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4 MAYIS 1967 05
Türk Eğitim Vakfı, merhum Vehbi Koç’un önderliğinde eğitime gönül vermiş  
205 hayırsever tarafından kuruldu. Türk Eğitim Vakfı’nın en önemli hedefi  
insan kaynağımızı bilgi üreten ve bilgiyi kullanan konuma getirmektir.

• Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve demokrat olmak,

• Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak,

• Eğitim konularında kamusal ahlakın ve sorumluluğun bilincinde olmak,

• Sözünde durmak,

• Açık, dürüst ve saydam olmak,

• Ulusal ve uluslararası değerlere bağlı olmak.

İnsanlarımızın çağdaş Türkiye idealine ulaşması ve insanlığın gelişmesi için gereken 
ortamların hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla TEV’in belirlediği hedefler:

• Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan gençlere eğitim bursu vermek,

• Ülkenin geleceğinde rol oynayacak liderlik vasfı taşıyan gençlere Üstün Başarı Bursu  
   vermek,

• TEVİTÖL’de daha fazla üstün yetenekli genci eğiterek gözetilmesi gereken bu  
   potansiyeli ülkemize kazandırmak,

• Kız öğrenci yurtlarının sayısını artırmak,

• Ülkemizin ihtiyaç duyulan her köşesinde ilköğretim okulları, öğrenci yurtları, öğretim  
   merkezleri açmak,

• Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek.

EĞİTİM İÇİN BİR VAKIF DOĞUYOR

İLKELER

HEDEFLER

4 MAYIS 1967 5
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DEĞERLER

TEV’İ TEV YAPAN DEĞERLER

İnsan kaynağımızı bilgi üreten ve bilgiyi kullanan konuma getirmek.

Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı, ülkemize ve insanlığa katkılar sağlayacak 
öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek.

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vermek; okul, 
öğrenci yurtları, eğitim merkezleri, kütüphaneler inşa ederek eğitim 
sistemine destek olmak, öğrencilerin çalışmalarını teşvik için ödüller 
vermek ve eğitim konularında bilimsel araştırmalar yapmak.

• 259.200 yurt içi burs

• 2.053  yurt dışı burs

• 1 anaokulu

• 15 ilköğretim okulu

• 1 Anadolu Öğretmen Lisesi

• 2 Anadolu Lisesi

• 3 kız öğrenci yurdu

• 1 çok amaçlı toplum merkezi

• 1 çıraklık eğitim merkezi

• 1 kütüphane

• 2001’den beri TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL)

• Hibe yoluyla yapılan bağışlar

• Vasiyet yoluyla yapılan bağışlar

• TEV çelenkleri

• Mutlu ve özel gün bağışları

• Şahıs ve kurum bağışları

VİZYON

MİSYON

AMAÇ

53 YILDA BAŞARDIKLARIMIZ

TEV KAYNAKLARI

7



ONURSAL 
BAŞKANLARIMIZ 09
“Gençliğin yetişmesine hizmet bir insanlık ve vatan borcudur.” diyen Vehbi Koç’un 
girişimiyle başlayan bu eğitim hareketi; kurucularımız, başkanlarımız ve kıymetli 
hayırseverlerimizle her geçen gün daha da gelişmiştir. Onursal Başkanlarımızı 
saygıyla anıyoruz...

VEHBİ KOÇ DR. NEJAT F. ECZACIBAŞI

AHMET AYDIN BOLAK ORD. PROF. DR. SULHİ DÖNMEZER

ONURSAL BAŞKANLARIMIZ 9
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BAŞKANI MESAJI12
Saygıdeğer Türk Eğitim Vakfı Dostları, 

2020 yılının Mart ayı itibari ile büyük bir hızla tüm ülkemizi ve tüm dünyayı adeta esir 
alan koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtik ve geçiyoruz. 

Bu sıkıntıyı aşabilmek için geçmişte olduğu gibi, bugün de en büyük gücümüzü eğitimli 
bir gençlikten ve aydınlık bir geleceğe olan inancımızdan alıyoruz. Bu doğrultuda tüm 
olağanüstü koşullara rağmen azami güçle çalışmalarımızı devam ettirdik. 

Vakıf olarak bu sürece girerken “Önce sağlık!” dedik ve mart itibariyle uzaktan 
çalışma kararı verdik, kapsamlı bir iş sürekliliği planını uygulamaya başladık. Daha 
sonra, koronavirüs mücadelesinin olumlu sonuçlanmasında tedbir boyutunun yanı 
sıra moral motivasyon boyutunun önemli olduğunun farkındalığıyla bir dizi eylem planı 
hazırladık.

İleri yaştaki bağışçılarımızın sağlığını ve ihtiyaçlarını çözümlemek için harekete geçtik. 
Türkiye genelinde yaşayan 653 hibe ve vasiyet bağışçımız var.  Bu bağışçılarımızdan 
500’ü 65 yaş üzerinde. Hepsinin ihtiyaçlarını karşıladık ve hepsini düzenli olarak 
aramaya özen gösterdik. 14 ildeki şubemizden başkan ve temsilci arkadaşlarımız, 
genel merkezden yöneticilerimiz, bursiyerlerimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile 
bağışçılarımızı tek tek arayarak hal hatırlarını sormaya, motivasyonlarını sağlamaya 
devam ediyoruz.

Bağışçılarımız Ahmet Adnan Saygun, Ferdi Özbeğen, Safiye Ayla Targan, Türkan 
Sedefoğlu, Zehra Macide Tanır ve Zeki Müren’in her yıl geleneksel olarak mezarları 
başında yapılan anma törenlerini bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortama 
taşıdık. Mevlit ve dualar YouTube kanalımız üzerinden yayınlandı.

Pandemi sürecinin zor şartlarına rağmen daha çok insanımızın eğitim seferberliğine 
katılmasına dikkat çektik. Bağışçılarımızın ve bursiyerlerimizin söyleşileri ulusal 
gazetelerde yer aldı. 

2020 yılının başından sonuna kadar kamuoyunda sağladığımız görünürlük  
vasiyet-hibe konusunda önemli geri dönüşler almamızda etkili oldu. 2019’un  
rekor sayısına yaklaştık ve 85 hibe ve vasiyetçi sayısıyla 2020 yılını kapattık. 

Vakfımıza bağışta bulunan tüm hayırseverlere şükranlarımızı sunuyorum. Bu süreçte 
emeği geçen vakıf çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum.

Virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanları kahramanlarımızın 
çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için harekete geçerek “TEV Korona 
Kahramanlarına Vefa Burs Fonu”nu hayata geçirdik. Türkiye’nin her yerinden duyarlı 
kurumlarımız ve vatandaşlarımız projemize büyük hassasiyet gösterdi. Vefat eden 
sağlık çalışanları çocukları için başlamıştık, korona döneminde virüse yakalanarak 
vefat eden tüm bireylerin çocuklarına ihtiyaç kriterleri doğrultusunda destek vermek 
üzere projemizi genişlettik. Bu yaklaşımımızın toplum açısından sağlıklı olduğunu 
düşünüyoruz.

Rona Yırcalı
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Kurumlar ve bireylerin projemize desteğiyle fonumuzun tutarı 6 milyon TL’yi aştı. 2020-2021 öğretim yılında 200’e 
yakın koronavirüs mağduru çocuğumuza burs desteği vereceğiz ve eğitim hayatları boyunca yanlarında olacağız.

Korona burs fonumuzla ilgili yoğun bir iletişim planı yürütüldü ve gayretlerimiz kamuoyu nezdinde ödüllendirildi. 
Reklam ve pazarlama endüstrisinde yaratıcı çalışmaları takdir etmek amacıyla düzenlenen Felis Ödülleri’nde  
“TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu”muz 5 kategoride 5 ayrı ödüle layık görüldü. Bir vakfın en çok sayıda 
kazandığı Felis ödülü oldu. 

Projemizin her safhasında cömert desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza, büyük özverilerle çalışan tüm birim 
ve şubelerimize teşekkür ediyorum.

Başarımızı ve ödüllerimizi korona döneminin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza adıyoruz…

Aynı dönemlerde aldığımız bir güzel başarı haberi daha var.

Etkili pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği, Effie Türkiye Yarışması’nda, vakfımız 2019 yılında 
başlattığı “KAZANDIĞI ÜNİVERSİTEYİ KAYBETMESİN” projesi ile altın Effie’nin sahibi olmuştur. Vakıf tarihimizde ilk 
kez altın Effie ödülü kazanılmıştır. Projede emeği geçenleri kutluyorum.

Bursiyerlerimizin teknolojiye erişimleri konusundaki mağduriyet boyutunu gözler önüne seren Akademetre - Bursiyer 
İhtiyaç Analizi araştırması doğrultusunda “Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi” projesini başlattık. İlk etapta acil 
ihtiyacı bulunan 254 bursiyerimizin bilgisayar ihtiyacını karşılamak üzere yola çıktık. 

42. Sanal İstanbul Maratonu’ndaki “Bir bağışla, onu eğitime bağla” destek çağrısıyla ülke çapında iyilik hareketi 
yarattık. Öğrencilerimizin gerçek hikâyelerini kamuoyuna ulaştırarak onların sesi olduk. Eğitime gönül veren 
destekçilerimizin sayesinde 1.280 bursiyerimizin bilgisayar ihtiyacını karşıladık.

Değerli TEV Ailesi Üyeleri, 

Dirençli olmamız ve güçlü bir duruş göstermemiz gereken bir dönemdeyiz. Manevi gücümüzü koruyarak geleceğe 
umutla bakacağız. Her zaman olduğu gibi birlikte ve dayanışma içinde bu zorlu günleri atlatacağız. 

Bu zor zamanlarda en önemli özelliğimiz, TEV ailesi olma bilincimiz ve her şartta birlik olma duygumuz… 
Sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken ihtiyacımız olan cesareti ve motivasyonu sizlerin desteklerinden 
alıyoruz.

Bu vesileyle aramızdan ayrılarak Tanrı’nın rahmetine kavuşan değerli bağışçılarımızı saygıyla anarken, 2021 
yılında da faaliyetlerimizi kalıcı etki yaratma vizyonuyla ve yenilikçi bir yaklaşımla devam ettireceğimize inanıyoruz. 
Bizlere büyük güç ve destek veren değerli mütevelli heyeti üyelerimize, Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza, çalışma 
arkadaşlarımıza, bağışçılarımıza, bursiyerlerimize ve vakfımız çalışanlarına şahsım ve TEV adına teşekkür ediyor, 
desteklerinizi esirgememenizi diliyorum.

1312 TEV 2020 FAALİYET RAPORU
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MÜTEVELLİ HEYETİ 
BAŞKANI MESAJI16
Türk Eğitim Vakfı Ailesinin Saygıdeğer Üyeleri, 

Ülkemizin genç evlatlarını, daha umutlu bir geleceğe taşımak ve memleketimizin  
her köşesindeki başarılı gençlerin eğitimden kopmaması gayesiyle fevkalade sıkıntılı 
geçen bir döneme rağmen kenetlenerek çalıştığımız bir yıl oldu. Merhum Vehbi Koç  
önderliğinde 205 hayırsever kişi ve kurum tarafından başlatılmış bu eğitim 
seferberliğinde zorlu bir yılı etkin bir şekilde geride bırakmanın gururu içindeyiz. 

53 yıl önce attığımız sağlam temellerin üzerinde yükselen ve eğitimde fırsat eşitliği 
alanında bugüne kadar hep öncü ve örnek olmayı başaran vakfımızın, gençlerimizin 
hayatlarında fark yarattığı burs sayısı 250 bini aştı.

Salgın karşısında da güçlü ve etkin bir duruş geliştirmek amacıyla Türk Eğitim Vakfı 
olarak bağışçılarımız, bursiyerlerimiz ve çalışanlarımız için tedbiri elden bırakmadan 
değişmekte olan koşulları esas alarak duyarlı iletişim çalışmalarımıza devam ettik.  

Ülkemizin aydınlık yarınları adına faaliyetlerimize destek veren çok sayıda eğitim 
dostumuz oldu. Bağışçılarımızın yanı sıra ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla 
çok güçlü iş birlikleri yaptık, birlikte projeler gerçekleştirdik ve umut dolu bir gelecek 
için hep birlikte çalışmayı sürdürdük.

Türk Eğitim Vakfı’na ve ülkemize hizmet etmekten, bu ailenin bir parçası olmaktan 
gurur ve mutluluk duyduğumu ayrıca ifade etmek istiyorum.

Pandeminin yarattığı ekonomik ve sosyal etkilerin gölgesinde Türkiye’nin her 
bölgesinde hâlâ eğitime erişim imkânı bekleyen evlatlarımız var. Eğitimle desteklenen, 
hayallerine sahip çıkılan bu gençler, hayata karşı güçlenecek, engeller karşısında 
daha dik durabilecekler. Eğitim, onların hayatını değiştirmek için sahip olabilecekleri 
en önemli fırsat. 

Yeni senede de bu inançtan yola çıkarak, köklü geçmişimizden aldığımız güçle 
geleceğe ışık tutmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi genişleterek artan eğitim 
desteği ihtiyacına cevap verebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu yolda bizlere 
güç ve destek veren kıymetli mütevellilerimize, Yönetim Kurulumuza, sonsuz bir 
özveri ile gençlerimize ulaşmamızı sağlayan en büyük gücümüz bağışçılarımıza ve tüm 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle vefat etmiş bağışçılarımızı minnet ve 
rahmetle yâd eder, yaşayan tüm bağışçılarımıza en samimi şükranlarımı sunarım.

Ömer M. Koç
Mütevelli Heyeti Başkanı
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Neslihan Türkkan İyigün
Üye

Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem
Üye

Murat Kaynar
Üye

Rona Yırcalı
Başkan

Adnan Adil İğnebekçili
Başkan Vekili

Sezai Emin Taşkent
Üye

Bengü Mısırlıoğlu
Üye
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TEV DENETİM KURULU
Ateş Aykut
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Levent Yıldırım
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GENEL MÜDÜR MESAJI20
Türk Eğitim Vakfı Ailemizin Değerli Üyeleri, 

Hepimiz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü günler 
yaşadık. Ana gündeminde küresel salgın olan zorlu bir 2020 yılı geride kaldı. Bu güç 
koşullara rağmen eğitimde fırsat eşitliği adına attığımız başarılı adımlarla dolu bir yılı 
beraberce tamamladık.

Türk Eğitim Vakfı olarak köklü geçmişimize dayanan deneyimimiz ve değişimi 
yakalayan yönetim anlayışımız sayesinde güçlü konumumuzu pandemi döneminde de 
sürdürmeyi başardık. Günümüze kadar verilen yurt içi burs sayımız 259.200’e ulaştı, 
2.053 yurt dışı burs imkânı sağladık. 

Her yıl yaklaşık 7 bin öğrenciye burs veriyoruz. Bu sene elektronik ortamda 40 bin 
ihtiyaç sahibi öğrenci burs başvurusunda bulundu. Pandemi mağduriyetlerini göz 
önünde bulundurarak bursiyer sayımızı 7.000’den 7.500’e çıkardık. Afet burslarımız; 
Elazığ, İzmir depremleri, Korona Kahramanlarına Vefa Fonu ve TEVİTÖL burslarımızla 
bu sayı 8.000’e yaklaştı. 

Sene boyunca koronavirüsün dünya ve ülkemizdeki yayılım haberlerini dikkatle takip 
ettik. Bağışçılarımızın, bursiyerlerimizin, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en büyük 
önceliğimiz oldu. TEV ailesi olarak bu olağanüstü günlerde öğrencilerimizin kesintisiz 
destek alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürdük. Eğitim alan bursiyerlerimizin 
burs ödemeleri bu dönemde devam etti. 2020-2021 yeni öğretim döneminde 
bursiyerlerimizin başarı durumlarına bakılmaksızın burs ödemeleri devam edecek.

Gelişmeler ve alınan tedbirlere ilişkin tüm iç ve dış paydaşlarımızla yakın 
koordinasyon halinde çalıştık. Koronavirüs mücadelesinin olumlu sonuçlanmasında 
tedbir boyutunun yanı sıra moral motivasyon tarafında da farkındalığı artırmayı 
amaçladık. Bursiyerlerimiz ve vakıf yönetimimizle bağışçılarımızı görüntülü olarak 
arayıp Türk Eğitim Vakfı’nın kocaman bir aile olduğunu ve her zaman yanlarında 
olduğumuzu hatırlattık, onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdik. 
Bursiyerlerimiz ile hep bire bir iletişimde kaldık, ihtiyaçlarını öğrenip desteklemeye 
gayret ettik. Ayrıca mezun bursiyerlerimizle temaslarımızı bu süreçte güçlendirdik. 
Ankara’daki Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuzun kapılarını Gazi 
Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’nde görev yapan sağlık 
çalışanlarına açtık. 

Salgının ilk günlerinden itibaren kalplerimiz dinlenme ve evlerine gitme fırsatı 
bulamadan, hayat kurtarma azmiyle ve büyük bir özveriyle görev yapan sağlık 
neferlerimiz için çarptı. Bu farkındalıkla bizim için sevdiklerini arkada bırakarak bu 
mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden 
tüm sağlık çalışanları kahramanlarımızın çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması 
için hızlıca harekete geçtik ve korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek 
sloganıyla “TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu”nu hayata geçirdik.  

Kurumlar ve bireylerin projemize ilgisi ve kıymetli bağışlarıyla fonumuz kısa sürede 
büyüdü. Bize ilham ve cesaret veren bu dayanışmayla kendimize yeni bir üst hedef 
koyduk ve yaşamını yitiren sağlık çalışanları çocukları başta olmak üzere korona 
döneminde virüse yakalanarak vefat eden tüm bireylerin çocuklarına destek vermek 

M. Yıldız Günay
Genel Müdür

GENEL MÜDÜR MESAJI

üzere projemizi genişlettik. 200 öğrencimizi ailemize alarak onlara eğitim hayatları boyunca sürecek desteğimizi 
başlattık. Pandeminin devamıyla ilişkili olarak 2021 yılı boyunca öğrencilerimiz burs başvurularını yapabilecekler.  

Türkiye’nin her yerinden ve her kesiminden duyarlı vatandaşlarımız projemize büyük hassasiyet gösterdi.  
Milletimizin gösterdiği bu büyük hassasiyete teşekkürü bir borç biliyoruz. Herkese bir kez daha şükranlarımı sunmak 
istiyorum.

Türk Eğitim Vakfı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin en önemli amacı eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, bir 
öğrencimize daha eğitim imkânı tanıyabilmek. Bu perspektifle hayata geçirdiğimiz projelerimizin kamuoyunda 
takdir görmesi ise bizi hem mutlu ediyor hem daha iyisi için cesaretlendiriyor. Felis Ödülleri’nde ‘’TEV Korona 
Kahramanlarına Vefa Fonu’’muz PR kategorisinde Medya İlişkileri Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
kategorisinde PR, Özel Hedef Kitlelere Yönelik, Diğer Toplumsal Meseleler ve Eğitim Alanı’nda 5 ayrı ödüle layık 
görüldü.

Başarı öykülerimize bir yenisini daha ekledik. Barınma, yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için 
kazandıkları üniversiteleri bırakmak zorunda kalan gençlerimizin hikâyesini anlattığımız 2019 yılı projemiz 
“Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin”, Sivil Toplum Kuruluşları kategorisinde Altın Effie ödülüne layık görüldü.
Önümüzdeki senelerde de bu gurur verici performansın artarak süreceğine inanıyoruz.

Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi, pandeminin eğitim, sosyal ve ekonomik hayata etkilerini analiz ettiğimiz 
bursiyer araştırmasında öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının internet bağlantısı ve bilgisayar desteği olduğu ortaya 
çıktı. İlk etapta acil ihtiyacı bulunan, hanesinde 3 ve 3’ten fazla öğretim çağında çocuk bulunup hiç bilgisayarı 
olmayan, %87,4’ü kırsalda yaşayan 254 öğrencimize teknoloji desteğinde bulunmayı hedefledik. Projemize verilen 
güçlü destek sayesinde ikinci aşamada evinde hiç bilgisayar olmayan 1.000’e yakın öğrencinin uzaktan eğitimdeki 
temel ihtiyaçlarına çözüm olmak için harekete geçtik. 42. Sanal İstanbul Maratonu’nda iyiliksever eğitim dostlarımız 
ve iş birlikçi kurumlarımızın da desteği eklenince bursiyerlerimizin ihtiyacını karşıladık, her bursiyerimizin evinde 
artık bir bilgisayar var...  

Bizi büyük bir enerjiyle destekleyen tüm eğitim dostlarımıza, öğrencilerimiz adına yürekten teşekkür ederim.

Pandemi gibi fırsat eşitsizliğinin maalesef arttığı bir ortamda daha fazla çocuğumuz eğitim imkânına kavuşsun diye, 
desteklerimizi ivmelenen bir şekilde artırmamız gerektiğine inanıyoruz.  

2021’de de bize destek vermek isteyen kurum ve kişilerle yarattığımız sosyal etkiyi büyüteceğimize, bunu değişmez 
değerlerimiz ve sizlerin güveni ile başaracağımıza yürekten inanıyoruz. 

Bu zor günlerde sabırlı ve dirençli olmak her zamankinden daha da zor…  TEV ailesi olarak birlikte el ele, omuz 
omuza, kalp kalbe, eğitimle güçlenecek bir geleceğe inançla, dayanışma içinde ve umudumuzu bir an olsun 
kaybetmeden bu zorlukların üstesinden geleceğiz. 

