,
. Açlk öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
. Ücretli, değişim programll bölümlerde öğrenim görenler,

. Dört yllllk lisans programlndan mezun oIup ikinci kez lasans eğitimi görenler, (açıköğretimden mezun olanlar dahildir)

. Genel ortaIamasl 2,50'nin aItlnda olanlar,

. Genel ortalamasl en az 2,5o olsa bile 1'den fazla başarlslz dersi olanlar,

. 25 yaşlndan büyük olanlar,

. Hüküm giyenler,

. Öğrenim gördüğü sürede yüz klzarttc! bir eylemden dolayl disiplin cezasl alanlar,

. TEV'den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

MüLAKATA DEVET EDitEN ADAYLARDAN isTENEGEK BEtGEIER

TEV internet sayfaslnda eklenecek belgeler listesi yer almaktadlr. Ayrıca öğrenciler aday başVuru takip sistemimizden de gerekli

yönlendirme ekranlarlna ulaşabilecek Ve bütün aşamalarl kendileri takip edebileceklerdir.

EVRAKLARlN HAzlRIANMAsl VE BAşvuRU sÜREci

. TEV'in ön değerl€ndirmesi sonras| mülakata davet edilecek adaylar TEV internet sayfaslndaki aday baŞvuru takip

ekranlarından süreci takip edebileceklerdir. (Ön değertendirmeyi geçemeyen adaylarln belge hazırlaması

gerekmemektedir. Bu nedenle bilgilendirme gelmeden lütfen belge hazırla maylntz. )

. Bazl üniversitelerde TEV bursuna yapılan başvuru ile üniversiteye yapılan burs başvurusu üniversiteler taraftndan bidikte

değerlendirilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin her türlü bur5 talebinizi ünivefsitenize mutlaka bildirmeniz

gerekmektedir. (örn: goğaziçi üniversitesi, iTü, rrÜ, oDTÜ)

BURSUN ÖDENMESi

. Burs kazanan öğrencilere ekim ayündan geçerli olacak şekilde en geç aralak ayl sonunda toplu olarak ilk ödeme yapüllr,

50nraki ay|arda ise ayllk olarak ödenmeye devam edilir.

ı Burslar, eklm-haziran ayları arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadlr.


