
 
 

                                                TÜRK EĞİTİM VAKFI  
                                   BURSUN DEVAM ETME KOŞULLARI 

YÜKSEK ÖĞRENİM için: Öğretim yılı sonunda başarısız dersi olmayan veya genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 
2.50 (100 üzerinden not alınan üniversitelerde en az 65) olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya 
yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla 
başarısız dersi olanların veya başarısız dersi olmamakla birlikte genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.20’nin altında 
kalanların (100 üzerinden not verilen üniversitelerde 55) bursu kesilir. Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerinin de, başarıyla 
bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir. 
 
YÜKSEK LİSANS (MASTER) ve DOKTORA için: Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 
(100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla 
geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. 
 
MESLEKİ ORTA ÖĞRENİM için: Öğretim yılı sonunda, başarısız dersi olmayan ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanan 
öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. 
 
BURSLARIN DEVAMI İÇİN DİĞER DURUMLAR: 
-Lise öğrenimi sırasında TEV’den burs alan öğrencinin bursu, yıl kaybı olmadan öğrenci seçme sınavında başarı 
göstererek üniversitede öğrenim görmeye hak kazandıkları takdirde devam eder.  
 
-Lise öğrenimi sırasında TEV’den burs alan öğrencinin bursu, yüksek öğrenimi sınavsız geçiş hakkı ile kazandıkları 
takdirde okulunu ilk 3 derece ile bitirmesi veya en az 85 diploma notu ile mezun olması durumunda doğrudan devam 
eder. Koşulları sağlamayan öğrenciler diğer adaylar gibi yeniden başvuru yaparak seçim sürecine dahil olur.  

 
BURS ÖDÜLLERİ 

TEV YÜKSEK ÖĞRENİM BAŞARI ÖDÜLÜ: 
Genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olan bursiyerler, 
TEV başarı belgesi ve bir aylık burs ile ödüllendirilir.  
TEV YÜKSEK ÖĞRENİM SINIF/BÖLÜM BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ: 
Yıllık genel başarı ortalaması kendi sınıfında/bölümünde birinci sırada olan bursiyerler, TEV Sınıf/Bölüm Birincisi Ödülü 
ve iki aylık burs ile ödüllendirilir.  
TEV YÜKSEK ÖĞRENİM OKUL BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ: 
Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulunu birincilikle bitiren bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Okul Birincisi 
Belgesi ve iki aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.  
Aynı zamanda fakülte ve yüksekokul birincileri TEV Yüksek Lisans bursu almaya hak kazanır. 
TEV YÜKSEK ÖĞRENİM ONUR ÖDÜLÜ: 
Yüksek öğrenimini (Üniversitesini) birincilikle bitiren bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Onur Belgesi, üç aylık burs tutarı 
ve TEV Yüksek Lisans bursu ile ödüllendirilir. 
TEV YÜKSEK LİSANS ONUR ÖDÜLÜ: 
Yüksek lisans öğrenimini bitirme genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen 
üniversitelerde en az 75) olan bursiyerler, TEV Yüksek Lisans Onur Belgesi, üç aylık burs tutarı ve TEV Doktora bursu ile 
ödüllendirilir. 
TEV DOKTORA ONUR ÖDÜLÜ: 
Doktora öğrenimini tamamlayan ve doktora derslerinden genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 (100 
üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87,5) olan bursiyerler, TEV Doktora Onur Belgesi ve üç aylık burs tutarı ile 
ödüllendirilir. 
TEV MESLEKİ ORTAÖĞRENİM BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 
Ortaöğrenimini okul birincisi olarak tamamlayan bursiyerler, TEV Mesleki Ortaöğrenim Birincilik Ödülü, üç aylık burs 
tutarı ve TEV Eğitim bursu ile ödüllendirilir.  
ÖDÜLLERE HAK KAZANMA 
-Burs  ödülleri için başarı koşulunu yerine getirenler, öğretim kurumundan alacakları başarı belgesini TEV’e gönderirler.  
-Ara sınıftaki öğrencilerin başarısız dersinin olmaması, 
-Bursun bir üst öğrenime devam edebilmesi için dönem veya yıl kaybı olmadan bir üst eğitime geçilmiş olması, 
-Öğrencilerin, not dökümü belgelerini TEV’e ulaştırması, 
-Sınıf/bölüm/okul birincilikleri olan öğrencilerin, öğretim kurumlarından alacakları öğretim yılı itibariyle birinciliklerini 
gösteren onaylı bir belgeyi TEV’e ulaştırması gerekmektedir. 
-Bursiyerler, aynı anda birden fazla ödüle hak kazanırsa, en yüksek olan ödül verilir. 