İyilikle iyileşeceğiz…

Tüm ailemize şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Artık bizlerle olmayan, bu yıl aramızdan ayrılan aile 
üyelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,
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M. Yıldız Günay
Genel Müdür

Genel Müdür Asistanı

Mali İşler ve İç Kontrol Grup Müdürü Eğitim ve Burslar
Grup Müdürü

Yurt İçi Burs Yöneticisi

Yurt Dışı Burs Yöneticisi

Mezun Bursiyerlerle
İletişim Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı
Gayrimenkul, İnşaat ve Yatırımlar

Bilgi İşlem
Müdürü

Emlak Kiralama ve
Geliştirme Müdürü

İnşaat Müdürü

Muhasebe Müdürü

TEVİTÖL Okul Müdürü

TEVİTÖL Mali ve İdari İşler Müdürü

Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi Kurucu Temsilcisi

İzmir Balçova Yurt Müdürü

Trabzon Yurt Müdürü

Ankara Yurt Müdürü

Verda Göllü

Burak Taş
Mustafa Mert Önen

Şengül Küpücü

 Hüseyin Tüysüz

Burcu Akın

Emine Pırasa

Ayşe Şimşek

İletişim Grup
Müdürü

Bağış Projeleri Müdürü

MŞ Saha Operasyon
Müdürü

Bağışçılarla İlişkiler
Müdürü

Serpil Gümüş

Ufuk Kaygusuz

Servet Dalay

Kürşat Serkan Hakan

Özlem Y. Tuzdengi

Vek. Kürşat Serkan Hakan 

Hukuk Müşaviri
Nermin Ceylan

İnsan Kaynakları
Müdürü
Kübra Avtepe

Mustafa Meral

ŞUBELER

Seda Ekincioğlu Oral
Anadolu Yakası Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Arzu Aslan Kartal
Antalya Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Mehmet Çalışkan
Bursa Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Nail Kalemci
Denizli Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Gülnur Soybayraktar
İzmir Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Akın Bayrak
Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Derya Kurt
Kocaeli Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Güneş Akpınar
Tekirdağ Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Trabzon Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Ankara Şube Yürütme Kurulu Başkanı
Ömer Turna

Adana Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Balıkesir Şube Yürütme Kurulu Başkanı
Jale Bayraktar

Eskişehir Şube Yürütme Kurulu Başkanı
Başak Tuğba Damarsoy 

Muğla (Bodrum) Şube Yürütme Kurulu Başkanı
Ece Yıllıkçı Yeşilpınar

Gülçin Yıldız

Tekmil Özcan

Mustafa Aydos

Savaş İlgar

Ömer Turna

Ferda Günaçtı Yazgan 
İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yöneticisi

ORGANİZASYON 
ŞEMASI22
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A. YURT İÇİ BURSLAR 
 
•   Eğitim (Yükseköğrenim) Bursu

•   Üstün Başarı Bursu

•   Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

•   Mesleki Ortaöğretim Bursu 

•   Yurt Bursu

Standart burslarımızın yanı sıra özel burslarımız da vardır. Bu burslar 
aşağıda yer almaktadır:

•   Koruma Altındaki Gençlere Yönelik Burslar

•   Engelli Bursu

•   Doğal Afet ve Olağanüstü Durum Bursu

•   Darüşşafaka Lisesi Mezunu Bursu

Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu komisyonlar tarafından 
seçilmektedir. Seçimlere TEV’den de temsilciler gözlemci olarak katılmaktadır.

2020 Yılı Üstün Başarı Bursiyerleri Basına Tanıtım Toplantısı

BURSLARIMIZ
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Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bugüne kadar verilen burs sayısı 259.200’e 
ulaşmıştır. 2020-2021 öğretim yılında öğrencilerin pandemi mağduriyetlerini göz önünde bulundurarak bursiyer 
sayımızı 7.000’den 7.500’e çıkardık. 2019-2020 ve 2020-2021 öğretim yılındaki burs dağılımı aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir: 

YURT İÇİ BURS BÜTÇESİ

 
 2019-2020                                      2020-2021

(Ekim-Haziran)                                 (Ekim-Haziran)

BURS TÜRÜ
Bursiyer 

Sayısı
Aylık Tutar 

(TL/Ay)
Toplam Tutar 

(TL/Yıl)
Bursiyer 

Sayısı
Aylık Tutar 

(TL/Ay)
Toplam Tutar 

(TL/Yıl)

Lise 1.394 300 3.763.800 1.509 300 4.074.300

Lise (Soma) 118 300 354.000 95 330 313.500

Mülteci Kızlar 125 300 375.000 187 300 561.000

Yüksek Öğrenim 4.988 700 31.424.400 5.660 700 35.658.000

Yüksek Öğrenim 
(Soma)

12 700 84.000 6 700 42.000

Kız Öğrenci Yurdu 123 300 369.000 79 700 497.700

Yüksek Lisans 13 1.100 128.700 20 1.100 198.000

Doktora 14 1.400 176.400 14 1.400 176.400

Üstün Başarı (**) 213
2.100 447.300

230
700 86.100

1.400 2.385.600 1.400 2.898.000

Genel Toplam 7.000 39.508.200 7.800 44.505.000

TEVİTÖL (***) 187 1.173.625 11.736.250 189 1.320.978 13.209.776

(*) Yurtlarımız pandemi nedeniyle kapalı olduğu için yurt bursiyerlerimize de eğitim bursu ödemesi yapılmaktadır.

(**) Eski yıllardan devam eden 123 bursiyere kazanılmış haklarından ötürü; ekim ayında %50 fazlası ile 
ödenmektedir. 2019-2020 öğretim yılından itibaren yeni seçilenler için bu uygulama artık yapılmamaktadır.

(***) Okulumuzda bulunan toplam 239 öğrencinin 189’u TEV’den tam veya kısmi burs almaktadır. 15 öğrenci 
TEVİTÖL’den tam burs almaktadır. Toplam 204 öğrenci bursludur. (TEV’in verdiği burslar; 122,6 tam burs 
karşılığıdır.) Pandemi nedeniyle yapılan yatılılık iadeleri ödemelerden mahsup edilmemiştir.                   

Bursiyer Seçim Süreci 
2020-2021 öğretim yılında 125 devlet üniversitesinin 658 fakülte ve yüksekokuluna, ayrıca 571 meslek lisesine 
burs kontenjanı ayrılmıştır. Her yıl olduğu gibi başvurular internet üzerinden alınmıştır. 

2020-2021 öğretim yılında TEV yurt içi burslarına TEV internet sayfasından yapılan başvuru sayıları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir:  

Öğrenim Türü
Burs Başvuru

Sayıları

Yükseköğrenim 35.807

Üstün Başarı Bursu 4.179

Meslek Lisesi 2.226

Yüksek Lisans 1.006

Doktora 265

Yurt Bursu 180

Toplam 43.663

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Başarı Takibi 
Her yıl öğretim kurumlarından alınan bilgilere göre, başarılı olduğu belirlenen öğrencilerin bursu, ilgili öğrenim 
kurumundan mezun olana kadar devam ettirilmektedir. 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde ülkemizde de 
yaşanan pandemi süreci nedeniyle eğitim sistemi uzaktan eğitimle devam etmiş, öğrenciler zorluklarla derslerini 
takip edebilmişlerdir. Bu nedenle özel karar çıkartılarak bursiyerlerin 2019-2020 öğretim yılı sonundaki başarı 
durumları bu yıl dikkate alınmamış, öğrenimlerine devam eden bursiyerlerin bursları devam ettirilmiştir.

Başarı Ödülleri 
TEV burs vermenin yanı sıra başarıyı teşvik etmek amacıyla, Yurt İçi Burs ve Ödül Yönetmeliği’nde belirtilen başarı 
koşullarını sağlayan bursiyerlere “Başarı Ödülleri” vermektedir. 

2019-2020 öğretim yılı sonundaki başarı durumlarına göre pandemiye rağmen başarı durumlarında düşüş 
yaşanmamış, bursiyerlerimizden 1.858’i yönetmeliğimize göre ödül almaya hak kazanmıştır. Bugüne kadar ise 
vakfımızdan ödül alan bursiyer sayımız 33.935’e ulaşmıştır. Ödüle hak kazanan bursiyerlere hak kazandıkları ek 
bursları hesaplarına yatırılmıştır.

 

Burs Aylıkları 
Burslar bir öğretim yılında 9 ay boyunca ödenmektedir; pandemi döneminde daha fazla öğrenciye burs vermek 
amacıyla burs aylıkları bu öğretim yılında artırılmamıştır. 

2020-2021 öğretim yılında; 

• Mesleki ortaöğretim öğrencilerine 300 TL, 

• Üniversite öğrencilerine 700 TL, 

• Yüksek lisans öğrencilerine 1.100 TL, 

• Doktora öğrencilerine 1.400 TL,

• Üstün başarı bursiyerlerine aylık 1.400 TL burs ödenmeye devam edilmiştir.

 

TEV Yurt İçi Bursları Geri Ödemesizdir 
TEV’in yurt içi bursları geri ödemesizdir. Genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her bursiyer, eğitime destek 
olma meşalesini devralır. Bu amaçla iş hayatına atıldıktan sonra, TEV’e imkânı olduğu takdirde maddi veya manevi 
katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını 
yapmayı, gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

2020-2021 Yılında Yurt İçi Burs Uygulamalarında Öne Çıkanlar
24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sebebiyle bu bölgedeki 72 bursiyerimize birer aylık 
ek burs desteği gönderilmiştir.  

2019-2020 öğretim yılının bahar döneminde ülkemizde tüm kurumlar uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma modeline 
geçmiş, daha önce deneyimlenmemiş olmasına rağmen kısa sürede bu sürece uyum sağlanmış, çalışmalar 
aksatılmadan uzaktan devam ettirilmiş, bursiyerlerimizin bursları da aksamadan ödenmiştir.  

2020-2021 öğretim yılı başında, her zaman olduğu gibi elektronik ortamda alınan başvurular değerlendirilmiş ve 
ön elemenin ardından yaklaşık 11.000 öğrenci mülakata davet edilmiştir. Bununla birlikte her öğretim yılı başında, 
üniversitelerde yüz yüze yapılan mülakat süreci bu yıl pandemi nedeniyle ilk defa internet ortamında yapılmıştır. 
Türkiye’nin 81 ilinde üniversitelerden görevlendirilen akademisyenlerle birlikte aday öğrenciler internet ortamında 
mülakatla değerlendirilmiş ve süreç başarıyla sonuçlandırılmıştır.  

Mülakatlar ilk defa dijital platformdan yapılmasına rağmen, şube yöneticilerimiz ve genel müdürlük yöneticilerimizle 
birlikte toplam 45 temsilcimiz ile mülakatlar 1 ay içinde tamamlanmıştır.  

Pandemi döneminde 85 bursiyerimizle birlikte, bağışçılarımızdan 85’i aranarak bağışçılarımızın hatırları 
bursiyerlerimizle birlikte sorulmuştur.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE BURSİYER ÖĞRENCİLERİN 
İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI 
Akademetre araştırma şirketinin gönüllü desteği ile bursiyerlerimize anket düzenlenerek pandemi dönemi sürecinde 
karşılaştıkları sorunların, ihtiyaçların pandemi sürecinin sosyal, eğitim ve ekonomik olarak onları ve ailelerini nasıl 
etkilediği araştırılmıştır.  

Bu araştırmada 4.539’u üniversite, 687’si lise öğrencisi olmak üzere toplam 5.226 bursiyere ulaşarak pandemi 
döneminde eğitim, ekonomi ve sosyal anlamda fırsat eşitliğini yakalayabilmeleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. 
Bursiyerlerimiz üzerinde yapılan en geniş kapsamlı ve en yüksek örneklemeye sahip araştırma, Akademetre 
şirketinin paylaştığı bilgiye göre, bu araştırma Türkiye’de Covid-19 sürecinde bireysel ihtiyaca yönelik yapılmış  
en geniş kapsamlı araştırma özelliği de taşımaktadır. 

Anketler sonucunda uzaktan eğitim almada internet yetersizliği yüzünden sıkıntı yaşadığı tespit edilen 292 
bursiyerimize bir defaya mahsus 100’er TL internet desteği ek bursu ödenmiştir.  

Akademetre araştırmamızdan elde edilen verilere ve kayıtlarımızdaki gelir bilgilerine dayanarak “eğitime ulaşım-
erişim desteği” ek bursları 303 bursiyerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Aylık 75 TL olarak 9 ay boyunca 
bu bursiyerlere ödenmeye devam edilecektir.  

Evinde bilgisayarı olmayan bursiyerlerin ve evde 1 bilgisayar olup en az 4 okuyan kardeş ile eğitim görmeye çalışan 
bursiyerlerin tümüne ve evinde 1 bilgisayar olup 3 kardeş eğitim görmeye çalışanlardan belirli bir gelir sınırı altında kalan 
olan kurum iş birlikleri sayesinde 672 bursiyerimize laptop gönderilmiş, 189 bursiyerimize de Uzaktan Eğitimde Eşit 
Fırsat Hareketi’ne yapılan bağışlar sayesinde 4.000 TL’lik teknoloji desteği ek bursu gönderilmiştir. Böylece toplam 861 
bursiyerimize bilgisayar desteği sağlanmıştır. Bursiyerlerimize bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir.

Koronavirüs Salgını Sürecinde Kolaylık Sağlayacak Çözüm ve Destekler

Üniversite Öğrencileri
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 Devletin ayrım yapmadan yardım etmesi

 İş yerlerinin açılması

 Kira ödenmemesi/ertelenmesi
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 İnternet desteği

 Gıda desteği

 Bilgisayar desteği

 Maddi destek

Baz: 4539
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değerler grafiğe 

dahil edilmemiştir.

Beklentisi
olmayanlar;

%18,4

Teknolojik Destek;
%15,5

Yaptırdığımız araştırma ile Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin verdiği 
ve araştırma alanında “Türkiye’nin Oscar’ı” olarak kabul edilen 2020 
Baykuş Ödülleri’nde Sosyal kategoride “Erişilemeyen Eğitime İyilik 
Dokunuşu - Pandemi Döneminde Bursiyer Öğrencilerin İhtiyaç Analizi 
Araştırması” tanımıyla Gümüş Baykuş Ödülü kazanılmıştır.

 

ÖZEL BURSLAR 
Korona Bursları 
Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüs salgınını durdurmak ve toplum sağlığını korumak için birçok 
kurum ve kuruluş etkin bir şekilde mücadele vermektedir. Vakfımız bu zorlu pandemi döneminde bizim için sevdiklerini 
arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden, başta tüm sağlık 
çalışanı kahramanlarımızın çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için harekete geçmiş ve korona kahramanlarına 
destek, çocuklarına gelecek sloganıyla “TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu”nu hayata geçirmiştir.  

Bu süreçte vakfımız KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) ile iş birliği yaparak vefat eden sağlık çalışanlarının 
çocuklarına burs verilmeye başlamıştır. 2020 yılı sonu itibariyle ebeveyni sağlık çalışanı olup koronadan vefat etmiş olan 
85 öğrenciye bu kapsamda burs verilmeye başlanmıştır. Başvuru ve değerlendirmeler devam etmektedir.  

Diğer taraftan vakfımıza ulaşan sağlık dışı başvurulardan, ebeveyni koronadan vefat edenlerin öğrenim gören 
çocukları eğitim bursu kriterlerimiz çerçevesinde değerlendirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda da yıl sonu 
itibariyle 47 öğrenciye burs verilmeye başlanmış olup süreç devam etmektedir.

Elazığ ve İzmir Depremi Bursları
Vakfımız, kuruluş yıllarından itibaren milletçe acısını yaşadığımız depremlerde anne veya babasını kaybeden, 
ebeveynleri çalışamayacak duruma gelen veya depremde evi ağır, orta hasar gören ailelerin öğrenim gören 
çocuklara burs vermiştir.

Ocak ayında gerçekleşen Elazığ ve Ekim ayında gerçekleşen İzmir depremleri sonrasında öncelikli olarak bursiyerlerimizle 
iletişime geçilmiş ve iyi olup olmadıkları, depremden etkilenip etkilenmedikleri konusunda bilgi alınmıştır. 

Elazığ olmak üzere Malatya ilini de etkileyen deprem için Millî Eğitim Bakanlığı’nın vakfımıza yönlendirdiği 27 
öğrenci vakfımızdan burs almaya başlamıştır.

 

İzmir ilini etkileyen deprem nedeniyle, vakfımızdan başvuru yapan ve şartları sağlayan 53 öğrenci vakfımızdan burs 
almaya başlamıştır.
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Koruma Altındaki Gençlere Yönelik Burslar 
TEV her yıl, devlet koruması altında olup yükseköğrenimde veya meslek liselerinde öğrenim gören gençlere burs 
olanağı sağlamaktadır. Bu amaçla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla duyuru yapmaktadır. 
Vakfımız yüksek öğretim kurumlarına da ek kontenjanlar ayırarak bu gençlerimize öncelik tanımaktadır. 2020-2021 
öğretim yılında koruma altında olup öğrenimine devam eden 56 gencimiz vakfımızdan burs almaktadır.

Engelli Öğrenci Bursu 
TEV her yıl, engelli birey olup yükseköğrenim görmeye hak kazanan veya öğrenimine devam eden gençlerimize burs 
olanağı sağlamaktadır. TEV bu amaçla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile duyuru yapmakta ve engelli 
gençlerimizin burslarımıza başvurmasını sağlamaktadır. TEV ayrıca öğretim kurumlarına da ek kontenjanlar ayırarak 
engelli gençlere öncelik tanımaktadır. 2020-2021 öğretim yılında 54 engelli öğrenci TEV’den burs almaktadır. 

Darüşşafaka Lisesi Mezunu Bursu
TEV her yıl, Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olup yükseköğrenim görmeye hak kazananlara burs olanağı 
sağlamaktadır. Bu amaçla üniversitelere bildirilen kontenjanlara ilave olarak ek kontenjan bildirmektedir.  
2020-2021 öğretim yılında 44 Darüşşafakalı gencimiz TEV’den burs almaktadır.

Soma Maden Kazası Bursları 
2014 yılı Mayıs ayında yaşanan Soma maden kazasında babasını kaybeden okul çağındaki çocuklar ve gençler 
için burs kampanyası başlatılmış ve TEV en çok bağışı toplayan kurum olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda en çok burs veren kurum görevini de üstlenmiştir. Hayırsever kişilerin ve kurumların bağışlarıyla 
halen 101 Soma maden kazası bursiyerine burs verilmekte olup bursları öğrenim hayatları boyunca devam ettirilecektir. 

Yurt İçi Sosyal Faaliyetler 
Vakfımız bursiyerlerine parasal destek sağlamanın yanı sıra sosyal yönden de gelişmelerini sağlamak için 
faaliyetlerde bulunmaktadır. Bursiyerlere bu amaçla;

• Ücretsiz İngilizce kursu imkânı sağlanmaktadır. 

• 2019-2020 öğretim yılınının ikinci döneminde Covid-19 salgını nedeniyle İngilizce eğitimi; dijital ortamda  
   aksatılmadan devam etmiştir. 

• Kurumlarla temasa geçilerek bursiyerlerimiz için staj yerleri temin edilmektedir. 

• Konusunda uzman kişilerin konuşmacı olarak katıldığı toplantılar düzenlenerek, iş hayatındaki kişilerin bilgi,   
   deneyim ve tavsiyelerinden faydalanmaları sağlanmaktadır. 

• Bu yıl pandemi nedeniyle bu toplantılar TEV’le Kal Söyleşileri çatısı altında dijital ortamda gerçekleştirilmiştir. İlk defa  
   dijital ortamda yapılan bu toplantılar tüm Türkiye’de öğrenim gören bursiyerlerimizin de katılımına imkân sağlamıştır. 

TEV AKADEMİ

Bursiyerlerimiz arasında fırsat eşitliği sağlayan ve bütün bursiyerlerimize ulaşabilme şansına sahip olunabilecek bir 
eğitim platformu olan TEV Akademi projesinden, vakfımızdan halen burs alan bursiyerler yararlanabilmekte, iletişim 
e-posta üzerinden yapılmakta ve bursiyer bilgileri ile erişim sağlanmaktadır.  

2015 yılından itibaren TEV Akademi kullanılmaya başlanmış ve online eğitim platformunda; kişisel gelişim, 
kariyer planlama ve teknik konularda eğitim fırsatları sunularak bursiyerlerin iş hayatına hazırlanmaları ve kişisel 
gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir.  

www.tev.org.tr internet sayfamızdan erişilebilen platforma 2020 
yılında 23 ana eğitim programı eklenmiş ve 973 öğrenci 1.062 eğitim 
tamamlamıştır. Öğrenci başına ortalama 2 saatin üzerinde eğitim 
alınmıştır.  

TEV Akademi platformumuz için KHAN Akademi ile iş birliği yapılarak 
platformumuza yeni eğitimler eklenmiş, daha fazla bursiyerimize hitap 
eden eğitimlerle içerikler zenginleştirilmiştir. TEV Akademi sistemine 
eklenen Khan Akademi sistemi dersleri ile birlikte 2.500’den fazla 
eğitim videosuna ulaşılmıştır.

B. YURT DIŞI BURSLAR

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 1969 yılından bu yana, ülkemizin ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici ve lider kadrosunu 
yetiştirmek üzere başarılı gençlere yurt dışında yüksek lisans, doktora, araştırma ve üst ihtisas öğrenimleri için 
burslar vermektedir.

Vakfımız ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Singapur, Danimarka, Japonya, İspanya, İtalya, Hollanda, İsveç ve 
Avustralya ile müşterek çalışan sivil toplum kuruluşudur. Vakfımızın yurt dışı bursları İşletme Yönetimi, Ekonomi, 
Mühendislik, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Tıp gibi çok çeşitli alanları kapsamaktadır.

Bugüne kadar 2.053 gence yurt dışında eğitim görme imkânı sağlanmıştır.

Yurt Dışı Burslar Başvuru ve Seçim Süreci
• Yurt dışı burs ilanlarımız, her yıl ekim ayı başından itibaren takip eden yıl için Türkiye genelinde yayınlanan  
   gazetelerde, web sitemizde ve sosyal ağlarımızda başvuru süresince duyurulmakta ve fakültelere duyuru şeklinde  
   gönderilmektedir. Ayrıca ülkemizin en iyi üniversitelerinin daveti üzerine bu üniversitelerde yurt dışı burslarımızın  
   tanıtım seminerlerini gerçekleştirerek birçok öğrenciye burslarımızı duyurabiliyoruz. 

• Adaylar, internet sitemizden formları temin ederek dosyalarını hazırlayıp başvuru süresi içinde TEV Genel  
   Merkezi’ne başvurularını yapabilmektedir.

Ülkelere Göre Bursiyer Sayılarımız: 1969-2020

ABD İngiltere Almanya Fransa Danimarka İtalya Singapur Diğer* Toplam

590 334 753 159 38 23 95 61 2.053
 

*Diğer: Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, İrlanda, İsviçre, Lübnan, Kanada, Rusya

Yurt Dışı Bursiyerleri Dijital Basın Toplantısı 
2020 yılında yurt dışı bursu almaya hak kazanan 75 bursiyerimiz, 5 Ekim 2020 tarihinde pandemi nedeniyle ilk kez 
dijitalde düzenlediğimiz basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtılmıştır. Bursiyerlerimiz temmuz ayından itibaren  
yurt dışında öğrenimlerini sürdürmektedirler. 

2020 yılı yurt dışı bursiyer seçim sürecinde;

• 552 adayın başvurusu değerlendirmeye alınmıştır.

• Adaylar şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında ülke ve programlara göre   
   belirlenen takvime göre 8 ayrı günde 8 ayrı oturumla mülakata alınmıştır.

• 75 öğrenci seçilmiştir.
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2020-2021 BURSİYERLERİN PROGRAMLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI

ÜLKELER SEÇİLEN BURSİYER SAYISI
COVID-19 NEDENİ İLE 

ÖĞRENİMLERİNİ GELECEK YILA 
ERTELEYEN BURSİYER SAYISI 

ABD ve Batı Avrupa Ülkeleri (ABD, 
İngiltere, İsviçre)

5 3 (Harvard, Stanford, Oxford)

DAAD Almanya 45 5 (Online eğitim - Ocak 2021 gidiş)

Fransa Hükûmeti 10 0

SINGA - Singapur 6 0

Garring Vakfı Danimarka 3 0

FIAT-TOFAŞ İtalya 2 0

IE Business School İspanya 1 0

Dr. Orhan Birman Tıp (ABD ve 
Fransa)

3 2 (2021'e ertelendi)

TOPLAM 75 10

2019 yılından beri öğrenimlerine devam eden bursiyerlerimizden 61’i, 2019 yılı içinde başarıyla mezun olmuştur. 
Toplamda 279 bursiyerimiz öğrenimlerine devam etmektedir. 2020 yılında burs almaya hak kazanan; ancak 
pandemi sebebiyle öğrenimlerini erteleyen 5 bursiyerimiz 2021 yılında öğrenimlerine başlayacaklardır. 

