
:w
TÜRK EĞiTiM VAKF|

EĞiTiM (YüKSEKöĞRETIM} BURsU DuYURusu

Türk Eğitim Vakfı, T.C. vatandaşl, Atatürk ilke Ve devrimlerine bağlı, başarlll; ülkesine, bilime Ve dünyaya katklda bulunma amacl
taşüyan öğrencilere TEV Eğitim (Yükseköğretim) Bursu Vermektedir.

B§VuRu
. 2022 yll için burs başvuru tarihleri ı2 Eylü| - 2 Ekim araslndadlr.
. Başvuru şanlarlna ve forma www.tev.org.tr adres|nden erişilmekte olup kontenjan ayrllan öğretim kurumlarl başvuru

formunda yer almaktadlr.

B§vURu xoşUıJ,ARı
. T.c. vatandaşl olmak,
. Malvarllğlve 8elir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacl olmak,
. BaŞka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan allnan ve geri

ödemeli olan öğrenim kredi5i alınmasının sahncası bulunmamaktadır.)
. Ara sınlflar için genel not ortalamasl 4,00 üzerinden en az 2,5o olmak, (1oo üzerinden not verilen üniversitelerde en az

65 olmak). Genel ortalamanln 2,50 olmasl durumunda en fazla 1başarlslz ders olabilir.
. Hazlrllk slnlflndan 1. s|nlfa geçen öğrenciler için: başarll| olarak geçmiş olmak.
. DGs ile yerleş€n öğrenciler için: iki yllllk mezuniyet ortalamalarlnln en aı 2,8o (ı.oo üzerinden not veren okullarda 70)

olması gerekmektedir.
. ikinci öğretim öğrenci|eri için: ikinci slnfa geçmiş olmalarl ve genel ortalamalannln en az 2,8o (1oo üzerinden not veren

okullarda 70) olmasl gerekmektedir.
ADAY ol^MAYAcAruR

. vaklf üniversitesi öğrencileri,

. Açlk öğretim/uzaktan öğretam öğrencileri,

. Ücretıi, değişim programll bölümlerde öğrenim görenler,

. oört yllhk lisans programlndan mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açlköğretimden mezun olanlar dahildir)

. Genelonalamasl 2,50'nin altlnda olanlar,

. Genel onalamast en az 2,50 olsa bile l'den fazla başarlslz dersi olanlar,

. 25 yaşlndan büyük olanlar,

. Hüküm 8iyenleı

. öğrenim gördüğü sürede yüz klzartlcl bir eylemden dolayt disiplin cezasl alanlar,

. TEyden burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

MüIAKATA DEvEr EDiLEN ADAYLARDAN isTENECEK BELGEIER
TEV internet sayfas|nda eklenecek belgeler listesi yer almaktadlr. Ayrlca öğrenciler aday başvuru takip 5istemimizden de gerekti

yönlendirme ekranlarına ulaşabilecek ve bütün a§amalarl kendileri takip edebileceklerdir.

EvRAKlARlır HAzlRtAı{MAsl VE B§vURu sÜREci

. TEV'in ön değerlendirmesi sonrasl mü|akata davet edilecek adaylar TEV internet sayfaslndaki aday başvuru takip
ekranlarlndan süreci takip edebileceklerdir. (Ön değerlendirmeya geçemeyen adaylarln belge hazırlaması
gerekmemektedir. Bu nedenle balgilendirme gelmeden lütfen belge hazlrlamayınız.)

. Bazl üniversitelerde TEV bursuna yapllan başVuru ile üniversiteye yapllan burs başvurusu üniversiteler taraflndan birlikte
değerlendirilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin her türlü bu.s talebiniza üniversitenize mutlaka biIdirmeniz
gerekmektedir. (Örn: Boğaziçi Üniversitesi, iTÜ, rrÜ, oDTÜ)

BURSUN ODENMESl

Burs kazanan öğrencilere ekim aylndan geçerli olacak şekilde en geç aralIk ayl sonunda toplu oıarak ilk ödeme yaplllr,
sonraki ayıarda ise ayllk olarak ödenmeye devam edilir.

Burslar, ekim-hazaran aylarl arasl (9 ay} ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapllmamaktadlr.
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