Bursiyerlerimiz yurt dışındaki üniversitelerde, öğrenimlerini üstün başarı ile sürdürmekte ve dereceyle mezun 
olmaktadırlar. Başarısından dolayı birçok bursiyerimiz yurt dışında doktora öğrenimlerine devam etmekte ve çeşitli 
sektörlerde profesyonel kariyerlerine devam etmektedirler.

2020 Yılı Devam Eden Bursiyer Sayısı

BURS ALAN ABD ve Batı Avrupa Ülkeleri DAAD
Fransa 

Büyükelçiliği
FIAT-

TOFAŞ
Garring Vakfı

Business 
School

SINGA Toplam

ABD Fransa İsviçre Almanya Fransa İtalya Danimarka İspanya Singapur

İşletme ve 
Ekonomi

18 6 1 25

Mühendislik 2 67 1 4 6 118

Sosyal Bilimler 45 8 38 53

Tıp 2 1 4

Toplam 3 1 2 130 15 4 6 1 38 199

1 Ocak-31 Aralık 2020 1 Ocak-31 Aralık 
Devam Eden-Toplam

Mezun Olan Devam Eden 2020 Yeni Seçilen 31 Aralık 2020 

Devam Eden

BURSİYER SAYISI 176 47 129 75 199

1969-2020 Yurt Dışı Bursiyerlerimizin Alanlara Göre Dağılımı (Toplam 2.053)

YURT DIŞI BURS PROGRAMLARIMIZ

TEV - DAAD Almanya Bursu 
TEV ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile birlikte Almanya’da Ekonomi, İşletme, Mühendislik ve Sosyal 
Bilimler alanlarında müşterek burslarla 2020-2021 öğretim yılı içinde yeni seçilen 45 bursiyerimiz ile birlikte toplam 
sayımız 740’a ulaşmıştır. Bursiyerlerin giderlerinin %50’si DAAD, %50’si TEV tarafından karşılanmaktadır. 

TEV - Fransa Hükümeti Bursu 
TEV ile Fransa Büyükelçiliği; Fransa’da Ekonomi, İşletme, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanlarında müşterek yüksek 
lisans bursları ile 2020-2021 öğretim yılı içinde yeni seçilen 10 bursiyerimiz ile birlikte toplam 149 bursiyerimiz bu 
burstan yararlanmıştır. Bursiyerlerin giderlerinin %50’si Fransa hükümeti, %50’si TEV tarafından karşılanmaktadır. 

TEV - Garring Vakfı Danimarka Bursu 
Danimarkalı Karl Johannes Garring ve eşi Zahide Zehra Garring’in vasiyeti doğrultusunda; Danimarka’da kurulan 
Garring Vakfı’nın gelirlerinin aktarıldığı fondan, 1996 yılından bugüne kadar 38 öğrenciye Danimarka Teknik 
Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi için burs verilmiştir. Bursiyerlerin tüm giderleri TEV - Garring Vakfı Burs 
Fonu’ndan karşılanmaktadır. 2020-2021 öğretim yılı içinde 3 bursiyerimiz bu bursu almaya hak kazanmıştır. 
 

TEV - IE (Instituto Empresa) Business School Madrid, İspanya Bursu 
2012’de yapılan anlaşma ile İşletme, Finans, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Dijital Gazetecilik, Kurumsal 
İletişim, Görsel Medya İletişimi, Pazar Araştırması ve Tüketici Davranışları alanlarında her yıl yüksek lisans bursu 
verilmektedir. İş birliği yapmaya başladığımız 2012 yılından bu yana 12 bursiyerimiz bu imkânlardan yararlanmıştır. 
Bursiyerlerin okul ücretleri IE, yaşam giderleri ise TEV tarafından karşılanmaktadır. IE, böyle önemli bir iş birliğini 
başka hiçbir kurumla yapmamaktadır.

TEV - Japonya Bursu 
Türk Eğitim Vakfı ile Uluslararası Japon Üniversitesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1986-2020 yılları 
arasında TEV’in önerdiği 17 başarılı gence bu üniversiteden burs imkânı sağlanmıştır. 

TEV - SINGA Bursu 
Türk Eğitim Vakfı, 2011’de SINGA (Singapore International Graduate Award) ile Singapur’da doktora öğrenimine 
burs vermek için anlaşmıştır. SINGA bursları, A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research), NTU 
(Nanyang Technological University) ve NUS (National University of Singapore) SUTD’da (Singapore University of 
Technology and Design) Mühendislik, Temel Biyomedikal Bilimler alanlarında 4 yıllık tam zamanlı doktora öğrenimi 
için karşılıksız verilmektedir. Burs vermeye başladığımız 2011 yılından bu yana 95 bursiyere burs imkânı sağladık. 
Bu bursiyerlerimizden 6’sı 2020 yılında seçildi.

TEV - FIAT-TOFAŞ Bursu 
TOFAŞ Burs Fonu’ndan 2009 yılından bu yana 22 bursiyer İtalya’ya gönderilmiştir. Bursiyerlerin tüm giderleri bu burs 
fonundan karşılanmaktadır. Öğrenimini tamamlayan bursiyerlere FIAT-TOFAŞ bünyesinde çalışma imkânı sağlanmaktadır. 

Yurt Dışı Tıp Bursu 
TEV, 1996 yılından itibaren TEV’in bağışçısı merhum Dr. Orhan Birman Burs Fonu’ndan kurumunun desteklediği 
başarılı ve maddi olanakları kısıtlı tıp doktorlarına üst ihtisas ve araştırma çalışmaları için yurt dışında tıp bursu 
vermektedir. 2020 yılında seçilen 3 bursiyer ile birlikte bugüne kadar çeşitli alanlardan 83 genç tıp doktorumuza 
burs imkânı sağladık. Yurt dışında çalışmalarını tamamlayan bursiyerlerimiz ülkemizde çeşitli hastanelerde 
görevlerine devam etmektedir.

TEV - Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Burs Fonu 
Bursiyerlerin tüm giderleri bu fondan karşılanmaktadır. 2018 ve 2019 yılında seçilen 3 bursiyerden 2’si 
çalışmalarını tamamlayıp yurda döndü, 1’i ise 2021 yılında ABD’de Michigan Üniversitesi Tıp Merkezi’nde 
çalışmalara başlayacak.
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SOSYAL FAALİYETLER

TEV - Z. Z. Garring Okulları Faaliyetleri
Ümraniye’de bulunan TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu’nda Kodlama Atölyesi’ni tamamladık ve okulun ihtiyaç 
duyduğu teknolojik ürünler, hırdavat ve kırtasiye malzemelerini aldık. Ayrıca 3 okulun ihtiyaç duyduğu fen bilimleri, 
sanat ve spor malzemelerini temin ettik.  

Kasım ayı içinde Ümraniye, Çayağzı ve Akyazı’daki TEV - Garring okullarından 10 öğretmenimize 2 haftalık online 
Kodlama Eğitmen Eğitimi alımını sağladık.

Çayağzı TEV Garring Vakfı Kültür ve Sanat Merkezi

TEV - DAAD Bursiyerleri Dijital Oryantasyon Toplantısı 
TEV - DAAD müşterek Almanya yüksek lisans bursları kapsamında DAAD ile birlikte 20 Ekim günü dijital oryantasyon 
programını gerçekleştirdik. Bu yıl seçilen 45 ve geçen yıldan devam eden 30, toplam 75 bursiyer ve DAAD 
yöneticileriyle birlikte tanışma fırsatımız oldu. TEV - DAAD müşterek bursu, vakfımız için gurur duyduğu bir iş birliğidir. 
DAAD yöneticileri ile birlikte tüm burs kapsamındaki bilgileri bursiyerlerle paylaştık. Geçen yıldan devam eden 
bursiyerlerimiz ise deneyimlerini hazırladıkları sunumlar ile yeni bursiyerlerle paylaştılar.
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37EĞİTİM 
KURUMLARIMIZ

Genel ulaşım hatlarına, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Kampüsü ile İzmir 
Demokrasi Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne yakın mesafede 
olan, Ege Üniversitesi’ne metro ile ulaşım sağlanan yurdumuz 373 öğrenci 
kapasitesine sahiptir. 

Yurdumuzda 124 adet üç kişilik oda ile 1 adet engelli odası bulunmaktadır. 
Her odada elbise dolabı, çalışma masası, banyo, tuvalet, merkezi ısıtma-
soğutma, kablosuz internet bulunmaktadır. Kız öğrencilerimize modern 
bir yaşam alanı sunulan yurdumuzda yemekhane, bilgisayar odası, 
etütler, çizim odası, TV ve serbest zaman geçirme alanı, bahçe, ziyaretçi 
odası, revir, ibadethane, kütüphane, çamaşır-kurutma makineleri ve 
ütülerin bulunduğu çamaşırhane, yiyecek içecek otomatı, masa tenisi 
bulunmaktadır. 

Yurdumuzda 24 saat görev yapan yönetim kadrosu, profesyonel güvenlik 
ekibi ve kamera güvenlik sistemi bulunmakta, her öğrenci için ferdi kaza 
sigortası yapılmaktadır. Yurdumuzda kalan öğrencilerimiz için kişisel ve 
sosyal gelişimlerine uygun seminer ve eğitimler organize edilmektedir. 
Öğrencilerimiz yurdumuza oldukça yakın konumda bulunan Balçova 
Belediyesi Spor Kompleksi’nden de faydalanabilmektedir.

ÖZEL TÜRK EĞİTİM VAKFI 
CUMHURİYET YÜKSEKÖĞRENİM 
KIZ ÖĞRENCİ YURDU
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189 öğrenci kapasitesine sahip Özel Türk Eğitim Vakfı Ankara Sedef Ölçer 
Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Aralık 2015’te kız öğrencilerimizin 
hizmetine açılmıştır. 

Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu genel ulaşım hatları 
üzerinde ve merkezi konumdadır.

Yurtta 7 adet 5 kişilik, 35 adet 4 kişilik, 7 adet 2 kişilik odalarımız 
mevcut olup her odada banyo ve tuvalet olup kişiye özel çalışma masası, 
elbise dolabı, ayakkabılık bulunmaktadır. Kız öğrencilerimize modern bir 
yaşam alanı sunulan yurdumuzda yemekhane, internet hizmeti, bilgisayar 
odası, etüt odaları, TV ve serbest zaman geçirme alanı, spor alanı ve 
proje odası, valiz odası, ibadethane, yiyecek içecek otomatı, masa 
tenisi, her katta buzdolabı, ütü ve ütü masası bulunmaktadır. Ayrıca 24 
saat görev yapan profesyonel güvenlik ekibi ve kamera güvenlik sistemi 
bulunmaktadır. Yurdumuzda kalan her öğrenci için ferdi kaza sigortası 
yapılmaktadır. Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik çeşitli 
eğitim ve kurslar düzenlenmektedir.

Koronavirüs salgınını durdurmak ve toplum sağlığını korumak için 
sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan 
sağlık çalışanları için TEV Sedef Ölçer Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci 
Yurdumuzun kapıları nisan ayında, Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin 
pandemi alanında görevli sağlık çalışanlarımıza açılmıştır. Sağlık 
çalışanlarımız bir buçuk ay yurdumuzda konaklamışlardır.

ÖZEL TÜRK EĞİTİM VAKFI 
SEDEF ÖLÇER YÜKSEKÖĞRENİM 
KIZ ÖĞRENCİ YURDU

EĞİTİM KURUMLARIMIZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne 1,5 km uzaklıkta bulunan Özel Türk 
Eğitim Vakfı Trabzon Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, 250 kız öğrenci 
yatak kapasitesine sahiptir.  

Yurdumuzda 1 adet engelli olmak üzere toplam 63 adet 4 kişilik oda 
bulunmaktadır. Odalarda kendine özel çalışma masası, elbise dolabı, 
vestiyer, banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Kız öğrencilerimize modern 
yaşam alanı sunulan yurdumuzda; yemekhane, spor odası, çok amaçlı 
salon, görüşme ve toplantı salonu, lobi, TV odası, etüt, bilgisayar, çizim, 
diş odası ve mescit gibi birçok birim yer almaktadır. Yurt; dış ve iç ortak 
alan olmak üzere kamera kontrolü altında bulunmakla beraber, 24 saat 
profesyonel güvenlik ekibi görev yapmaktadır. 

Yurdumuzda kahvaltı, akşam yemeği, üniversiteye servis ve her öğrenciye 
ferdi kaza sigorta hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir. Öğrencilerimize 
sosyal gelişim açısından da destek olunmakta, bu çerçevede toplu yaşam 
kültürü, mesleki hedef belirleme, İngilizce, liderlik, kişisel ve sosyal 
beceri geliştirme konularında eğitimler verilmektedir.

ÖZEL TÜRK EĞİTİM VAKFI 
TRABZON YÜKSEKÖĞRENİM 
KIZ ÖĞRENCİ YURDU 
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41MEZUN ve BURSİYER 
PROJELERİ

Mezun Bursiyerlerle İletişim birimi, Türk Eğitim Vakfı ile mezunlarımız 
arasındaki bağları güçlendirmek, dayanışmayı artırmak ve mezunlarımız 
arasında olan iletişimlerini geliştirmek vakıf ile ortaklaşa çalışmalar yürütmek 
amacıyla 2017 yılında kurulmuştur.  

Hedefimiz, mezun bilgi sistemini güncelleyerek mezunlarımızın birbirinden ve 
TEV tarafından düzenlenen etkinliklerden haberdar olmasıdır.  
Bu sayede mezunlarımızla etkin, verimli ve sürdürülebilir iletişim kurmayı 
amaçlamaktayız.

BİLGİ GÜNCELLEME
Eğitim dönemlerinde hayatlarına dokunduğumuz ve hikâyelerine ortak 
olduğumuz mezunlarımızın bilgilerinin güncellemesine devam edilmiştir.  
TEV şubeleri ve eğitim birimi desteği ile yapılan aramalarda 5.500’e yakın 
bursiyer bilgisi güncellenmiştir.
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TEV’DE KAL SÖYLEŞİLERİ
Sektöründe tanınmış, başarılı gazeteci, finansçı, akademisyen, girişimci, televizyon sunucusu, yazar konuklardan 
oluşan mezun bursiyerlerimiz ve başarılı iş insanlarının TEV bursiyerleri ve mezunları ile bursiyerlerle dijital 
platformda buluşması için TEV’de Kal Söyleşileri etkinliği düzenlenmiştir. Nisan ayı içinde gerçekleşen bu 
etkinlikte, 10 ayrı konuk söyleşiye katılmış, Türkiye’nin bir çok şehrinde ve dünyada bir çok ülkede yer alan 1.400’e 
yakın mezun ve devam eden bursiyerimiz ilk defa internet ortamında bir araya gelerek konuşmacıların bilgi ve 
deneyimlerinden yararlanma ve sohbet etme fırsatı bulmuştur.

TEV MEZUN KAYNAK YARATMA
Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırıp ihtiyaç sahibi, başarılı gençlerin hayallerine destek olmak misyonuyla ve 
yeni bursiyerler yaratmak amacıyla mezun bursiyerlerimizin katkısı devam etmiştir. 2019 yılına oranla mezun 
bağışlarında %62 bağış artışı sağlanmıştır. Mezunlarımızın bireysel ve kurumsal açmış oldukları yeni fonlar ve 
pandemi dönemi de açılan “Korona Kahramanlarına Vefa Fonu” ve “TEV-Uzaktan Eğitime Teknoloji Desteği Burs 
Fonu” destek sağlanmıştır.  

42. SANAL İSTANBUL MARATONU - MEZUN BURSİYERLER
42. Sanal İstanbul Maratonu kapsamında Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi ile bursiyer öğrencilerimize 
teknoloji desteği vermek amacıyla Türkiye’den ve dünyanın birçok şehrinden mezun bursiyerlerimiz katılım sağlandı.

TEV BURSİYER BULUŞMASI
20 Şubat tarihinde Yapı Kredi Plaza Konferans Salonu’nda İstanbul’daki bursiyerlerimizle buluşma ve hoş geldiniz 
etkinliği düzenlenmiştir. Hem yeni bursiyerlere aramıza hoş geldiniz mesajı verilmiş hem “YOL” konsepti ile 
TEV’lilerin yol ve TEV’le yollarının kesişme hikâyeleri dinlenmiştir. Program, iki panel şeklinde gerçekleştirilmiş olup 
etkinliğe 300’e yakın bursiyerimiz katılmıştır.

TEV DİJİTAL MEZUNİYET TÖRENİ
Pandemi sebebiyle okulları tarafından mezuniyet törenleri yapılamayan öğrencilerimizin 2020 yılında vakfımızdan 
mezun olan 1243 bursiyerimiz için 15 Ağustos’ta ilk defa dijital mezuniyet töreni düzenlenmiştir. Pandemi gündemi 
nedeniyle TEV’in YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilen törene TEV’in Yönetim Kurulu Başkanımız Rona Yırcalı, 
Mütevelli Heyeti Başkanımız Ömer Koç, Genel Müdürümüz Yıldız Günay, TEV mezun bursiyeri Ece Vahapoğlu ve  
Sarp Akkaya’nın yanı sıra Murat Boz, Zeynep Bastık, Tülin Şahin ve Kaan Sekban da mesajlarıyla katılım 
sağlamıştır. Mezun bursiyer mesajları, bölümlerinde başarı ile mezun olmuş bursiyerler anons edilmiştir. Etkinlik 
detayları basında da yer almıştır.

TEV İNFAKTO SOSYAL ETKİ ANALİZİ ARAŞTIRMASI 
TEV’in 53 yıl boyunca yaptığı çalışmaların topluma ve dünyaya etkisinin nicelik ve nitelik olarak ölçümlenmesi 
amacıyla İnfakto ile bir sosyal etki analizi yapılması kararlaştırılmıştır. TEV Etki Analizi çalışmasında, başlıca 
paydaşlar üzerindeki etkinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, araştırma çalışması kapsamında; bursiyerler, 
bağışçılar, çalışanlar, etkileyici paydaşlar (akademi, medya), dolaylı paydaşlar (yurt bursiyerleri, bursiyerlerin 
aileleri) projede temel alınmaktadır. Araştırmanın pandemi nedeniyle 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması 
hedeflenmektedir. Çalışmalara devam edilmektedir.
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TEV MENTORINK

2016 yılında biri ilk üstün başarı bursiyerlerimizden  olup sonra yurt dışı DAAD, diğeri yurt dışı DAAD bursiyerimiz 
olan iki eski TEV bursiyerimizin hayata geçirdiği TEV Mentorink ile bursiyerlerimizin iş hayatına geçiş sürecine tam 
olarak hazır olmaları hedeflenmiştir. 

www.tev.org.tr internet sayfamızdan erişilen platform ile Türkiye’deki ve yurt dışındaki tüm bursiyerlerimize ulaşılmaktadır. 

TEV internet sayfamızdan, bursiyerlerimiz  bildirilen şifreler ile sisteme giriş yapabilmekte ve sistem mentorlarla bir 
algoritma üzerinden eşleştirme yaparak sürecin nasıl işleyeceği konusunda yönlendirmektedir.

Mentorink Süreci / 2019-2020 karşılaştırmalı tablosu

 2019 2020

Toplam Mentor (Bursiyer) 409 497

Toplam Mentor (Kurum) 115 120

Toplam Mentor 294 377

Toplam Menti 1.039 1.300

Toplam Yapılan

Mentor-Menti Eşleşmesi
536 612

Mentorluk Görüşme Sayısı 678 938

Memnuniyet Oranı 4,5 4,8

Evden TEV’e Destek Ol!
Koronavirüs gündemiyle birlikte hayatımızı, işimizi, sosyal 
mesafeleri ve üretkenliği yeniden anlamlandırdığımız bir 
dönemden geçtiğimiz 2020 yılında “Evden TEV’e destek 
ol!” projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje ile öncelikle iş 
hayatına yeni katılacak, hedeflerini henüz belirlememiş 
gençlerin yol göstericisi rolünü üstlenen TEV mentorlarının 
TEV kurum kültürünü, mentorluk platformunu ve mentorluk 
gelişimine katkı sağlaması için Avrupa Koçluk ve Mentorluk 
Konseyi Başkanı Dr. Rıza Kadılar ile iki ayrı eğitim 
düzenlenmiştir. Eğitimlerin yanı sıra bursiyer menti ve 
mentorların tecrübelerinin de paylaşıldığı dijital etkinlikte 
130’a yakın TEV mentoru, mentorluk eğitimi alma fırsatı 
bulmuştur.

İyi ki sizinle tanışmışım ve iyi ki mentorum olmuşsunuz. 
Sizin gösterdiğiniz gayret dahilinde ve yaptığınız mentorlukla 
hayatıma çok anlam kattınız. Emek ve değerleriniz için 
teşekkür ederim Tolga Bey.

Tolga Tuzcuoğlu, Mentor

Controlling Section Manager

Robert Bosch

Göksü İnan, Menti

Süleyman Demirel Üniversitesi

 Ekonometri

Göksu ile çok keyifli bir mentorluk süreci geçirdim. İlk görüşme ve son 
görüşme arasında kendisinde önemli bir farkındalık geliştiğini ve bunun da  
sesine, enerjisine yansıdığını gözlemledim. Yaşadığı bu farkındalığın 
Göksu’nun yaşamak istediği hayata yansıyacağına yürekten inanıyorum.

Kullanıcı Yorumları

 

Mentorluk Çalışmalarımız Dünya Çapında Ödül Aldı

Mentorink ile ilgili başarılı çalışmalarımızın sonucunda Türk Eğitim Vakfı, EMCC (Avrupa Mentorluk ve Koçluk 
Federasyonu) tarafından Mentorluk Ödülü’ne layık görüldü. Mentorluk ve koçluk alanında başarılı uygulamaları 
teşvik etmek ve artırmak amacıyla kurulan EMCC, dünya çapında 70’ten fazla ülkede 6.000’den fazla üyeye sahip 
ve mentorluk alanında dünyanın en büyük iki organizasyonundan biridir. TEV ödülü 1 kurum ve 2 kişiyle (The Island - 
İngiltere’den bir çocuk STK’sı, Dr. Judie Gannon, Rajesh Misca) paylaşmıştır.
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TEVİTÖL

Türk Eğitim Vakfı, 2001 yılında İnanç Lisesi’ni devralmış ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi 
(TEVİTÖL) adını almıştır. Yatılı bir okul olan TEVİTÖL, ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. TEVİTÖL’e 2004 yılından 
bu yana her yıl tam ve kısmi burslu veya ücretli olarak %50’si kız, %50’si erkek olmak üzere en az 60 öğrenci kabul 
edilmektedir. 

Okulumuzda nüfus kayıtlarına göre 40 farklı ilden gelen 238 öğrencimiz bulunmaktadır. TEVİTÖL’ün toplam mezun 
sayısı 812’dir. Mezunlarımızın yaklaşık %25’i Caltech, Columbia, Duke, Harvard, Manchester University, MIT, 
Stanford, University of Chicago, Yale gibi üniversitelerde; geri kalanlar ise Türkiye’de çoğunlukla Boğaziçi, Koç, 
ODTÜ, Bilkent, Sabancı gibi üniversitelerde okumuş ya da okumaktadırlar. Okulda 4’ü yabancı olmak üzere,  
42 tam zamanlı ve 13 yarı zamanlı eğitim personeli bulunmaktadır. 

TEVİTÖL’ün yerleşkesi Gebze Muallimköy’de, 26.095 m2si kapalı alan olmak üzere toplam 416 dönümlük arazide 
kuruludur. Okul; fen, edebiyat, yabancı diller eğitim binalarının yanı sıra 500 kişi kapasiteli Kültür Sanat Merkezi, 
120 kişi kapasiteli seminer salonu, 8 ayrı öğrenci yatakhanesi, sağlık merkezi, yemekhane, fen ve bilgisayar 
laboratuvarları, sanat atölyesi, müzik derslikleri, yarı olimpik yüzme havuzu, açık-kapalı spor alanları ve öğretmen 
lojmanları ile spor, bilim ve sanat için zengin olanakları bulunan bir yerleşkeye sahiptir. 

GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK
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TEVİTÖL’ün Misyonu
Her öğrencinin bireysel özelliklerini ve yeteneklerini tanımlamak ve onların bu yeteneklerini en üst düzeye kadar 
geliştirmektir. Eğitim politikamız; 

• Sürekli değişen koşullara öğrencileri hazırlamak, bu becerileri değişen koşullara uygun olarak kullanabilme yetisi  
   kazandırmak, 

• Bulundukları çağın gerekli donanımlarına sahip olma becerilerini sağlayacak eğitimi sunmak, 

• Öğrencileri, geleceğin ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi olacak liderleri ve bilim insanları olarak  
   yetiştirmek, 

• Evrensel düşünen, ulusal ve yerel çözümler üretebilen bireyler yetiştirmek, yeteneklerini ülkelerinin ve insanlığın  
   yararına kullanmaya özendirmek, 

• Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim vererek toplumun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

TEVİTÖL’ün Vizyonu
Yüksek potansiyelli öğrencilerin yeteneklerini insanlığın yararına dönük geliştirmek, toplumumuza yön verecek 
potansiyeldeki öğrencilerimizi geleceğin liderleri ve bilim insanları olarak yetiştirmektir. 

TEVİTÖL’ün Hedefleri
• Öğrencilerin akademik başarılarla beraber sosyal ve sportif alanlarda da başarılı olmalarını sağlamak, 

• Farklı bakış açılarını, eleştirel düşünceyi ve yaratıcılığı desteklemek, 

• Sorumluluk duygularını geliştirmek, 

• Öğrencilerin fiziksel, duygusal, şahsi ve ahlaki gelişimlerini bütüncül bir bakışla desteklemek, 

• Bilimsel alanda araştırmaya yönlendirmek, 

• Düşünen, sorgulayan, sorunları görebilen ve çözüm odaklı liderler yetiştirmek.

TEVİTÖL’ün Değerleri
• Güven  • Karşılıklı saygı    • Paylaşım  • Tutarlılık 

• Hoşgörü  • Dürüstlük     • Empati  • Yaratıcılık 

• Sorumluluk  • Adalet      • Bilgelik  • Sevgi 

• Mutluluk  • Açıklık  

Üniversite Başarısı
2020 YKS’de sınava hazırlanan 28 öğrencimizden kendi alanlarında ilk 100’de 1 öğrencimiz, ilk 1.000’de  
9 öğrencimiz, ilk 10.000’de 20 öğrencimiz bulunmaktadır.

2020 mezunlarımız 27 Temmuz 2020 tarihinde sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda büyük 
başarı gösterdi. Okulumuz bünyesindeki takviye kursu ile sınava hazırlanan 28 öğrencimizden 9’u kendi puan 
türünde ilk 1.000’de yer alarak geleneği bozmadı. Yurt içi sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin (kendi alanlarında) 
%32’si ilk 1.000’de, %61’i ilk 5.000’de ve %71’i ilk 10.000’de yer aldı.

a) Yurt İçi Burs Yerleşme
2019-2020

ÜNİVERSİTE BÖLÜM ÖĞRENCİ SAYISI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

İktisat (İngilizce) 1

İktisat (İngilizce) 1

Kimya Mühendisliği (İngilizce) 1

İşletme (İngilizce) 1

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1

Sosyoloji (İngilizce) 1

KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) 1

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 1

İşletme (İngilizce) (Burslu) 1

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 1

Hukuk Fakültesi (Ücretli) 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 1

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 1

Sosyoloji (İngilizce) 1

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 1

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) 1

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 1

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) 1

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp (İngilizce) 1

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) 1

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 1

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 
(ANKARA)

Arkeoloji (İngilizce) 1

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık 1

b) Yurt Dışı Burs Yerleşme
2019-2020

2020 ÖĞRENCİ SAYISI

Yurt dışı başvurusu 17 Öğrenci

Kabul 56

Yurt dışına giden öğrenci 12

Tam burslu 5

%50-%99 burslu 0

%0-%50 burslu 7

Öğrencilerimiz Amerika Birleşik Devletleri, Abu Dhabi, Hong Kong, Almanya, Hollanda’da eğitimlerine devam etmektedir.   
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Uzaktan Eğitim Dönemi Çalışmaları 
Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim sürecine geçilmesi ile TEVİTÖL; gelişmiş teknolojik altyapısı, öğretmen ve 
öğrencilerinin teknoloji okur yazarlığı sayesinde eğitimlerine akademik ve kültürel açıdan devam etmiştir.  
Uzaktan eğitim ve kulüp çalışmaları aşağıdaki sistemler ve çalışmalar sayesinde verimli bir şekilde yürütülmeye 
devam etmektedir.

• TEVİTÖL uzaktan eğitim platformu (https://uzaktanegitimtevitol.k12.tr)
• Senkron canlı derslerden oluşan ders programı
• Tekrar izlenebilir senkron ve asenkron video anlatımları
• TEVİTÖL Okul Eğitim ve Yönetim Yazılımı [TSIS]
• Uzaktan eğitim öğrenci takip sistemi
• Online randevu ile bire bir çalışmalar
• Online ölçme değerlendirme ve bireysel geri bildirimler
• Öğrenime entegre edilmiş eğitim teknolojileri
• Online platformları kullanma eğitimleri
• Haftalık senkron danışmanlık saati
• Senkron öğrenci veli görüşmeleri
• Online randevu sistemi ile bireysel rehberlik görüşmeleri
• Senkron uzaktan eğitime uyumlu ders materyalleri
• Asenkron ders materyalleri
• Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü senkron dersleri
• Uzaktan kulüp çalışmaları

Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü 
2006-2007 öğretim yılında TEVİTÖL 
öğrencilerinin ve yönetimin yoğun istekleri 
doğrultusunda Güher & Süher Pekinel 
kardeşlerin destekleriyle kurulmuştur. 
Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü’nün 
amacı, birçok okulda seçmeli ders olarak 
sunulan; fakat yetersiz altyapı sebebiyle 
hiçbir sonuç vermeyen müzik dersini 
mümkün olan en üst seviyeye çekerek 
bu alanda TEVİTÖL’ün örnek okul olarak 
kalitesini artırmaktır. 

Güher & Süher Pekinel Müzik 
Bölümü’ndeki öğrencilerimiz, 
konservatuarlarda öğretim görevlisi 
ve orkestra sanatçısı olan hocalarının 
desteği ve disiplinli bir çalışma ile 
enstrüman hâkimiyetine ulaşmak üzere, 
müziğin ilham verici ve dinlendirici etkisi 
ile yetiştirilmektedirler. Öğrencilerimiz, 
bölüme müzikal duyum sınavı sonrasında 
seçilerek genel müzik eğitimi, solfej ve 
müzik tarihi derslerini kapsayan programa 
dahil olmaktadırlar.

TEVİTÖL bir müzik okulu olmamasına rağmen, öğrencilerin içinde bulundukları ortam yarı zamanlı konservatuarın ilk 
seviyesi ile kıyaslanabilir. Öğrencilerimize en uygun ortamı hazırlayarak, uygun yöntemler ve eğitim programları ile 
var olan kapasitelerini en üst düzeyde kullanabilmeleri sağlanmaktadır. TEVİTÖL, birçok müzik eğitimi veren diğer 
özel okullardan farklı olarak, müfredatında sadece enstrüman derslerine değil, aynı zamanda solfej ve müzik tarihi 
derslerine de yer vermektedir.

KULÜP ve ETKİNLİKLERİMİZ
Steam 
• İnanç Mekatronik Kulübü (IMC)
• VEX Robotik Kulübü
• Drone Kulübü
• Web Tasarım ve Kodlama Kulübü
• Nova (Oyun Programlama) Kulübü
• Destination Imagination (DI)
• TEAM+S
• Fütürizm Kulübü

Matematik ve Fen
• Sudoku Ligi
• Zekâ Oyunları Kulübü
• Matematik Ligi
• Matematik Kulübü
• Astronomi Kulübü
• Information Techonology (IT) 

Edebiyat ve Sosyal 
Faaliyetler
• Felsefe Kulübü
• Ekonomi Kulübü
• Girişimcilik Kulübü
• Belgesel Günleri
• Sinema Kulübü TEVİTÖL 
• Gastronomi Kulübü
• Genel Kültür Yarışması
• Sosyal Bilimler Çalıştayı (SBÇ)
• TEDxYouth@TEVİTÖL
• Meslek Atölyeleri
• Psikoloji Kulübü

 
• Tarih ve Arkeoloji Kulübü
• Münazara Kulübü
• Radyo Kulübü

Performans
• Drama Kulübü
• ArtDrala
• Drama ve Müzikal (İngilizce)
• Almanca Gecesi
• İngilizce Gecesi
• Şiir Gecesi
• Masal Gecesi
• Dans Gecesi

Yabancı Dil
• Model United Nations (MUN)
• Creative Writing
• European Youth Parliament (EYP)
• World Scholar’s Cup (WSC)
• Fransızca Kulübü
• Almanca Kulübü

Sanat
• Güher & Süher Pekinel Müzik  
   Bölümü
• Dacca
• Drum Club
• Rock Band
• Turkish and Eastern Musics
• Boğaziçi Gençlik Korosu
• İnanç Müzik Festivali (IMF)

• Resim Kulübü
• Persian Miniature & Painting
• Baskı Kulübü
• Heykel Kulübü
• Fotoğraf Kulübü

Spor
• Basketbol
• Voleybol
• Futbol
• Masa Tenisi
• Tenis
• Atletizm
• Satranç
• Yüzme
• Hentbol
• Badminton
• Su Topu

Toplum Hizmetleri
• Kâğıt Geri Dönüşüm
• Interact Kulübü
• Green Team
• Doğa ve Çevre Kulübü
• Animal Protection Society
• Görme Engellilere Kitap Okuma
• Muallimköy Eğitim Projesi (MEP)
• Duke of Edinburgh
• Sosyal Hizmetler Kulübü

Zekâ Oyunları Şampiyonası Finali Türkiye Üçüncülüğü
Türkiye Zekâ Vakfı’nın düzenlediği 2020 Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası üçüncü aşaması bölge 
finallerinde dereceye giren öğrenciler arasında düzenlendi.  

Okulumuz Zekâ Oyunları Kulübü öğrencilerinden Okan Tezcan, Simay Pala ve Arman Özcan adlı öğrencilerimiz  
yarışmayı Türkiye çapında üçüncülük ile tamamlamışlardır.  
 
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyoruz.
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
TEVİTÖL ailesi olarak Cumhuriyetimizin kurucusunu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, aramızdan ayrılışının  
82. yıl dönümünü anma töreni ile gerçekleştirdik. Etkinlik alanında, Ata’ya saygı duruşu sonrası İstiklal Marşımızı 
seslendiren 9. sınıf öğrencilerimiz Atatürk büstüne kasımpatılarını bıraktılar. Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve 
hedeflerinin farkındalığını kazanan gençler olarak ulu önderimizi sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Öğrencimizden Matematik Kitabı
Okulumuzun 12. sınıf öğrencilerinden Arman Özcan, matematikle ilgilenenlere ve ilgilenmek isteyenlere yönelik 
on sekiz tane olasılık problemi ve her problemin ayrıntılı çözümlerinden oluşan bir kitap yazdı. Merak uyandırıcı 
oldukları kadar yanıltıcı da olan bu problemleri hikâyeleştirilerek anlatan Arman, lise öğrencilerinin bu kitaptan 
yararlanmasını istiyor. Türkiye’deki liselere dağıtılacak olan bu kitabın basılı ve dijital versiyonları da olacak. 

Yazdığı kitapla tüm gençlere cesaret veren öğrencimiz Arman Özcan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

ASMA (American Scholastic Mathematics Association - Amerikan 
Skolastik Matematik Derneği) Sonuçları
2019-2020 eğitim-öğretim yılında, ekim ve mart ayları arasında altı ay boyunca her ay yapılan ASMA yarışmasına, 
okulumuz öğrencilerinin katılımları kayda değerdi. Öğrencilerimizin elde ettiği başarılar sonucunda TEVİTÖL; dünya 
genelinde yarışmaya katılan 208 liseden 18’inin almaya hak kazandığı “First Place with Special Merit” (Özel Başarı) 
ile birincilik ödülünü kazanmıştır.  

Ayrıca öğrencilerimizden Arman Özcan, her ay, tüm sorulara doğru cevap vererek “Highest Scoring Students 
List”e (En Yüksek Puan Alan Öğrenci Listesi) adını yazdırmayı başarmıştır. Öğrencilerimize bu gururlu tabloyu bize 
yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. 

 

Waterloo Üniversitesi Matematik Yarışması Sonuçları 
Kanada merkezli düzenlenen ve her sene düzenli olarak katılım gösterdiğimiz Pascal, Cayley, Fermat yarışma 
sonuçları açıklandı. 11. sınıfların katıldığı Fermat yarışmasında uluslararası kategoride okulumuz, 264 okul arasından 
13. ve 10. sınıfların katıldığı Cayley yarışmasında uluslararası kategoride 256 okul arasında 11. olmuştur.  

Sınava giren tüm öğrenciler arasında Fermat yarışmasında okulumuz 11. sınıf öğrencisi Arman Özcan, 19.313 
öğrenci arasından 135. ve 10. sınıf öğrencilerimizden Hüseyin Arda Aksoy, 22.445 öğrenci arasından 105 olmuştur. 
Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Chicago’dan Sevindirici Haber
Okulumuzun en köklü kulüplerinden biri olan IMC (İnanç Mechatronics Club) FRC robotik takımı 5-7 Mart 2020 
tarihleri arasında Chicago’da düzenlenen Midwest Regional Robotik Yarışması’nda yarışmanın en prestijli ödülü 
olan ve diğer takımlara örnek olarak FIRST ruhunu en iyi yansıtan takıma verilen Chairman’s Award ödülünü alarak 
Houston’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmıştır. Ayrıca girişimciliği, yaratıcılığı, 
tutkusu, etkililiği ve liderliği ile örnek olan öğrenciye verilen Dean’s List ödülü, 54 takımdaki binden fazla öğrencinin 
arasından FRC takım kaptanlarımızdan Hasan Arda Sezer’e verilmiştir. Öğrencimizi ve takımımızı gönülden tebrik 
ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

Almanya’da Erasmus + Çalıştayı
Okulumuz 9. sınıf öğrencilerinden Defne Sam Alkan, Elif Özaydın, Zeynep Güler, Ahmet Berk Özcan, Arel Baha 
Encin, Ege Batır öğretmenleri Samet Teke eşliğinde Erasmus+ Çalıştayı için 10-15 Şubat 2020 tarihleri arasında 
Pforzheim’deydi. Genetik ve Epigenetik temalı çalıştaya misafir okul olarak katılan grubumuz, DNA izolasyonu, 
RFLP analizi ve genetik parmak izi çalışmalarında bulundular. Aynı zamanda öğrencilerimiz, Pforzheim’da stent 
teknolojileri üreten Admedes ve değerli metal teknolojileri üreten C. Hafner şirketlerini ziyaret ederek Roche 
firmasının Mannheim kampüsünde yapay gerçeklik, ilaç üretim aşamaları, teknoloji laboratuvarları gibi çeşitli 
etkinliklere katıldılar. Öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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TEVİTÖL 19 Mayıs Dijital Tören
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, 19 Mayıs Salı günü saat 11.00’de başlattığımız canlı yayın 
törenimizle kutladık. Törenimizde, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın canlı performansları ve hazırladıkları videoların 
gösterimi gerçekleştirildikten sonra eski millî voleybolcu ve voleybol antrenörü Ali Peçen ile öğrencilerimizin soruları 
kapsamında söyleşi gerçekleştirdik. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün; cesaretli, irfan ile insanlık meziyetlerini kazanmış, fikir hürriyetinin en kıymetli timsâli 
olmayı her eylemine yansıtan öğrencilerimiz ve TEVİTÖL ailesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramımızı kutluyor, tören programımıza konuk olarak katılan Sayın Ali Peçen’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

TEVİTÖL

1 9  M A Y I S  A T A T Ü R K ' Ü  A N M A ,  
G E N Ç L İK  V E  S P O R  B A Y R A M I ' N I  
Ç e v r i m i ç i  Y a y ın d a  K u t l u y o r !

Konuğumuz: Ali PEÇEN
(Eski milli voleybolcu)  

Törenimize katılmak için kayıt yaptırmayı unutmayınız.

Tören Saati: 11:00  

TEAM+S Yarışması’nda İkinci Kez Türkiye Birinciliği
29 Şubat 2020 tarihinde Koç Özel Lisesi’nde gerçekleşen TEAM+S yarışmasına okulumuz iki takımla katıldı.  
11. sınıf öğrencilerimizden oluşan takımımız Türkiye birincisi; 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizden oluşan diğer 
takımımız ise Türkiye ikincisi oldu. Bu sene, lise 11/12 kategorisinde Türkiye birincisi olan takımımız, geçen sene 
de lise 9/10 kategorisinde Türkiye birincisi olmuş ve Washington D.C.’deki final yarışmasına katılmıştı.  

Başarılarından dolayı takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.  

Bu yıl, her iki takımımız da Tennessee, Nashville’de gerçekleşmesi planlanan final yarışmasına katılmaya hak 
kazanmıştır; ancak final yarışması, korona virüs salgını sebebiyle iptal edilmiştir.  

Tests in Engineering Aptitude, Mathematics and Science; yani Mühendislik Yeteneği, Matematik ve Bilim 
Testleri’nin kısaltması olan TEAM+S, TSA (Technology Student Association) tarafından her yıl düzenlenen bir 
yarışmadır. Ortaokul, lise 9/10 ve lise 11/12 kategorilerinde 8 kişilik takımlar halinde katılım sağlanan bu yarışma, 
öğrencilerin mühendislik yeteneklerini çeşitli görevler vasıtasıyla gerçek hayata aktarmalarına ve matematik ve fizik 
gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosundan TEVİTÖL Ziyareti
27 Şubat 2020 tarihinde ABD Başkonsolosu Sayın Daria Darnell okulumuzu ziyaret etti.  

70 dakikalık ziyaretinde okulumuzun Robotik Atölyesini ve TEV Nevin-Mehmet Bilginer Kültür ve Sanat Merkezi’ni 
gezen Darnell’e, TEV Genel Müdürü ve okulumuzun kurucu temsilcisi Sayın Yıldız Günay ile TEV Eğitim ve Burslar 
Grup Müdürü Sayın Mert Önen de eşlik etti.  

Okulumuzun kısaca geçmişini, fiziki yapısını ve T21C Projesi’ni okul müdürümüzden T21C İngilizce Programı’nı 
Yabancı Diller Takım Liderimizden dinleyen Darnell’e, son olarak öğrencilerimiz okul kulüp ve etkinlikleri hakkında 
bilgi verdi.  

Değerli vaktini ayırarak okulumuzu ziyarete gelen Sayın Daria Darnell’e çok teşekkür ediyor, iş birliklerimizin 
oluşmasını umut ediyoruz.

24. Ulusal Seçim Konferansı
Okulumuz 10. sınıf öğrencilerinden Ece Gizem Yıldız, Simra Kaytan, Zeynep Sunay ve Doğa Murabıt aralık ayında 
EYP Türkiye tarafından düzenlenen 24. Ulusal Seçim Konferansı’na katıldılar. Bu konferansın sonuçlarına göre 
Simra Kaytan Fransa’da gerçekleşecek konferansa, Zeynep Sunay Lüksemburg‘da gerçekleşecek iki farklı 
konferansa; Ece Gizem Yıldız ise Milano’da gerçekleşek ve EYP’nin en büyük konferansı olarak Avrupa’nın 40 farklı 
ülkesinden katılımın gerçekleştiği Uluslararası Konferans’a katılma hakkı kazandı. Yurt dışında gerçekleşecek 
konferanslarda ülkemizi temsil edecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz.
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Teorik Fizik Haftası
Okulumuzun 11. sınıf öğrencisi Berke Ünal (ön sırada, soldan üçüncü) 6-11 Ocak 2020 tarihlerinde Nesin Matematik 
Köyü’nde İlmar Gahramanov (Boğaziçi Fizik) tarafından düzenlenen Teorik Fizik Haftası’na katılmıştır. Lisans ve lisans 
üstü öğrencilerinin katılım gösterdiği bu etkinlikte Lagrange ve Hamilton formülasyonları anlatılmıştır. Öğrencimiz Berke, 
etkinliğe katılan tek lise öğrencisi olup etkinlik sonrasında fiziğe ve matematiğe hayranlığının arttığını dile getirmiştir. 
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

GSLMUN Konferansı
Okulumuzun MUN kulübü olarak 13-16 Aralık 2019 tarihlerinde Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen GSLMUN 
konferansına katıldık.  

Bize verilen 6 farklı komitede 8 kişiyle okulumuzu temsil ettik. Yiğit Madenci, SPECPOL komitesinde Honourable 
Mention; İlayda Karakoç, NATO komitesinde Honourable Mention; Bartu Vural, Security Council komitesinde 
Honourable Mention; Devrim Deniz Yılmaz ve Gökay Yıldız, 1974 Peace Cabinet komitesinde en kıdemli ödül olan 
Outsatanding Delegate ödülüne layık görüldüler. Böylelikle konferansa katılan 8 delegemizden 5’i ödül almış oldu. 
Katılan delegelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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59BAĞIŞÇILARLA 
İLİŞKİLER

BAĞIŞÇILARLA İLİŞKİLER 

Türk Eğitim Vakfı’nın saygıdeğer büyükleri olan kıymetli bağışçılarımız, yapmış oldukları bağışlarla 
vakfımızın önemli kaynaklarını oluşturmaktadır. Kıymetli bağışçılarımızın istekleri ve ihtiyaçları, 
vakfımızın en önemli sorumluluklarından biridir. Bizler bu bilinçle, özveriyle çalışarak varlıklarını 
daima yanımızda hissettiğimiz bağışçılarımızın iyi ve kötü günlerinde, hastalıklarında ve sağlıklarında, 
ihtiyaçları olan her zaman yanlarında olarak kendilerini güvende hissetmelerini sağlamakta ve 
sorunlarının çözümüne destek vermekteyiz.  

Bilindiği üzere bu yıl dünya genelinde ve ülkemizde görülen koronavirüs salgınının yayılmasını 
önlemek amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü’nün aldığı kararlar ve tedbirler doğrultusunda, T.C. Sağlık 
Bakanlığı, ülkemiz genelinde koordineli olarak geniş önlem ve uygulamaları hayata  geçirmiş,  
bu kapsamda alınan tüm tedbirler vakfımız tarafından güncel bir şekilde çok yakından takip edilmiştir. 

Bu süreçte, vasiyet ve hibe bağışçılarımız için verdiğimiz hizmetler kapsamında; her yıl olduğu 
gibi 2020 yılı boyunca bağışçılarımız düzenli olarak sesli veya görüntülü olarak telefonla aranarak 
zaruri ihtiyaçları maske-mesafe-hijyen kurallarına ciddi bir şekilde özen gösterilerek kendilerine 
ulaştırılmıştır. Düzenli olarak hatırları ve ihtiyaçları sorularak ihtiyaçları ve talepleri takip edilmiş, 
vakfımızın imkânları ölçüsünde istekleri yerine getirilmiş, ayrıca mutlu günlerinde kendileri için özel  
kutlamalar yapılarak bağışçılarımıza yalnız olmadıkları hissettirilmiştir. Bazı günlerde bursiyerlerimiz de 
bağışçı aramalarımıza dahil olmuş, bağışçılarımız ve bursiyerlerimiz online platform üzerinden 
buluşturulmuştur. 

Bağışçılarımız sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında, kendileriyle yakından ilgilenilmiş, doktor 
randevuları alınmış ve aynı gün içinde yapılmakta olan tetkik/tedavi süreçleri boyunca maske-
mesafe-hijyen kurallarına özen gösterilerek kendilerine hastane süreçlerinde eşlik edilmiş, 
müdahale ve tetkikleri için hastaneye götürülmeleri gerektiğinde ambulans ile hastaneye kaldırılarak 
imkânlarımız ölçüsünde kendilerine manevi destek verilmiştir.  

Her yıl yapmakta olduğumuz hizmet sözleşmelerimiz kapsamında, bu yıl da bağışçılarımızın acil 
sağlık problemlerinde kullanılmak üzere “Tıbbi Danışmanlık, Acil Yardım, Ambulans ve Doktor 
Hizmeti” üyeliğinden ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanmıştır. 2020 yılı içinde bu hizmetimiz 
bağışçılarımız tarafından farklı zamanlarda yaklaşık 35 defa kullanılmıştır. İhtiyacı olan veya talep 
eden bağışçılarımıza evlerinde kendilerine destek olmaları amacıyla, ücretleri kendi gelirlerinden 
karşılanmak üzere, yardımcı/bakıcı personel veya evde bakım hizmeti temin edilmiştir.  
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Bağışçımıza Sürpriz Doğum Günü Kutlaması-İstanbul

Bağışçımıza Ev Ziyareti-İstanbul Bağışçımızla Sabah Kahvaltısı-İstanbul Anadolu Yakası Şubesi

Bağışçılarımıza Ev Ziyareti-İstanbul

2020 yılında, ülkemizdeki koronavirüs tedbirleri kapsamında, en geniş katılımlı organizasyonlarımızdan biri olan 
“53. Kuruluş Yıl Dönümü” etkinliğimizi kıymetli bağışçılarımız ile birlikte aynı ortamda gerçekleştiremedik; ancak  
gönüllülerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, dijital toplantı ortamında bir araya gelerek bu günümüz için özel olarak 
hazırladığımız, günün anlam ve önemini en güzel şekilde ifade eden sözler, fotoğraflar ve en önemli değerlerimiz 
olan kıymetli bağışçılarımızdan bizlere iletilen değerli video, e-posta, SMS mesajlarının yer aldığı programımız ile  
TEV ailemiz ile birlikte kutladık.

Bağışçılarımız için yaptığımız hastane indirimi hizmet sözleşmeleri kapsamında, herhangi bir sağlık güvencesi 
olmayan bağışçılarımız özel sağlık kuruluşlarında tedavi almak istediklerinde, anlaşmalı olduğumuz “Acıbadem 
Hastaneler Grubu, Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, Dünyagöz 
Hastaneleri, Florence Nightingale Hastaneler Grubu, Koç Sağlık Grubu (Amerikan Hastanesi, MedAmerikan Tıp 
Merkezi/Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Bodrum Amerikan Hastanesi/Halikarnas Özel 
Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş., Koç Üniversitesi Hastanesi), Academic Hospital ve Özel 
Yaşar Baytak Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği”nden, hastanelerin verdikleri tetkik ve muayene hizmetleri kapsamında 
farklı oranlarda indirim imkânlarından yararlanmışlardır. 

Daha sosyal bir ortamda yaşamak isteyen, yaşam kalitelerini korumak veya yükseltmeyi amaçlayan ve ayrıca salgın 
hastalık süresi boyunca sağlıklarını daha iyi koruyabilmek ve düzenli bakım alabilmek için bir süre huzurevinde 
kalmak amacıyla talepte bulunan bağışçılarımıza, giderleri kendileri tarafından ödenmek üzere iş birliği içinde 
olduğumuz huzur ve bakımevleri önerilmiştir. Önerilen yerler, talep eden bağışçılarımız ile birlikte ziyaret edilmiş ve 
kendileri için uygun gördükleri yerler olması halinde, seçtikleri kurumların prosedürleri kapsamında kendilerine 
manevi olarak yardım edilerek talep ettikleri huzurevlerine yerleşmeleri sağlanmıştır. 

BAĞIŞÇILARIMIZ
 
• 11 Ocak’ta; İstanbul, Acıbadem Taksim Hastanesi konferans salonunda, “Vasküler demans kavramı ve Alzheimer  
 hastalığı beyin-damar hastalıkları ilişkisi” ve “Beyin damar hastalıklarından nasıl korunuruz?” konulu sağlık   
 söyleşimizde,

• 26 Şubat’ta; İstanbul, Acıbadem Taksim Hastanesi konferans salonunda, “Uykunun mekanizması ve nörolojide   
 sık görülen uyku bozuklukları” ve “Uyku-Demans İlişkisi: Uyku kalitesinin beyin sağlığı üzerindeki etkisi” konulu   
 sağlık söyleşimizde,

• 11 Şubat’ta; Divan Oteli, İstanbul, Elmadağ’da “Üstün Başarı Bursiyer Tanıtım Toplantısı’nda”, 

• 14 Mayıs’ta; “İstanbul, Dolmabahçe Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii’nden, Türkiye genelinde, YouTube    
 üzerinden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz dijital mevlit ve duamızda”,  

• 24 Eylül’de; Bodrum’da, Sanat Güneşimiz Zeki Müren’i anma etkinlikleri kapsamında Zeki Müren Sanat  
 Müzesi’nde, TSK Mehmetçik Vakfı ve Bodrum Belediyesi iş birliği ile koronavirüs salgını nedeniyle    
 toplum sağlığımızı gözeterek ve halkımıza kapalı olarak, Türkiye genelinde, YouTube üzerinden canlı olarak   
 gerçekleştirdiğimiz “Zeki Müren 24. Anma Yıl Dönümü - Online Mevlit ve Duamızda”, ayrıca aynı gün Bursa’da   
 Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başındaki mevlit duasında,  

• 5 Ekim’de; online gerçekleştirdiğimiz “Yurt Dışı Bursiyer Tanıtımı Dijital Basın Toplantısı’nda” Mütevelli Heyeti ve  
 Yönetim Kurulu üyelerimiz, bursiyerlerimiz, gönüllülerimiz ve çalışanlarımız ile bir araya gelmiştir. 

BAĞIŞÇILARLA İLİŞKİLER 

Acıbadem Taksim Hastanesi Sağlık Semineri-İstanbul

Üstün Başarı Bursiyerleri Tanıtım Toplantısı-Divan Otel, Elmadağ-İstanbul
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Bağışçılarımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Bayramlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, 
Öğretmenler Günü ve yılbaşı” gibi özel günlerde aranarak, bu özel günleri telefonla veya adreslerine Mutlu Gün Kartları 
gönderilerek kutlanmış; fakat bu yıl koronavirüs nedeniyle evlerinde veya huzurevlerinde ziyaret edilememişlerdir.

Bağışçımıza Doğum Günü Sürprizi-Ankara Şube

Bağışçımıza Ev Ziyareti-İzmir Şube

Vakfımıza Bağış Gününde Bağışçımız ile 
Hastane Sırasında-Balıkesir Şube

Bağışçımıza Doğum Günü Sürprizi-Kocaeli Şube

Bağışçımıza Ev Ziyareti_Trabzon Şube

Vakfımıza Bina Bağışı Gününde Bağışçımız ile 
Birlikte-Bursa Şube

Bağışçımıza Ev Ziyareti-Eskişehir Şube

Bağışçımıza Teşekkür Plaketi Takdimi-
Kayseri Şube

Vakfımıza Vasiyet Bağışı Gününde Bağışçımız 
ile Birlikte-Muğla (Bodrum) Şube

Vefat eden bağışçılarımızdan Ahmet Adnan Saygun, Ferdi Özbeğen, Safiye Ayla Targan, Türkan Sedefoğlu, Zehra 
Macide Tanır ve Zeki Müren ölüm yıl dönümlerinde yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı yönetimi, çalışanları, 
bursiyerleri, basın mensupları ve halkımızın da katılımları ile mezarları başında gerçekleştirilen anma törenlerimiz 
ile anılmış, anma ilanlarımız gazetelerin Türkiye baskısında ilan edilerek kamuoyuna duyurulmuş, halkımız da 
törenlerimize davet edilmiştir. Törenler, pandemi dönemi öncesi ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilmiştir. 

Vakfımızın kıymetli bağışçılarından “Sanat Güneşimiz Zeki Müren” için 24 Eylül 2020 Perşembe günü saat 
11.30’da; TEV Bursa Şube Başkanlığı, TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliği, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi 
yöneticileri, sanatçının yakınları, dostları, sevenleri, basın mensupları ve halkımızın da katılımlarıyla Emir Sultan 
Mezarlığı’ndaki kabri başında,  

BAĞIŞÇILARLA İLİŞKİLER 

Bodrum-Zeki Müren Sanat Müzesi Mevlidi-24 Eylül 2020 Bursa Zeki Müren Mezarı 
Başında Anma Töreni

Ferdi Özbeğen Anma Töreni-İstanbul

Safiye Ayla Targan Anma Töreni-İstanbul

Değerli Bağışçımız 
Safiye Ayla Targan’ı 
Rahmet ve Minnetle Anıyoruz

Değerli Bağışçımız 
Zeki Müren’i 
Rahmet ve Minnetle Anıyoruz

Değerli Bağışçımız 
Ferdi Özbeğen’i 
Rahmet ve Minnetle Anıyoruz

24 Eylül 2020 Perşembe günü saat 14.00’te; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum 
Belediyesi ve TSK Mehmetçik Vakfı’nın katkıları ile Zeki Müren Sanat Müzesi’nde, Türkiye genelinde YouTube 
üzerinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayın ile mevlit ve duası yapılarak anma töreni düzenlenmiştir.  

Sanat Güneşimiz Zeki Müren’in vefat yıl dönümü için düzenlediğimiz mevlidimiz, 23 Eylül 2020 tarihinde, 
Hürriyet ve Sözcü gazetelerinin Türkiye baskısında, 23-24 Eylül tarihlerinde Bursa Olay yerel gazetesinde; Posta 
(Ege Bölgesi baskısı), Hamle, Olay ve Yeni Gün; Bodrum yerel gazetelerinde ve Bodrum içindeki billboard’larda 
kamuoyunun bilgisine sunulmuş, ayrıca sosyal medya ve diğer mecralarda etkin bir iletişim süreci yürütülerek anma 
etkinliğimiz halkımıza duyurulmuştur.  

Ayrıca anma etkinlikleri kapsamında 24 Eylül’de, TRT Radyo’da saat 14.00’te, programın sunucusu Tülay İkbal 
Tüzün sunuculuğunda “Zeki Müren Özel Programı” düzenlenmiş, aynı gün TRT Müzik’te saat 21.00’de, 2019 
yılında aynı kanalda yayınlanan “Zeki Müren Anısına” programı yeniden yayınlanmıştır. 
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Zehra Macide Tanır Anma Töreni-İstanbul

Ahmet Adnan Saygun Anma Töreni-İstanbul

Türkan Sedefoğlu Anma Töreni-İstanbul

Vefat eden bağışçılarımız için her yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal bir gazetenin Türkiye baskısında vefat ve başsağlığı 
ilanlarımız verilmiştir. Vefat eden tüm bağışçılarımızın cenaze ve defin işlemleri, mezar bakımları vasiyetlerindeki 
özel istekleri göz önünde tutularak büyük bir titizlikle yapılmaya devam edilmiştir.  

2020 yılında da vefat eden bağışçılarımızın vasiyetlerinde belirttikleri istekler yerine getirilmiş; kurban kesilmesi, 
muhtaç çocukların giydirilmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, ihtiyaç sahibi okullara kitap ve ailelere gıda 
yardımı gibi vasiyet yükümlülükleri gerçekleştirilmiştir.

Değerli Bağışçımız 
Türkan Sedefoğlu’nu 
Rahmet ve Minnetle Anıyoruz

Değerli Bağışçımız 
Zehra Macide Tanır’ı 
Rahmet ve Minnetle Anıyoruz

Değerli Bağışçımız 
Ahmet Adnan Saygun’u 
Rahmet ve Minnetle Anıyoruz

Bağışçılarımızın vasiyetleri gereği;
  
• Ankara ili, Keçiören ilçesinde bulunan okulumuzun bakım ve tedrisat giderleri karşılanmıştır.  

• Antakya’da bulunan, vasiyetçilerimizin isimlerini taşıyan üç okulumuzun yangın söndürme cihazları, yangın ihbar ve  
 güvenliği, teknoloji gereksinimleri, mobilya vb. zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır. 

• Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde bulunan ve vasiyetçimizin ismini taşıyan okulumuzun ihtiyacı olan klimaların satın  
 alması yapılmıştır.  

• Balıkesir ili, Karesi ilçesinde bulunan vasiyetçimizin ve eşinin isimlerini taşıyan okulumuzun bakım, onarım vb.   
 zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır.  

• Hatay ili, Antakya ve Samandağ ilçelerinde bulunan vasiyetçimizin ismini taşıyan 5 okulumuzdaki okulların bakım,   
 onarım, boya, tadilat, yapı dekorasyon, elektrik-aydınlatma sistemi, bilgisayar vb. zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır.   

• Nevşehir ili, Ürgüp ilçesinde bulunan vasiyetçimizin ve eşinin adını taşıyan iki okulumuzun tadilat, bakım,   
 onarım, güvenlik vb. zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır.

• Uşak’ta bulunan Türk Kızılayı Uşak Şubesi’ne merhum vasiyetçimizin vasiyet şartı gereği belirlenmiş orandaki   
 nakit ödeme yapılmıştır.

Geleneksel Mevlit Etkinliği
Vefat eden tüm bağışçılarımız için her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında okuttuğumuz “Hatim ve Mevlit duamızı” 
koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl; 14 Mayıs 2020 Perşembe günü, saat 17.30’da, İstanbul’da, Dolmabahçe  
Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii’nde, Türkiye genelinde YouTube üzerinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayın ile 
düzenledik. Mevlit ilanımız, iki ulusal gazetenin Türkiye geneli baskısında aynı gün yayınlanarak, ayrıca sosyal medya ve 
diğer mecralarda etkin bir iletişim süreci yürütülerek kamuoyuna duyurulmuş; bağışçılarımız, yakınları ve tüm halkımız 
mevlidimize online platformlar üzerinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayında bir araya gelmek üzere davet edilmiştir.

2020 yılında vakfımız, on farklı şubemizin de değerli katkılarıyla, 85 yeni vasiyet ve hibe bağışçımızı TEV ailemize 
kazandırmıştır. Pandemi şartlarında olmamıza rağmen, Türkiye genelindeki tüm çalışanlarımız özveriyle çalışarak, 
bağışçılarımıza verdiğimiz manevi hizmetlere özenle devam etmiş, vakfımıza yıl boyunca çok kıymetli yeni bağışçılar 
kazandırılmasını sağlamışlardır. Hayatta olan bağışçı sayımız 688 kişiye ulaşmıştır.  

Türk Eğitim Vakfı olarak bizler, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak bilinciyle, beraberlik ve dayanışma ruhu 
içinde, vakfımıza bağış yapan kıymetli bağışçılarımız ile aramızdaki sevgi ve güvene dayalı bağı, güçlü ve dinamik tutmak 
için görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktayız. Ülkemizdeki ihtiyaç sahibi başarılı gençlerin eğitimine 
destek olarak, onların geleceğine ışık tutan tüm saygıdeğer ve kıymetli bağışçılarımıza vakfımıza katkılarından dolayı 
sonsuz şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyor, vefat eden kıymetli bağışçılarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
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GAZETE TANITIM ÇALIŞMALARI ve 
BAĞIŞÇI HİKÂYELERİ
Kurulduğu günden günümüze kadar değerli yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın katkıları ile vakfımıza yeni bağışçılar 
kazandırılmaya özen gösterilmekte ve yıllardır bağışlarıyla vakfımıza büyük değerler katan kıymetli bağışçılarımızın 
bilgi ve tecrübeleri halkımızla paylaşılmaya devam edilmektedir.  

Emekli öğretmen olan bağışçımız Özcan Yurttaş; yıllardır bir eğitimci olarak öğrencilerine Atatürk sevgisini aşılayan, 
ülkemizin zorlu mücadele yıllarını ve Kurtuluş Savaşı’nı, ülke tarihimizin gerçek hikâyeleri ile öğrencilerine anlatan, 
velilerine kız çocuklarının mutlaka okutulmasını ısrarla öğütleyen, Cumhuriyetimizin savunucusu nice kıymetli 
öğretmenlerimizdendir. Kıymetli bağışçımız Özcan Yurttaş ile yaptığımız bu anlamlı röportajımız, Sözcü gazetesinin 
Türkiye baskısında 25 Ocak 2020 tarihinde yayınlanmıştır.

CMYKCMYK
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HUZURLUYUM
ARTIK BURAYA 

BENiM VAKFIM DiYORUM

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Ge-
nel Müdürü Yıldız Günay, 
yaptıkları çalışmalarla 

ilgili bilgi verdi. Günay şunla-
rı anlattı: “Türk Eğitim Vakfı 
olarak her yıl yaklaşık 7 bin 
öğrenciye burs veriyoruz ama 
gelecekleri hak ettikleri eği-
timle parlaması gereken daha 
binlercesinin desteğe ihtiyacı 
var. Geçtiğimiz sene elektronik 
ortamda başvuran 48 bin ihti-
yaç sahibi öğrenciden sadece 
2 binine burs imkanı sağla-
yabildik. Böyle bir ortamda 
daha fazla çocuğumuz eğitim 
imkanına kavuşsun diye, 
desteklerimizi ivmelenen bir 
şekilde arttırmamız gerektiğine 
inanıyoruz çünkü burs vere-
mediğimiz öğrencilerin büyük 
bölümü eğitimlerine maalesef 
devam edemiyor, kazandıkları 
üniversiteyi kaybediyorlar. 

‘NE HİKAYELER VAR...’
Burs mülakatlarında nice 

hikayeler dinliyoruz. Bursu al-
mazsan ne olacak dediğimizde 
aynı cevapları duyuyoruz: 

n Memlekete dönerim, her-
halde evlendirirler.

n Akşamları çalışırım.
n Kalacak yerim olmadığın-

dan yeniden hazırlanırım.

n Hayallerimden vaz-
geçmiş olurum.

n Okula yürüyerek 
gider, günde bir öğün 
yemek yerim.

n Okulumu yarıda bı-
rakmak zorunda kalırım.

n Ya kardeşim ya ben 
okuyabilecek. Seçim yap-
mak zorunda kalırım.

n Kredi alırız.
n Seneye yeniden denerim.
n Yurt parası olmadığı için 

eve dönerim.
n Kayıt dondurur, eve döne-

rim.
n Hafta sonu çalışabileceğim 

bir işe girerim.
İşte bu içgörüden hareketle 

mutlu sonla bitmeyen, yarıda 
kalan hikayeleri eğitime destek 
vermek isteyen duyarlı insan-
larımıza anlatmanın yöntemini 
düşündük. 2019’da ‘Kazandığı 
Üniversiteyi Kaybetmesin’ slo-
ganıyla yola çıktık ve iletişim 
faaliyetlerimizi bu doğrultuda 
sürdürmeye devam ediyoruz. 

Yaptığımız araştırmalarda fark 
ettik ki, Türk Eğitim Vakfı’nın 
burs verdiği 5 bine yakın üni-
versite öğrencisinin yarısı, hane 
geliri bir asgari ücretten az olan 
ailelerden geliyor. Öğrenciler 
günde iki bazen bir öğün yemek-

le yetinmeye çalışıyor, top-
lu taşıma kullanmayıp ki-
lometrelerce yolu yürüyor, 
derslerinin gerektirdiği 
kitaplarını, araç-gereçleri-
ni alamıyorlar. Öğrencile-
rin asgari ihtiyaçlarından 
yola çıkarak burs destek 
paketlerini oluşturduk. Bu 

yardım paketlerini sevdikleri-
nize, dostlarınıza hediye ederek 
üniversiteli öğrencilere bir aylık 
yemek, ulaşım, kitap ve sanatsal 
faliyetler desteği sağlayabiliyor-
sunuz. Yapılan yemek, kitap, 
ulaşım ve sanatsal faaliyetler 
yardım paketlerinin içinden 
ayrıca bir de burs alan bir öğren-
cimizin kişiye özel yazılmış mek-
tubu çıkıyor. Böylece hediyeyi 
alan kişi okumaya gayret eden 
bir öğrencinin hikayesine ger-
çekten ortak olduğunu kalpten 
hissediyor. 

‘DESTEK BEKLİYORUZ’
Türk Eğitim Vakfı olarak 

2020’de de fayda yaratmak 
isteyen kurum ve kişilerle bir-
likte bu faydayı büyüteceğimi-
ze inanıyoruz. Daha nice genç 
hayallerine ve eğitim imkanına 
kavuşsun diye var gücümüzle 
çalışırken sizlerin de değerli 
desteklerini bekliyoruz.” 

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV) GENEL MÜDÜRÜ YILDIZ GÜNAY:

Kendisini Atatürk’ün 
öğretmeni olarak tanımlayan 
TEV bağışçısı Özcan Yurttaş:

Okullarına kilometrelerce
yolu yürüyen, günde bir öğün 
yiyen öğrencilerimiz var
 “Her yıl yaklaşık 7 bin öğrenciye burs veriyoruz. Ama gelecekleri hak ettikleri eğitimle parlaması gereken 
daha binlercesinin desteğe ihtiyacı var. Okuyabilmek için akşamları okuldan çıkıp merdiven silen, günde  
sadece bir öğün yemek yiyen, kilometrelerce yolu yürüyerek okullarına giden çocuklarımız var...”

“Türk Eğitim Vakfı’na SÖZCÜ Gazetesi’ndeki tanıtımı okuyunca geldim. Aklımda
bağış yapmak hep vardı. Zeki Müren’in TEV bağışçısı olması beni çok etkilemiştir.
Bir de Vehbi Koç’u çok beğenirim... O’nun kurduğu Vakıf kötü olamaz derim...”

VASİYET YOLU İLE: 
Vasiyet, miras bırakanın 
ölümü sonrasında, malları 
üzerinde kendi iradesine 
uygun olarak fiili ve hu-
kuki sonuç doğuracak tek 
taraflı yapılan ve ölüme 
bağlı bir tasarruftur. Bağış 
yapmak isteyen kişi, sağ-
lığında düzenleyeceği va-
siyetname ile herhangi bir 
malını (taşınır/taşınmaz 
mallar, bankadaki mevdu-
at ve kıymetler) veya tüm 
mal varlığını vakfa bıraka-
bilir. Vasiyetname, noter 
huzurunda resmî şekilde 
yapılabileceği gibi, el yazısı 
ile yazılarak notere teslim 
edilmesi de mümkündür. 
Vasiyeti yapan kişi hayatta 
olduğu sürece vasiyete 
konu olan mal varlığı 
üzerindeki mülkiyet hak-
larını istediği gibi kullanır. 
Zira vasiyetname, vasiyeti 
yapan kişinin vefatından 
sonra hüküm ifade eder.

HİBE YOLU İLE: 
Bağış yapmak isteyen kişi 
sağlığında, sahibi olduğu 
herhangi bir taşınır veya 
taşınmaz malı veya bir 

hakkı, vakfa şartlı veya 
şartsız olarak bağışlayabi-
lir. Bu bağışı yaparken mal 
veya hakkın sadece kuru 
mülkiyetini bağışlayıp 
intifa (yararlanma) hakkını 
veya sükna (oturma) hak-
kını saklı tutabilir. Böylece 
mal veya hakkın sadece 
çıplak mülkiyeti vakfa 
geçer, kullanma ve gelirle-
rinden yararlanma hakkı 
hayatta olduğu müddetçe 
bağış yapan kişide kalır. Bu 
yöntemle yapılacak bağış-
lardan, hukuka aykırılıklar 
dışında, daha sonra vazgeç-
mek mümkün değildir.

MUTLU GÜNLER: 
Bağışçılarımız mutlu ve 
özel günlerde (doğum gü-
nü, nikah, Anneler/Babalar 
Günü, bayramlar vb.) sev-
diklerine hediye etmek üze-
re TEV Mutlu ve Özel Gün 
Kartlarını kullanabilmekte-
dir. Davet, açılış, nikah gibi 
büyük organizasyonlarda 
ise sevdiklerinizi tebrik 
etmek amacıyla gönderece-
ğiniz TEV Bir Dünya 
Çiçek’leri ile gençle-
rin eğitimine destek 

olabilirsiniz.
BURS FONLARI: Türk 

Eğitim Vakfı’nda kendi 
adınıza veya anısını yaşat-
mak istediğiniz kişi adına 
burs fonu açabilirsiniz. 
Burs fonlarının temel ama-
cı maddi desteğe ihtiyaç 
duyan başarılı öğrencilere, 
kişi/kurum adına açılmış 
fon üzerinden burs desteği 
sağlamaktır. Burs fonu 
uygulaması ile bağışçımız, 
bursiyerine birinci sınıftan 
itibaren burs desteği sağ-
layarak bursiyerini mezun 
etme sevincini yaşamak-
tadır.

BURS DESTEK PA-
KETLERİ (YEMEK-U-
LAŞIM-KİTAP-SA-
NATSAL FAALİYET 
YARDIMI):

Burs yardım paketlerini 
sevdiklerinize, dostlarınıza 
hediye ederek üniversiteli 
öğrencilerimize bir aylık 
yemek, ulaşım, kitap ve sa-
natsal faaliyet desteğinde 
bulunabiliyorsunuz.

Sizin sayenizde arkama
hiç bakmadan önümü
görerek ilerliyorum 

TEV Yurt İçi Bursiyeri, Çukurova Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Abdullah Çetin:

Edirne Kız Öğretmen Okulu’nda 
okudum ben, yatılı okulda. O ka-
dar güzel alışkanlıklar kazandırı-

yor ki o okullar bize ve candan arkadaş-
lığı öğretiyor. Aynı TEV’in kız yurtları 
gibi... 300 tane genç kızdık, 20.00-21.00 
arası yemekten sonra eğlenceler dü-
zenlerdik. Çok şahane bir terasımız 
vardı, onlara mandolin çalardım onlar 
da dans eder şarkılar söylerlerdi. Ben 
o mandolin sayesinde Anıtkabir’i gör-
düm. İkinci sınıf talebesiydim. Öğret-
men Okulları’nın kuruluş yıl dönümüy-
dü. Türkiye’nin her yerinden, 35 tane 
öğretmen okulundan folklor grupları 
olarak  Ankara’ya gittik ve yabancı 
elçilere gösteriler yaptık. İşte ben bu 
sayede Anıtkabir’i görmüş oldum.  

AİLE GİBİ OLDUK
Babamdan sonra en sevdiğim insan 

Atatürk’tür. O’nun ölüm gününde 
emekli oldum ben 1981’de...

Okulumuzun önünde resim çektir-
dim mesleğe veda ederken. Ve ne te-
sadüftür ki o sene Öğretmenler Günü 
kutlanmaya başlandı. Öğretmenler 
Günü’nde, Dünya Kadınlar Günü’nde 
benim Vakfı’m bana kart yolladı kut-
ladılar, telefonla aradılar beni, aile 
gibi olduk biz. Yaşlılıkta aranmak çok 
güzel bir şey çok mutlu oluyorum. Bir 
telefonla bile mutlu oluyorsun diyor-
lar bana, tabii mutlu olurum. Sevme-
seler ararlar mı?

BÖYLE BİR VAKIF YOK
Ben Türk Eğitim Vakfı’na SÖZCÜ Ga-

zetesi’ndeki tanıtımı okuyunca geldim. 
Aklımda bağış yapmak hep vardı. Zeki 
Müren’in TEV bağışçısı olması beni 
çok etkilemiştir. Bir de Vehbi Koç’u çok 
beğenirim. O’nun kurduğu Vakıf kötü 
olamaz derim. Tüm bunların üstüne 
bir de o tanıtımı görünce tamam de-
dim. Yazlıktan İstanbul’a gelir gelmez 
hemen buraya geldim ve bağışımı yap-
tım. Vehbi Koç’u sevip ona güvenen 
205 iş adamı sayesinde kurulan bu sağ-
lam Vakıf yıllarca faaliyetlerine devam 
eder. Türkiye’de böyle bir Vakıf yok. 

DUALARIM KABUL OLDU
Eğitim Vakfı olduğu için Vakfımızda 

öğretmen bağışçılar çokmuş onu gör-
düm. En önemlisi de ölmeden bunları 
görebilmek, içim çok rahat artık, çok 
huzurluyum. Bağış yapmayı düşünen-
lere Vakfımızı tavsiye ediyorum. O 
kadar ilgileniyorlar ki ben artık buraya 
benim Vakfı’m diyorum. Çok güzel bir 
yaşamım oldu. Allah hep dualarımı 
kabul etti benim. Bu Vakfı da çok iste-
dim nasip oldu. 

GURUR DUYDUM
Ramazan’da vefat eden bağışçılar 

için mevlit okuttular bu o kadar etkili-
yor ki beni. Türk Eğitim Vakfı’nın bur-
siyerlerini toplantılarda görüyorum, 
en son Almanya’da, İtalya’da okuyan 
çocukların konuşmalarını dinledim bir 
eğitimci olarak gurur duydum. Tüyle-
rim diken diken oluyor. Muazzam bir 
şey bu, kendi imkanları ile okuyama-
yan başarılı gençler bizlerin sağladığı 
imkanlarla okuyorlar. Şu anda 200 
tane talebe varmış yurt dışında. Geb-
ze’ye TEVİTÖL’e (TEV İnanç Türkeş Özel 
Lisesi) gittim mezuniyete, kep attılar 
kendi çocuğum gibi gururlandım on-
larla. Aileleriyle birlikte onları seyret-
tik, çok mutlu oldum.

Kuruluş yılında bir davet veriliyor... 
Türkan Şoray’la tanıştım o da çok 
etkilendi bursiyerlerden, o öğrenci-
ler kollarımıza girip bizi karşıladılar, 
uğurladılar. 

ATATÜRK’Ü UNUTMAYIN
Bursiyerlerimize dedim ki, çocuk-

lar sizden bir tek şey rica ediyorum, 
benim aşkımı, Atatürk’ü unutmayın, 
unutturmayın. Hocam hiç unutur mu-
yuz? dediler. Ben Atatürk’ün öğretme-
niyim, Atatürk’e aşığım. Benim okulda 
tarih hocam ağlayarak Kurtuluş Sava-
şı’nı anlatıyordu bize. Atatürk İsviç-
re’den bile önce Türk kadınına seçme 
ve seçilme hakkı vermiş 1934’te ve 
kadınlarımız bu memleketi omuzlara 
kaldıracak demiş. Bir eğitimci olarak 
bilhassa kızların meslek sahibi oldu-
ğunu görünce çok mutlu oluyorum. 
Veli toplantılarında velilere de hep 
bunu söylerdim, kızlarınızı okutun bir 
diploması olsun. Evlilik bir yaşam ga-
rantisi değildir... 

Vasiyet ve hibe bağışçılarımıza 
verdiğimiz hizmetler nelerdir?

n Bağışçılarımız ile aylık telefon 
görüşmeleri yapıyor, evlerine veya 
yaşadıkları huzurevlerine ziya-
retler düzenleyerek onlara yalnız 
olmadıklarını hissettiriyoruz.

n Bağışçılarımızı özel günlerin-
de arıyor ve TEV Mutlu Gün Kart-
ları yollayarak bu özel günlerini 
kutluyoruz.

n Her yıl vakfımıza değerli kat-
kılarını sunmuş olan bağışçılarımı-
za teşekkür etmek amacıyla özel 
bir tören düzenliyor, bu törende 
bağışçılarımıza şükranlarımızı 
dile getirerek, kendileri için hazır-
ladığımız teşekkür sertifikalarını 
takdim ediyoruz. 

n Sağlık problemi olan ve kendi 
ihtiyaçlarını tek başına karşılaya-
mayan bağışçılarımıza imkanla-
rımız ölçüsünde personel ve araç 
desteği sağlıyoruz.

n Sağlık problemlerinde doktor 
randevularını alıyor, doktora/
hastaneye giderken refakat ediyor, 
hastanelerde gün içinde yapılmak-
ta olan tetkik ve tedavi süreçle-
rinde bağışçılarımızın yanlarında 

bulunarak, onlara manevi destek 
oluyoruz. 

n Acil sağlık problemlerinde 
kullanılmak üzere bağışçılarımıza, 
ücretsiz acil ambulans hizmeti 
üyeliği sağlıyoruz. 

n Bağışçılarımıza temin etti-
ğimiz “Hastane İndirim Kartı” 
sayesinde, anlaşmalı olduğumuz 
hastanelerdeki indirimlerimizden 
faydalanmalarını sağlıyoruz.

n Evde bakımları gerekirse, ba-
kıcı bulmalarına yardım ediyoruz.

n Kendi temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek ve günlük yaşam 
aktivitelerini bağımsız olarak 
yapabilecek durumda olan, fakat 
daha iyi bir bakım ve sosyal yaşan-
tıya sahip olmak için huzurevinde 
kalmak isteyen bağışçılarımıza, 
diledikleri takdirde güvendiğimiz 
huzurevlerini gezdiriyoruz. Yer-
leşmeye karar verdiklerinde tüm 
işlemlerine ve evlerini boşaltmala-
rına refakat ediyoruz.

n İleri yaşı nedeni ile vasi ihti-
yacı bulunan bağışçılarımız için, 
mahkemeden vasi tayin ettirerek 

bütün işlemlerini hukuki bir şekil-
de yürütüyoruz.

n Vefat eden bağışçılarımız için, 
vakfımız adına vefat, başsağlığı, 
anma vb. gazete ilanlarını veriyor, 
bağışçılarımızın cenaze işlemleri-
ni organize ediyor, vefat sonrası 
mezarlarının inşasını yaptırıyor ve 
her yıl düzenli olarak mezarlarının 
bakımını gerçekleştiriyoruz.

n Vefat eden bağışçılarımızın 
aziz ruhları için her yıl Ramazan 
ayında mevlit okutuyoruz. Mevlit 
okuttuğumuz bağışçılarımızın 
isimlerinin yer aldığı ilanımızı, bir 
gün öncesinden ulusal bir gazete-
de Türkiye genelinde yayımlata-
rak bütün bağışçılarımızı ve halkı-
mızı mevlidimize davet ediyoruz.

n Vefat sonrasında bağışçıları-
mızın vasiyetlerinde belirttikleri 
konuların gerçekleştirilmesini 
sağlıyor, vakfımıza bağışladıkları 
maddi kaynakların gelirleri ile 
eğitim imkanlarından yoksun olan 
öğrencilere burs desteği veriyor ve 
bağışçılarımızın isimlerini yaşat-
maya devam ediyoruz.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: 
TEV.ORG.TR, 444 0 838

Özcan 
Yurttaş

Genel Müdür 
M. Yıldız
Günay

TEV Yurt içi bursiyeri, 
Çukurova Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
öğrencisi Abdullah Çe-
tin, bursiyerlere seslen-
di. Çetin şunları söyledi: 
“Eğitimim adına tüm 
destek verenlere söyle-
mek isterim ki, öncelikle 
bana verdiğiniz bu im-
kandan dolayı teşekkür-
lerimi sunuyorum. Kü-
çük yaşımdan itibaren 
dağlarda koyun güttüm, 
tarlalarda çalıştım. 
Dedem bana ‘Oku ken-
dini kurtar bu köyden’ 
diyordu. Babam ise ‘Bu 
köyün ne ilerisi ne gerisi 
var oğlum oku kendini 
kurtar’ dedi. Eğer bu 
burs desteği olmasaydı 
diş hekimliğinde malze-
melerimi alırken borca 
harca girecekti babam...
Sizin sayenizde arkama 
hiç bakmadan önümü 
görerek ilerliyorum. 
Yüce Türk milletime bir 
faydam olsun istiyorum 
ve ilerde sizin bir üye-
niz,  ailenizden olmak 
benim gibi Türkmen dağ 
çobanı çocukları okut-
mak istiyorum.”

Abdullah 
Çetin

TÜRK EĞiTiM VAKFI’NA
NASIL BAĞIŞ YAPABiLiRSiNiZ?

BAĞIŞÇILARLA İLİŞKİLER 

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun ünlü oyuncularından biri olan bağışçımız Defne Yalnız, vakfımıza yapmış olduğu 
vasiyetnamesi ile “Dünya malı, dünyada kalıyor!” diyerek; kendi imkânları ile okuyamayacak durumda olan, 
ihtiyaç sahibi, başarılı, vatan sevgisini haiz, milletini seven kız öğrencilere burs imkânı sağlamayı kendine ilke 
edinmiş, “Benim burs fonumdan okuyan öğrencilerin, beni anmaları yeter!” düşüncesiyle gençlerimizin geleceğine 
umut olmuştur. Kıymetli bağışçımız Defne Yalnız ile yaptığımız bu anlamlı röportajımız, Posta gazetesinin Türkiye 
baskısında 26 Ocak 2020 tarihinde yayınlanmıştır.

? 22 Ocak 2020
ÇARŞAMBA

〉〉Bağışçılarımız ile aylık telefon 
görüşmeleri yapıyor, evlerine 

veya yaşadıkları huzurevlerine 
ziyaretler düzenleyerek 
onlara yalnız olmadıklarını 
hissettiriyoruz.

〉〉Bağışçılarımızı özel günlerinde 
arıyor ve TEV Mutlu Gün Kartları 

yollayarak bu özel günlerini 
kutluyoruz.

〉〉Her yıl vakfımıza değerli 
katkılarını sunmuş olan 

bağışçılarımıza teşekkür 
etmek amacıyla özel bir 
tören düzenliyor, bu törende 
bağışçılarımıza şükranlarımızı 
dile getirerek, kendileri için 
hazırladığımız teşekkür 
sertifikalarını takdim ediyoruz.

〉〉Evde bakımları gerekirse, bakıcı 
bulmalarına 

yardım ediyoruz. 

〉〉Sağlık problemi olan ve 
kendi ihtiyaçlarını tek başına 

karşılayamayan bağışçılarımıza 
imkanlarımız ölçüsünde personel 
ve araç desteği sağlıyoruz.

〉〉Sağlık problemlerinde doktor 
randevularını alıyor, doktora/

hastaneye giderken refakat 
ediyor, hastanelerde gün içinde 
yapılmakta olan tetkik ve tedavi 
süreçlerinde bağışçılarımızın 
yanlarında bulunarak, onlara 
manevi destek oluyoruz.

〉〉Bağışçılarımıza temin ettiğimiz 
“Hastane İndirim Kartı” 

sayesinde, anlaşmalı olduğumuz 
hastanelerdeki indirimlerimizden 
faydalanmalarını sağlıyoruz. 

〉〉Acil sağlık problemlerinde 
kullanılmak üzere 

bağışçılarımıza, ücretsiz acil 
ambulans hizmeti 
üyeliği sağlıyoruz. 

〉〉Kendi temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek ve günlük 

yaşam aktivitelerini bağımsız 
olarak yapabilecek durumda 
olan, fakat daha iyi bir bakım 
ve sosyal yaşantıya sahip 
olmak için huzurevinde 
kalmak isteyen bağışçılarımıza, 
diledikleri takdirde güvendiğimiz 
huzurevlerini gezdiriyoruz. 
Yerleşmeye karar verdiklerinde 

tüm işlemlerine ve evlerini 
boşaltmalarına refakat ediyoruz.

〉〉İleri yaşı nedeni ile vasi 
ihtiyacı bulunan bağışçılarımız 

için, mahkemeden vasi tayin 
ettirerek bütün işlemlerini 
hukuki bir şekilde yürütüyoruz.

〉〉Vefat eden bağışçılarımız için, 
vakfımız adına vefat, başsağlığı, 

anma vb. gazete ilanlarını 
veriyor, bağışçılarımızın cenaze 
işlemlerini organize ediyor, vefat 
sonrası mezarlarının inşasını 
yaptırıyor ve her yıl düzenli 
olarak mezarlarının bakımını 
gerçekleştiriyoruz.

〉〉Vefat eden bağışçılarımızın 
aziz ruhları için her yıl 

Ramazan ayında mevlit 
okutuyoruz. Mevlit okuttuğumuz 
bağışçılarımızın isimlerinin 
yer aldığı ilanımızı, bir gün 
öncesinden ulusal bir gazetede 
Türkiye genelinde yayımlatarak 
bütün bağışçılarımızı ve halkımızı 
mevlidimize davet ediyoruz.

〉〉Vefat sonrasında 
bağışçılarımızın vasiyetlerinde 

belirttikleri konuların 
gerçekleştirilmesini sağlıyor, 
vakfımıza bağışladıkları maddi 
kaynakların gelirleri ile eğitim 
imkanlarından 
yoksun olan öğrencilere 
burs desteği veriyor ve 
bağışçılarımızın isimlerini 
yaşatmaya devam ediyoruz.

BIR GÜN BIR GENÇ 
‘BEN DEFNE YALNIZ BURS 
FONUYLA OKUDUM’ DESE
NE MUTLU BANA
TEV bağışçılarından biri olan ünlü oyuncu Defne Yalnız, “Bana bir tanıtım 
kitapçığı verdiler. Orada bu bağışımla ilgili hiç bilmediğim hizmetler 
olduğunu öğrendim. Mesela elden ayaktan düşersem bana sahip 
çıkılacağını, vakfın sizi koruyor olduğunu öğrendim. İşte o zaman 
ne kadar doğru bir iş yaptığımı çok daha iyi anladım” diyor.

Tiyatro ve sinema 
sanatçısı Defne 
Yalnız, Türk Eğitim 
Vakfı’na vasiyet bağışı 
yaparak eğitime katkı 
sunanlardan biri. Yalnız 
bağışçı olmaya karar 
verdikten sonra TEV’in 
bağışçılarına da hizmetler 
sunduğunu öğrenmiş ve 
verdiği kararın ne kadar 
doğru olduğunu anlamış.  

BIRDENBIRE ILHAM GELDI
Yalnız, bağışçı olmaya 

nasıl karar verdiğini 
şöyle anlatıyor: “Benim 
Türk Eğitim Vakfı’yla 
tanışmam cenazelere 
çelenk göndermekle 
başladı. 20 senedir bunu 
yaparım. Sonra ablam 
vasiyet bağışı yaptı, 
o şekilde aklımda yer 
etti. Benim çocuğum 
yok, yeğenlerim var 

ama benden sonra 
paylaşmaları çok zor. 
Her şey heba olacağına 
bağış yapmaya karar 
verdim. Arayıp Vakfın 
avukatıyla görüştüm. 
Bana prosedür hakkında 
bilgiler verdi, örnek 
bir sözleşme gönderdi, 
benim de imzalayıp geri 
göndermem lazım ama 
ben imzalayamadım... 
O imzayı atınca 
ölüverecekmişim gibi 

geldi ve uzun bir süre 
ihmal ettim. Sonra yine 
birdenbire bir ilham 
geldi (gülüyor) birden 
işi resmiyete döktüm 
ve bana bir tanıtım 
kitapçığı verdiler işte o 
zaman ne kadar doğru 
bir iş yaptığımı çok 
daha iyi anladım. Orada 
bu bağışımla ilgili hiç 
bilmediğim hizmetler 
olduğunu öğrendim, 
mesela elden ayaktan 

düşersem bana sahip 
çıkılacağını, bakımımın 
üstlenilmesi gibi insanın 
başına gelebilecek 
her türlü şeyde sizin 
yanınızda olunacağını, 
Vakfın sizi koruyor 
olduğunu öğrendim.

HAKLARINIZ KORUNUYOR
Tabii böyle çok daha 

rahatladım. Çünkü eş 
dostla olacak şeyler değil 
bunlar. Ayakları yere 
basmaya alışık kendi 
işini görmeye alışık 
olan güçlü insanlar 
profesyonel bir anlaşma 
yoluna gidiyor. Burada 
karşılıklı verilen sözler 
ve haklarınız profesyonel 
bir sözleşme kapsamında 
korunuyor. Benim 
dikkatimi çeken bir konu 
da ölüm ilanımı vakfın 
verecek olması.”

“Dünya malı dünyada kalıyor ama deseler ki diğer 
tarafta bir banka şubesi var ben o zaman bir cimrileşirim 

bir cimrileşirim kimseye vermem paramı... Örneğin 
babamdan bana kalan çok eski bir mesleki kitap 

koleksiyonum var, kendi arşivim var, bunların ilgili bir 
kuruma verilmesi şartını da sözleşmeme koydurdum. 

Bunların benim bağışım olduğunu birkaç kişi görüp beni 
ansa bana yeter. Ve bir gün bir genç, “Ben Defne Yalnız 

Burs Fonu’yla okudum” dese ne mutlu bana.”

BENI ANMALARI YETER

Defne
Yalnız

VASIYET 
VE HIBE

BAĞIŞÇILARINA 
VERILEN

HIZMETLER 
NELER?

BU BİR İLAN SAYFASIDIR
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“Okuyabilmek için akşamları okuldan çıkıp merdiven silen, günde 
sadece bir öğün yemek yiyen, kilometrelerce yolu yürüyerek 

okullarına giden çocuklarımız var” diyen Türk Eğitim Vakfı (TEV) 
Genel Müdürü Yıldız Günay, her yıl 7 bin öğrenciye burs verdiklerini 

söyledi ve ekledi: “Ama daha binlercesinin desteğe ihtiyacı var.”
Türk Eğitim Vakfı, başarılı 

fakat maddi olanakları sınırlı 
olan öğrencilere burs desteği 
vererek, ülkemizin aydınlık 
geleceğine ve insanlığa katkı 
sağlıyor. 1967 yılında Vehbi 
Koç önderliğinde eğitime 
gönül vermiş 205 hayırsever 
tarafından kurulan vakıf, 
binlerce başarılı 
öğrenciye burs 
sağlamanın yanı 
sıra birçok okul, 
öğrenci yurdu ve 
eğitim merkezi 
açarak eğitime 
destek oldu. 

Türk Eğitim 
Vakfı olarak her 
yıl yaklaşık 7 
bin öğrenciye 
burs verdiklerini 
söyleyen  
TEV Genel 
Müdürü Yıldız 

Günay, “Ama gelecekleri hak 
ettikleri eğitimle parlaması 
gereken daha binlercesinin 
desteğe ihtiyacı var. 
Geçtiğimiz sene elektronik 
ortamda başvuran 48 bin 
ihtiyaç sahibi öğrenciden 
sadece 2 binine burs imkanı 
sağlayabildik. Böyle bir 

ortamda daha fazla 
çocuğumuz eğitim 
imkanına kavuşsun 
diye, desteklerimizi 
ivmelenen bir 
şekilde artırmamız 
gerektiğine 
inanıyoruz çünkü 
burs veremediğimiz 
öğrencilerin 
büyük bölümü 
eğitimlerine maalesef 
devam edemiyor, 
kazandıkları 
üniversiteyi 
kaybediyorlar” dedi.

Burs mülakatlarında nice 
hikayeler dinlediklerini anlatan 
Günay, şunları söyledi: “Bursu 
almazsan ne olacak dediğimizde 
aynı cevapları duyuyoruz: 
● Memlekete dönerim, 
herhalde evlendirirler.
● Akşamları çalışırım.
● Kalacak yerim olmadığından 
yeniden hazırlanırım.
● Hayallerimden vazgeçmiş olurum.
● Okula yürüyerek gider, günde bir 
öğün yemek yerim. 
● Seneye yeniden denerim. 
● Okulumu yarıda bırakmak 
zorunda kalırım.
● Ya kardeşim ya ben okuyabilecek. 
Seçim yapmak zorunda kalırım.
● Kredi alırız.
● Yurt parası olmadığı 
için eve dönerim.
● Kayıt dondurur, eve dönerim.
● Hafta sonu çalışabileceğim 
bir işe girerim.

İşte bu içgörüden hareketle 
mutlu sonla bitmeyen, yarıda kalan 
hikayeleri eğitime destek vermek 
isteyen duyarlı insanlarımıza 
anlatmanın yöntemini düşündük. 
2019’da “Kazandığı Üniversiteyi 
Kaybetmesin” sloganıyla yola 
çıktık ve iletişim faaliyetlerimizi 
bu doğrultuda sürdürmeye devam 
ediyoruz.”

OKULLARINA KILOMETRELERCE 
YOLU YÜRÜYEN, GÜNDE BIR ÖĞÜN 

YIYEN ÖĞRENCILERIMIZ VAR

HIKAYELER
YARIDA KALMASIN

Genel
Müdür
Yıldız
Günay

BURS DESTEK PAKETLERI 
(YEMEK - ULAŞIM - KITAP - SANATSAL FAALIYET YARDIMI)

NASIL BAĞIŞ
YAPABILIRSINIZ?Vasiyet, 
miras 
bırakanın ölümü 
sonrasında, malları 
üzerinde kendi 
iradesine uygun olarak 
fiili ve hukuki sonuç 
doğuracak tek taraflı 
yapılan ve ölüme bağlı 
bir tasarruftur. Bağış 
yapmak isteyen kişi, 
sağlığında düzenleyeceği 
vasiyetname ile 
herhangi bir malını 
(taşınır/taşınmaz mallar, 
bankadaki mevduat ve 
kıymetler) veya tüm mal 

varlığını 
vakfa 

bırakabilir. Vasiyetname, 
noter huzurunda resmi 
şekilde yapılabileceği 
gibi, el yazısı ile yazılarak 
notere teslim edilmesi 
de mümkündür. Vasiyeti 
yapan kişi hayatta olduğu 
sürece vasiyete konu olan 
mal varlığı üzerindeki 
mülkiyet haklarını 
istediği gibi kullanır. Zira 
vasiyetname, vasiyeti 
yapan kişinin 
vefatından sonra 
hüküm ifade eder.

Bağışçılarımız 
mutlu ve 
özel günlerde (doğum 
günü, nikah, Anneler/
Babalar Günü, bayramlar 
gibi) sevdiklerine hediye 
etmek üzere TEV Mutlu 
ve Özel Gün Kartlarını 
kullanabilmektedir.

Davet, açılış, 
nikah gibi 

büyük organizasyonlarda 
ise sevdiklerinizi 
tebrik etmek amacıyla 
göndereceğiniz TEV 
Bir Dünya Çiçek’leri ile 
gençlerin eğitimine 
destek olabilirsiniz.

Burs yardım paketlerini sevdiklerinize, dostlarınıza hediye 
ederek üniversiteli öğrencilerimize bir aylık yemek, ulaşım, 

kitap ve sanatsal faaliyet desteğinde bulunabilirsiniz.

VASIYET YOLU ILE

MUTLU GÜNLER

Bağış 
yapmak 
isteyen kişi sağlığında, 
sahibi olduğu herhangi 
bir taşınır veya taşınmaz 
malı veya bir hakkı, 
vakfa şartlı veya şartsız 
olarak bağışlayabilir. 
Bu bağışı yaparken mal 
veya hakkın sadece kuru 
mülkiyetini bağışlayıp 
intifa (yararlanma) 
hakkını veya sükna 
(oturma) hakkını saklı 

tutabilir. 
Böylece 

mal veya hakkın sadece 
çıplak mülkiyeti 
vakfa geçer, kullanma 
ve gelirlerinden 
yararlanma hakkı 
hayatta olduğu müddetçe 
bağış yapan kişide kalır. 
Bu yöntemle yapılacak 
bağışlardan, hukuka 
aykırılıklar dışında, 
daha sonra vazgeçmek 
mümkün değildir.

Türk Eğitim 
Vakfı’nda 
kendi adınıza veya 
anısını yaşatmak 
istediğiniz kişi adına 
burs fonu açabilirsiniz. 
Burs fonlarının temel 
amacı maddi desteğe 
ihtiyaç duyan başarılı 
öğrencilere, kişi/kurum 

adına 
açılmış 

fon üzerinden burs 
desteği sağlamaktır. 
Burs fonu uygulaması ile 
bağışçımız, bursiyerine 
birinci sınıftan itibaren 
burs desteği sağlayarak 
bursiyerini mezun etme 
sevincini yaşamaktadır.

HIBE YOLU ILE

BURS FONLARI

DAĞLARDA KOYUN 
GÜDÜYORDU

Eğitimim adına  
tüm destek verenlere 
söylemek isterim ki, 
öncelikle bana verdiğiniz 
bu imkandan dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Küçük yaşımdan  
itibaren dağlarda koyun 
güttüm, tarlalarda 
çalıştım. Dedem bana 
“Oku kendini kurtar bu 
köyden” diyordu. Babam 
ise “Bu köyün ne ilerisi 
ne gerisi var oğlum, oku 
kendini kurtar” dedi. 

Eğer burs desteği 
olmasaydı diş 
hekimliğinde 
malzemelerimi alırken 
borca harca girecekti 
babam. Sizin sayenizde 
arkama hiç bakmadan, 
önümü görerek 
ilerliyorum. Yüce Türk 
milletime bir faydam 
olsun istiyorum ve ilerde 
sizin bir üyeniz  olmak, 
benim gibi Türkmen dağ 
çobanı çocukları okutmak 
istiyorum. 

ŞIMDI DIŞ HEKIMI OLACAK

GENÇLER HAYALLERINE

KAVUŞSUN
Yaptıkları 

araştırmalarda Türk 
Eğitim Vakfı’nın burs 
verdiği 5 bine yakın 
üniversite öğrencisinin 
yarısının gelirinin bir 
asgari ücretten az olan 
ailelerden geldiğini 
farkettiklerini anlatan 
Yıldız Günay, sözlerine 
şöyle devam etti: 
“Öğrenciler günde 
iki bazen bir öğün 
yemekle yetinmeye 
çalışıyor, toplu 
taşıma kullanmayıp 
kilometrelerce yolu 
yürüyor, derslerinin 
gerektirdiği 
kitaplarını, araç-
gereçlerini 
alamıyorlar. 
Öğrencilerin asgari 
ihtiyaçlarından yola 
çıkarak burs destek 
paketlerini oluşturduk. 
Bu yardım paketlerini 
sevdiklerinize, 
dostlarınıza hediye 
ederek üniversiteli 
öğrencilere bir aylık 

yemek, ulaşım, 
kitap ve sanatsal 
faaliyetler desteği 
sağlayabiliyorsunuz. 
Yapılan yardım 
paketlerinin içinden 
ayrıca bir de burs 
alan bir öğrencimizin 
kişiye özel yazılmış 
mektubu çıkıyor. 
Böylece hediyeyi alan 
kişi okumaya gayret 
eden bir öğrencinin 
hikayesine gerçekten 
ortak olduğunu 
kalpten hissediyor.

Türk Eğitim 
Vakfı olarak 
2020’de de fayda 
yaratmak isteyen 
kurum ve kişilerle 
birlikte bu faydayı 
büyüteceğimize 
inanıyoruz. Daha 
nice genç hayallerine 
ve eğitim imkanına 
kavuşsun diye 
var gücümüzle 
çalışırken sizlerin de 
değerli desteklerini 
bekliyoruz.” 

ABDULLAH 
ÇETİN 

TEV Yurt içi bursiyeri 
Çukurova 

Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi 

Öğrencisi

BU BİR İLAN SAYFASIDIR
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Türk Halk Müziği ses sanatçısı olan, uzun yıllar İstanbul Radyosu’nda sanat hayatına devam eden bağışçımız Seha 
Okuş, öğretmenlik yaptığı dönemde eğitim verdiği gençlere Atatürk’ü, ilkelerini, böylesine muhteşem Başkomutan’ın 
yarattığı Cumhuriyeti anlatmıştır. Öğrencilerine, Kurtuluş Savaşı’nı ve Atatürk’ün bu cennet vatanı onlara emanet 
ettiğini anlatan bağışçımız, eğitimin önemi vurgulayarak, gelecekte Atatürk’ün ilkelerini yaşatacak olan genç 
nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla vakfımıza vasiyet bağışı yapmıştır. Kıymetli bağışçımız Seha Okuş ile 
yaptığımız bu anlamlı röportajımız, Hürriyet ve Sözcü gazetelerinin Türkiye baskısında 25 Aralık 2020 tarihinde 
yayınlanmıştır.
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ÇELENK BAĞIŞLARIMIZ
Cenaze töreni bağışları, özel ve mutlu gün bağışları Türk Eğitim Vakfı’nın  
en önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. 

“... Daha fazla gence burs verebilmek için yaptığımız çalışmalar ve 
araştırmalar sonucunda, sadece İstanbul’da düğün, nişan, kutlama, 
açılış ve cenazeler için ödenen çiçek ve çelenk paralarıyla 250-300 gence 
fazladan burs verebileceğimiz anlaşılmıştır.”

Vehbi Koç, 1971

Vakfımız yıl içinde toplam 11.529 cenaze, 6.881 mutlu gün töreninde bağış 
kabul etmiştir.  

Bağışçılarımız tarafından taziye, özel ve mutlu gün törenleri için yapılan 
bağışlar ile 2.223 öğrencimize burs desteği sağlanabilecektir.
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MUTLU ve ÖZEL GÜN KARTLARIMIZ
Pandemi sebebiyle güncellenen ve kişisel mesaj alanı eklenen Mutlu ve Özel Gün Kartlarımız ile bu yıl da çok fazla 
ilgi ve talep görmüştür. Bireysel ve kurumsal bağışçılarımız Mutlu Gün ve Özel Gün Kartları aracılığıyla sevdiklerinin/
paydaşlarının özel günlerini kutlayarak vakfımıza bağış yapmışlardır. Evlere kapandığımız 2020 yılında dijital kart 
gönderimlerimize talep artmıştır. 

Bağışçılarımız, 43.865 kişiye ulaştırdıkları Mutlu ve Özel Gün Kartlarımız ile 531 öğrenciye umut olmuştur. 

BAĞIŞ PROJELERİ
TEV Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu 

Koronanın etkilerinin ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerden 
itibaren harekete geçen vakfımız, 29 Nisan 2020’de TEV Korona 
Kahramanlarına Vefa Burs Fonu’nu oluşturdu.  

Korona salgını mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımızın 
çocuklarına eğitim hayatı boyunca destek verebilmek amacıyla 
kurulan fonumuzun kapsamı bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın 
destekleri sayesinde pandemi döneminde koronavirüse yakalanıp 
vefat eden tüm bireylerin çocuklarına ihtiyaç kriterleri doğrultusunda 
burs desteğinde bulunulması şeklinde genişletildi.  

Kurumların ve bireylerin projemize desteğiyle fonumuz 2020 sonu 
itibarıyla 6 milyon TL’yi aştı. 2020-2021 öğretim yılında 200’e yakın 
korona mağduru çocuğumuza burs desteği vereceğiz ve eğitim hayatları 
boyunca yanlarında olacağız.

Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi Projesi
Bursiyerlerimiz arasında yapılan en geniş kapsamlı ve en 
yüksek örnekleme sahip, pandeminin eğitim, sosyal ve 
ekonomik hayata etkilerini analiz ettiğimiz Bursiyer İhtiyaç 
Analizi Araştırması kapsamında öğrencilerimizin temel 
ihtiyaçlarının internet bağlantısı ve bilgisayar desteği olduğu 
ortaya çıktı. Evinde hiç bilgisayarı olmayan 1.000’e yakın 
öğrencimizin uzaktan eğitimdeki temel ihtiyaçlarına çözüm 
getirmek için başlattığımız Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat 
Hareketi ile fonumuza gelen bağışlarla birlikte 2021 yılında 
da öğrencilerimizin Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi 
kapsamında desteklemeye devam edeceğiz.

Nivea & Watsons TEV İş Birliği
NIVEA & Watsons, 01.08.2020 - 31.10.2020 
tarihleri arasında Watsons mağazalarında 
satılan NIVEA ürünlerinden elde edilecek 
gelir ile TEV Korona Kahramanları Vefa Burs 
Fonu’na destek oldu. Watsons’ın 59 ildeki 350 
mağazasında yer verilen kampanya görselleriyle 
aylık ortalama 1,5 milyon ziyaretçiye proje 
duyurusu yapıldı.

TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı
TİSK’in her yıl düzenlediği, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin 
yarıştığı Ortak Yarınlar Ödül Programı bu seneye özel Covid-19 temalı 
gerçekleştirildi. Ödüller 3 Aralık 2020’de sahiplerini buldu.  

Yarışma başvurusu için tüm kurumlar aynı zamanda TEV Ortak Yarınlar 
Ödül Programı Burs Fonu’na bağış yaptı. Her başvuru için TİSK’in 
yaptığı eş bağışlarla elde edilen kaynak TEV Korona Kahramanlarına 
Vefa Burs Fonu’na aktarıldı.  

Katılımcı sanayi kuruluşlarına, kıymetli jüri üyeleri ve ödül törenine katılanlar 
aracılığıyla kamuoyuna TEV Korona Kahramanları Burs Fonu tanıtılmış oldu.

Koç Ailem ve TEV İş Birliği
Bireysel bağışçılığın önemi ve bilinci 
kapsamında, Koç Ailem ile Koç Topluluğu 
Korona Kahramanları Burs Fonu oluşturuldu. 
Koç Şirketler Topluluğu çalışanlarının 
gönüllü destekleri ve bireysel bağışları 
büyüyen fon 2021’de de devam edecektir. 
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Citibank ve TEV İş Birliği
Citibank, pandemi sürecinin yarattığı olumsuz koşullardan 
etkilenen öğrencilere destek olmak amacıyla Korona 
Kahramanlarına Vefa Burs Fonu oluşturdu. Bu kapsamda, 
Türkiye’nin çeşitli illerinden 117 gencimiz eğitim 
hayatlarına kaldıkları yerden devam etmesi sağlandı.

AstraZeneca ve TEV İş Birliği
Bununla birlikte pandemi sürecinde eğitimine devam 
etmekte güçlük çeken bursiyerlerimiz için başlattığımız 
Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi kapsamında kurum 
tarafından 670 öğrenciye iletilmek üzere notebook 
bağışlandı ve bilgisayarlar vakfımız tarafından ihtiyaç sahibi 
bursiyerlere ulaştırıldı. 

Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonumuza destek 
vermek amacıyla alt fon olarak AstraZeneca Sağlık 
Çalışanlarına Vefa Burs Fonu’nu oluşturan AstraZeneca, 
Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde okuyan 5 öğrenciye  
burs desteği sağlamaktadır.

 

Siemens - Caring Hands
Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonumuza destek 
vermek amacıyla Siemens Beraberce Geleceğe Burs 
Fonu’nu oluşturan Siemens Grubu, çalışanlarını da 
projeye destek olmaya davet etmiştir. Siemens Grubu 
çalışanlarının yaptığı bağışlar, SCH (Siemens Caring 
Hands) tarafından gelen eş bağışla iki katına çıkmıştır. 

 
Tanı Pazarlama ve TEV İş Birliği

Tanı Pazarlama ve İletişim Hiz. A.Ş. ile yapılan kurumsal iş birliği 
çalışmaları kapsamında; “Geleceğin CRM ve İletişimcileri Burs Fonu” 
ile kurum çalışma alanında ihtiyacı karşılayacak gençlerin eğitimine 
destek olmaktadır. Birlikte planlanacak olan video konferanslar ile 
yine CRM ve İletişim alanı ile ilgili webinar/eğitim vb. düzenlenerek 
bursiyerlerimizin eğitimine katkı sağlanacaktır.  

Chippin ödeme sistemi ve mobil uygulama entegrasyonu ile hem vakfımıza 
bağış yapılabilmesi hem projelerimizin 500.000’e yakın kullanıcısına 
tanıtılmasına destek olunması amacıyla iş birliği başlatılmıştır.

 

Nescafé & Nestlé - Uzakları Yakın Eden Destek 
Nescafé ile Nestlé’nin Uzaktan 
Eğitimde Eşit Fırsat Hareketimiz 
kapsamında başlattığı Uzakları Yakın 
Eden Destek kampanyası kapsamında 
60’a yakın bursiyerimize teknoloji 
bursu sağlandı. Hazırlanan reklam 
filmi dijital platformlarda paylaşılarak 
projeye farkındalık desteği de verildi.

Trendyol ve TEV İş Birliği
İzmir depremi için Trendyol iş birliğiyle İzmir’deki depremzede 
öğrenciler için 1 milyon TL’lik “Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu” 
oluşturuldu.  

“Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu”nda önceliğin, İzmir 
depreminden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olunması 
planlanırken yapılan görüşmeler kapsamında fonun uzun süreli  
bir eğitim fonu olarak tüm öğrencilerimize destek sağlayacak  
bir fon olarak devam etmesi planlanmaktadır.

Yemek Sepeti ve TEV İş Birliği 
Yemek Sepeti kullanıcıları yemeksepeti web sitesinde veya 
uygulamasında sipariş sonunda ödemelerini yaparken 
dilerlerse TEV’e istedikleri miktarda bağış yapabiliyorlar. 
TEV, Yemek Bursu projesiyle platformda yer alıyor.  

2020 Haziran ayında başlayan projede 28.472 kullanıcının 
katkılarıyla 1.000’e yakın yemek bursu sağlandı.
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Allianz ve TEV İş Birliği
Allianz Sigorta kurumsal hediye ve teşekkür sertifikalarını vakfımız 
aracılığıyla iyiliğe dönüştürüyor. Kurumun uygulamasının ilk adımı yıl 
sonu bölge toplantıları için tüm acentelere teşekkür etmek amacıyla 
TEV Korona Kahramanları Burs Fonu’na bağışta bulundu. 12 bölge 
müdürlüğünü temsilen 12 öğrencinin 4 yıllık öğrenim bursu sağlandı.

 

Sağlıklı Yaşıyoruz VeNatura Burs Fonu  
Sağlıklı Yaşıyoruz topluluğunun 
kurucuları Nurçin-Okan Çağlar, sosyal 
sorumluluk hareketi ile Vefa İlaç iş 
birliğiyle TEV Sağlıklı Yaşıyoruz ve 
VeNatura Burs Fonu’nu oluşturdular.
Bu kapsamda VeNatura ürünlerden elde 
edilen gelirlerden yapılan bağışlarla 
Tıp, Beslenme ve Diyetik, Eczacılık 
bölümlerinde okuyan 75 üniversite 
öğrencisine burs desteği sağlanmaktadır.

  

Turkish Philanthropy Funds ve TEV İş Birliği
Turkish Philanthropy Funds (TPF) 
ortaklığıyla başlattığımız projede, 
ülkemizde farklı üniversitelerde eğitimine 
devam eden 300 üniversite öğrencimize 
uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç 
duydukları internet bursu için destek 
olundu.

 

PepsiCo ve TEV İş Birliği  
PepsiCo, Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat 
Hareketi kapsamında “öğrencilerimizin 
eğitimleri yarım kalmasın” diyerek 
vakfımıza yaptığı bağışla 150 öğrencimize 
teknoloji desteğinde bulundu.

YARDIMSEVERLİK SPOR ETKİNLİKLERİ 
2020 yılı içinde spor temelli gerçekleştirdiğimiz yedi farklı yardımseverlik kampanyasında (Runatolia, Boğaziçi 
Yüzme Yarışı, İstanbul Yarı Maratonu, RunFire Salt Lake Maratonu, Eker I Run Koşusu, Umuda Pedal Etkinliği 
ve İstanbul Maratonu) yer alan 762 gönüllümüzün desteğiyle toplam 3.281.793 TL tutarında bağış toplanmıştır. 
Toplanan bağışlar sayesinde yaklaşık 520 üniversite öğrencisinin bir yıllık eğitim bursu karşılanmıştır.

42. İstanbul Maratonu  
Pandemi koşulları sebebiyle 8-9 Kasım 2020 tarihlerinde sanal koşu şeklinde gerçekleştirilen etkinlikte adımlarını 
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi için atan 217 gönüllü koşucumuz 
sayesinde toplam 626.149 TL tutarında bağış toplanmıştır. Bu sayede, 157 öğrenciye uzaktan eğitim sürecinde 
ihtiyaç duydukları teknoloji desteği sağlanmıştır. Koşucu takımlarıyla kampanyaya destek veren 16 kurum içinde  
en çok bağış miktarına ulaşan ilk beş kurum şöyledir: Tanı Group, Kibar Holding, MG International, Şölen, Meiser.  

16 kurumsal takım ve 217 koşucumuzla Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi Burs Fonu için 626.149 TL bağış toplanmıştır.
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Antalya Maratonu (Runatolia)  
“Eğitimli Kızlar Umutlu Yarınlar” kampanyamız ile dahil olduğumuz 
2020 Runatolia Maratonu’nda yanımızda yer alan 33 kurumsal 
takım ve 482 gönüllü koşucumuzun çabasıyla toplam 2.383.287 
TL tutarında bağış toplanmıştır. Bu sayede, yaklaşık 378 üniversite 
öğrencisinin bir yıllık eğitim bursu sağlanmıştır. Etkinlik kapsamında 
en çok bağış miktarına ulaşan ilk beş kurum ise şöyledir: Ankutsan, 
YapıKredi, Aygaz, Ford, Arçelik.

2020 Runatolia Maratonu’nda 33 kurumsal takım ve toplam 482 
koşucumuzla Eğitimli Kızlar Umutlu Yarınlar Burs Fonu için 2.383.287 
TL bağış toplanmıştır.

Boğaziçi Yüzme Yarışları
Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu için 13 yüzücü ile 30.495 TL bağış toplanmıştır.

RunFire Salt Lake Maratonu
Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu için 7 koşucumuz ile 4.061 TL bağış toplanmıştır.

İstanbul Yarı Maratonu
Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu için 32 koşucumuz ile 154.561 TL bağış toplanmıştır.

Eker Burs Maratonu
Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu için 11 koşucumuz ile 10.760 TL bağış toplanmıştır.

Umuda Pedal

Ağustos ayından itibaren Umuda Pedal bisiklet grubu ile birlikte Kadıköy-Yalova Bisiklet Sürüşü, Bomontiada 
ve Blok Kalamış’da Outdoor Trainer Etkinliği düzenlendi. Kampanyaların sonucunda toplam 72.480 TL bağış 
toplanmıştır.
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KURUMSAL İLETİŞİM

Kurumsal İletişim Müdürlüğü olarak 2020 yılını pandemi etkisi ile gündem yönetimi 
yaparak etkili, verimli ve kaynak yaratmaya  dönüşen projelerin yanı sıra vakfımızı geniş 
kitlelere tanıtmak hedefi ile kurguladık. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da medya satın alma 
yapmaksızın kamu spotları ile daha geniş kitlelere seslenmeyi hedefledik. Dolayısıyla  
PR ve sosyal medya en öncelikli mecralarımız olmuştur. 

2020 yılında sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz sene boyunca geniş yansıma buldu ve 
pandemi etkisi ile gazete tirajlarının düşmesine ve dolayısı ile erişim sayılarının 
düşmesine rağmen etkili iletişim ve projelerle TV, görsel basın, internet basını ve kamu 
spotlarıyla toplam 300 milyon erişim elde edilmiştir. Pandemi etkisi ile artan dijital 
kullanım nedeni ile toplam basın yansımalarının %47’si internet, %28’i yazılı basın, 
%25’i TV üzerinden gerçekleşmiştir.

2020 yılı boyunca yapılan sosyal medya çalışmaları ile organik olarak (medya satın alımı 
yapmaksızın) 17 milyon kişiye erişilmiştir. Özel gün iletişim çalışmaları yapılmış, acısını 
milletçe yaşadığımız Elazığ ve İzmir depremlerinde bölgede yaşayan bursiyerlerimizle 
sosyal medya üzerinden de iletişime geçilmiş, özel haber çalışmalarımıza yer verilmiştir.
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KURUMSAL İLETİŞİM

Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin Projemizle Altın Effie’yi Kazandık
En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının 
ödüllendirildiği, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği 
tarafından Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle düzenlenen 12. Effie 
Türkiye Yarışması’nda barınma, yemek gibi en temel ihtiyaçlarını 
karşılayamadıkları için kazandıkları üniversiteleri bırakmak zorunda 
kalan gençlerimizin hikâyesini anlattığımız projemiz “Kazandığı 
Üniversiteyi Kaybetmesin”, Sivil Toplum Kuruluşları kategorisinde 
Altın Effie ödülüne layık görüldü. 

Pandeminin etkisiyle ilk defa bu yıl ön değerlendirme süreci ve 
ödül töreni online olarak gerçekleştirilen yarışmanın kazananları 
Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği Instagram 
hesaplarından duyuruldu.

PANDEMİ DÖNEMİ İLETİŞİM 
ÇALIŞMALARI
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecine girerken önce sağlık dedik ve uzaktan çalışma kararımızı 
kapsamlı bir iş sürekliliği planı ile devreye aldık.  

Ankara’daki Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuzun kapılarını Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına açtık. 

Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Kamu Spotu  
7 Nisan Dünya Sağlık Günü için sağlık alanında okuyan bursiyerlerimizden durmadan, yılmadan çalışan sağlık 
çalışanlarımıza minnetlerini gösterdikleri bir video hazırladık ve videomuz kamu spotu olarak RTÜK tarafından onaylandı. 
Kamu spotumuzla yaklaşık 14 milyon kişiye erişim sağladık.

TEV KORONA KAHRAMANLARINA VEFA 
BURS FONU 

Pandeminin ülkemizde etkisini göstermeye başladığı 2020 yılının Mart ayında, bizim için sevdiklerini arkada bırakarak 
bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanları 
kahramanlarımızın çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için de harekete geçtik ve korona kahramanlarına 
destek, çocuklarına gelecek sloganıyla “TEV Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu”nu 2020 yılının Nisan ayında 
hayata geçirdik. Stratejimizi, afet dönemi özel burs yönetimini harekete geçirerek destek yaratmak ve hızla 360 
derece bir iletişim örgüsüyle geride kalan çocuklara yönelik toplumsal farkındalık ve duyarlılık yaratmaya odaklandık.  

Fonun Türkiye çapında duyurulması için ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve Türkiye çapında duyurmak için ülkenin tüm etki 
sahiplerine mektuplarımızı yolladık. Kamuoyuna duyurumuzu basın bültenleri servisi ile yaptık ve konuyla ilgili röportajlar 
gerçekleştirdik. Sosyal medyada paylaşımlar yaptık. İletişim çalışmalarıyla ilk 24 saat içinde 3 milyon kişiye eriştik. 
Fonumuz çok kısa sürede bireysel ve kurumsal bağışlarla 2 milyon TL’yi aştı.  

Bu seferberlikte yola çıkarken amacımız sadece sağlık çalışanları değil, pandemi döneminde çalışırken vefat edenlerin 
çocuklarına da eğitim desteği sağlamak için kapsamımızı genişletmekti. Türkiye’nin vefakâr insanlarının destekleri 
sayesinde 2020 yılının Haziran ayı itibarıyla fonumuzun kapsamını genişlettik.  

Bu doğrultuda yine vefat eden sağlık çalışanları çocukları başta olmak üzere, Covid-19 ile mücadele sırasında virüse 
yakalanıp yaşamını yitirenlerin çocuklarına ihtiyaç kriterlerine göre öğrenim hayatlarında destek olmayı amaçlıyoruz.  

Kurban Bayramı Korona Fonu İletişimi 
Yılın en önemli bağış dönemi olan Kurban Bayramı kampanyamızı da “Korona Kahramanları Vefa Fonu” üzerine 
kurguladık. Virüs sebebiyle boşta kalan ekmek teknelerinden, bize burs başvurusunda bulunan gerçek hikâyelerden  
yola çıkarak filmler hazırladık. Sosyal medya ağırlıklı olarak iletişimimizi sürdürdük.
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TEV - KAHEV İş Birliği
Bizim gibi tüm eforunu ihtiyacı olan gençlerin eğitimine 
destek vermek için sarf eden Kadın Hekimler Eğitime 
Destek Vakfı’nın (KAHEV) aynı amaca hizmet eden kıymetli 
girişimlerinin yer aldığı “Emanetiniz, Emanetimizdir” projesiyle 
güçlerimizi birleştirdik.  

Bu doğrultuda virüs sebebiyle vefat eden bireylerin ihtiyaç 
sahibi çocuklarının başvurularını ayrıca değerlendiriyoruz. 
Pandeminin devamıyla ilişkili olarak 2021 yılı boyunca 
öğrencilerimiz burs başvurularını yapabilecekler.

Korona Kahramanlarına Vefa Fonu Basın Çalışmaları
Fonun iletişimi kapsamında da TV, görsel basın, internet ortamında paylaştığımız özel haber çalışmaları ve sosyal medya 
çalışmaları ile toplamda 15 milyondan fazla kişiye erişim sağladık. 450’den fazla haber yansıması elde ettik ve sosyal 
medya paylaşımlarıyla dijitalde erişimimizi artırdık.

TEV Korona Kahramanları Vefa Fonumuza, Felis’ten 5 Ödül
  

Reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın 
pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulaması ve 
yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını 
ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Felis Ödülleri’nde  
TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonumuz ile 5 kategoride 
5 ayrı ödüle layık görüldük.  

Pandemi döneminin en zor günlerinde, olağanüstü bir gayret 
ile her aşamasını titizlikle yürüttüğümüz, tek tek her ilde 
yayılmasından dijital mecralarımızda konumlanmasına, 
bursiyer süreçlerinin tamamlanmasından mevzuata uygun 
altyapının hazırlanmasına kadar tüm birim ve şubelerimizin 
omuz omuza, kalp kalbe vererek hayal ettiği, yarattığı, 
hayata geçirdiği çok büyük rakamlara ulaştığı, Felis tarihinde 
bir vakfın ulaştığı en yüksek sayıda ödülü aldık.

Başarımızı ve ödüllerimizi pandemi döneminin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza adıyoruz…

UZAKTAN EĞİTİMDE EŞİT FIRSAT HAREKETİ  
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Türkiye’deki ilk koronavirüs vakalarının açıklanmasıyla hemen eğitime ara verildi ve uzaktan eğitim sistemine geçildi. 
Bu sürecin bursiyerlerimize nasıl yansıdığını analiz etmek için Akademetre’nin gönüllü desteği ile Bursiyer İhtiyaç Analizi 
araştırması gerçekleştirdik.  

Öğrenciler üzerinde yapılan en geniş kapsamlı ve en yüksek örnekleme sahip bu araştırma, aynı zamanda dünyada 
Covid-19 sürecinde bireysel ihtiyaca yönelik yapılmış en geniş kapsamlı araştırma özelliği de taşıyor.  

Bu araştırma, aslında öğrencilerin teknolojiye erişimleri konusundaki mağduriyet boyutunu gözler önüne serdi. 
Araştırma kapsamında 4.500 üniversite bursiyerimiz içinde 1.000’e yakının bilgisayarı bulunmadığını ve 3.000’e yakın 
bursiyerimizin evinde de öğrenci sayısının çok altında bilgisayar olduğunu öğrendik. Bu farkındalıkla Uzaktan Eğitimde 
Eşit Fırsat Hareketi’ni başlattık.  
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TEV Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi ile 2021 yılında da öğrencilerimizin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya devam 
edeceğiz.  

Proje kapsamında ulusal ve şubelerimiz özelinde yerelde basın bülteni gönderimini sağladık. Üniversite rektörlerine, 
basın temsilcilerine ve kanaat önderlerine paydaş mektup gönderimlerini sağladık. Sosyal medya hesaplarımızdan 
paylaşımlar yaparak projemizin hedef kitlemize ulaşmasını sağladık.
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PANDEMİ DÖNEMİ MUTLU ve ÖZEL GÜN 
ÇALIŞMALARI  
TEV’in Sosyal Mesafe Tanımayan Kartları 
Pandemi döneminde sevdiklerimizden uzakta kaldığımız günlerde kart taleplerimizin de artması nedeniyle vakfımızın 
Mutlu ve Özel Gün Kartlarını “TEV’in Sosyal Mesafe Tanımayan Kartları” çatısı altında topladık ve gündem özelinde metin 
güncellemeleri yaparak kartlarımıza kişiselleştirilmiş alanlar ekledik. “Benden Sana”, “Uzaktasın Ama Aklımdasın” gibi 
yeni kategorilerle çeşitliliği artırdık. 2020 yılında yenilenen kartlarımızla birçok öğrencimizin eğitimine destek sağladık.
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Yılbaşı Burs Destek Paketleri ve Yılbaşı Kartları
2019 yılında, öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturduğumuz yemek, kitap, ulaşım/erişim ve sanatsal 
faaliyetler burs destek paketlerimize öğrencilerin teknolojiye erişim desteği doğrultusunda konusundaki mağduriyetleri 
doğrultusunda “Teknoloji Burs Destek Paketi”ni iletişimi yapıldı. Burs paketlerinin içinden “mutlu gün kartı” ve burs alan 
bir öğrencilerimizin mektubu çıkıyor. Böylece hediyeyi alan kişi, okumaya gayret eden bir öğrencinin hikâyesine gerçekten 
ortak olduğunu kalpten hissediyor.  

Pandemi çalışmaları kapsamında yılbaşı için Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na ve Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat 
Hareketi’ne destek olmanızı sağlayan yeni yıl kartları çıkarılmıştır.

Bağış Sertifikaları
Çelenk bağışçılarımız, özel fonlarımız için bağış sertifikalarımız, pandemi döneminde yürütülen projeler özelinde 
güncellenmiştir.
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ŞUBE ETKİNLİKLERİ

Yeni Dönem TEV Bursiyerleri Tanışma Toplantısı 
İzmir Şube 

Kadınlar Günü Etkinliği
Kayseri Şube

Runatolia Maratonu 
Antalya Şube

TEVİTÖL Öğrencileriyle Şube Etkinliği 
İstanbul Anadolu Yakası Şube

Hekimler Söylüyor Projesi 
Bursa Şube

Kahvaltı Etkinliği 
Balıkesir Şube

Mezun Bursiyerler Buluşması 2 
Ankara Şube

Bursiyer Etkinliği
Kocaeli Şube
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HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliği; Türk Eğitim Vakfı’nın resmî senedinde tanımlanan 
amaçlarını gerçekleştirmek için yürüttüğü tüm faaliyetlerini, mevcut yasalar ve 
kendi iç mevzuatına uyumlu bir şekilde sürdürülmesi için tüm işlemlerinin 
hukuki altyapısının sağlanması ve hukuki uyuşmazlıklara yürürlükteki 
yasalar çerçevesinde çözümler getirmekle görevlidir. Bu kapsamda vakıf 
adına tüm yargı mercilerinde, hakemler, icra daireleri ve noterlerde, ayrıca 
arabuluculuk görüşmelerinde vakfı temsil etmektedir.  

Hukuk Müşavirliği, salt savunma hukukundan ziyade, öncelikli olarak 
önleyici hukuka önem verilmesi gerektiğine ve bu hususun işlerliğinin 
tüm vakıf genelinde sağlanması gerektiğine inandığından vakfın birim 
ve şubelerine gerekli durumlarda hukuki danışmanlık yapmak ve görüş 
bildirmek suretiyle, vakfın tüm alanlarda hukuki mevzuata uygun faaliyet 
göstermesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu anlamda, dava açılmadan hukuki 
önlemler ile ilgili gerekli görüş ve raporlar sunularak vakfımız aleyhine 
oluşabilecek sorunlar doğmadan bertaraf edilmeye çalışılmaktadır.   

Söz konusu çalışma faaliyetleri kapsamında, 2020 yılı içinde tüm ülke 
genelinde, vakfın lehine ve aleyhine açılmış dava ve icra dosyaları Hukuk 
Müşavirliğimiz tarafından takip edilmiştir. 2020 yılı içinde vakfımızın lehine 
ve aleyhine açılan ve önceki yıllardan devredip takip edilen davaların toplamı 
483 adettir. 2020 yılı itibarı ile bu davalardan 76 adedi lehimize, 6 adedi 
aleyhimize olmak üzere 82 adedi karara bağlanmıştır.  

Karara bağlanan davalardan 18 adedi vasiyetnamenin açılması ve 
tereke teslimi ile ilgili olup bu davalar neticesinde 2020 yılı itibarı ile 
25.550.500,00 TL değerinde 57 adet gayrimenkulün vakıf adına tescili 
yapılmış, 2.777.088,00 TL tutarındaki nakit varlık vakıf hesabına aktarılmıştır. 

Ayrıca telif hakkı sahibi bağışçı ve vasiyetçilerimize ait telif hakkı izin ve 
sözleşmeleri yapılmış, telif haklarının takibi ile meslek birlikleri tarafından 
korunan haklarının takibi yapılarak gelirlerin vakfa intikali sağlanmıştır. 
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Bununla birlikte, 2019 yılında yürürlüğe giren tüm kanun ve mevzuat değişiklikleri yakından takip edilmiş ve 
özellikle “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde tüm vakıf bünyesinde gerekli 
düzenleme, değişiklik ve işlemlerin yapılması konusunda vakfın diğer birimleri ile birlikte çalışmalara devam 
edilmiştir.  

Buna ek olarak, 2018 yılında yapılan kanun değişikliğiyle aktif hale gelen arabuluculuk ve uzlaştırma sistemi 
dahilinde taraf olduğumuz uyuşmazlıklarla ilgili olarak arabuluculuk süreci de yürütülmektedir. 

Ayrıca vakfın gelir kaleminin önemli bir kısmını oluşturan kira gelirlerinin günün rayiç bedellerine uyarlanması için 
ve Türk Borçlar Kanunu’nda, kiralayan lehine olan değişikliklerin uygulanması için gerekli önlemler alınarak birçok 
kiracı ile dava açılmadan hedeflenen sonuca ulaşılmış, uzlaşı sağlanamayanlar yönünden kira tespiti davaları 
açılarak vakfın mali menfaatleri korunmuştur. 

Bu bağlamda, ödenmeyen kira bedellerinin tahsilatının sağlanması bakımından gereken hukuki süreç başlatılmış, 
kira bedellerini ödemekten imtina eden borçlu kiracılar aleyhine icra takipleri yapılmış, kira gelirlerinin tahsili ve 
problemli kiracıların tahliyesi sağlanmıştır. Gerek 2020 yılında başlatılan gerek geçmiş yıllardan devam eden 586 
adet icra dosyasından, 30 adedinin infazı sağlanmış ve toplam 711,289.00 TL tahsilat sağlanmıştır.  

Vakfın taraf olduğu her türlü proje ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan sözleşmeler ileride çıkması muhtemel 
sorunları önlemek adına öncelikle tarafımızdan kontrolü yapılarak onaylanmış ve özellik arz eden sözleşmeler 
ise Hukuk Müşavirliğimiz tarafından hazırlanmıştır. Vakfın taraf olduğu proje ve sözleşmeler ihtilafsız bir şekilde 
neticelenmiştir.    

Diğer yandan, vakfımıza gerek ölüme bağlı tasarruf gerek hibe yoluyla bağış yapmak isteyen bağışçı adaylarımızla 
görüşmeler yapılmış, yapmak istedikleri tasarrufun hukuki tanımı ve sonuçları ile ilgili detaylı hukuki bilgiler 
verilmiştir. Vasiyetname düzenlemek isteyen bağışçılarımızın, vasiyetnamelerinin isteklerine uygun yapılması için 
hukuki yönden destek verilmiş, bağış yapmak isteyen hayırseverlerin amaç ve arzuları dikkate alınarak istekleri 
doğrultusunda bağış protokolleri hazırlanmıştır. Bu görüşmeler sonucunda 2020 yılında toplam 73 kişi vasiyetname 
düzenlemiş, 12 kişi ise bağış yapmıştır.

Ayrıca bağışçılarımızın ve vasiyetçilerimizin günlük yaşamları içinde karşılaştıkları hukuki sorunların giderilmesi 
için gereken yardım ve destekler yapılarak hak ve menfaatlerinin korunması sağlanmış, hukuki ehliyetini kaybeden 
veya hak ve menfaatini koruyamaz hale gelenlerin, yasal yönden korunmalarını sağlamak için vasi ve/veya mali 
danışman atanmasına yönelik hukuki süreçler başlatılarak takipleri yapılmıştır.
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2020 yılında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını ile 
mücadele ve pandemi şartlarına uyum sağlama çalışmaları ön plana 
çıkmıştır. Türk Eğitim Vakfı İnsan Kaynakları olarak Mart 2020 tarihi 
itibari ile başlayan Covid-19 salgınına vakfımızın tüm birimlerinin sorunsuz 
şekilde adaptasyonunu sağlayabilmek için tüm olasılıklar eş düzeyde 
değerlendirilerek stratejik bir yol haritası oluşturulmuştur. Beklenmeyen  
bu kriz ortamında, organizasyonlar için sakin ve temkinli olarak en doğru ve 
sürdürülebilir kararlar hızlıca alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

İnsan Kaynakları stratejilerimizin odak noktası olan “çalışanlarımızın sağlık 
ve güvenliği”ni önceliklendiren aksiyonlar en kısa sürede alınmış ve Mart 
2020 sonu itibari ile evden çalışılma modeline geçilmiştir. Ağustos 2020 
itibari ile de dönüşümlü olarak ofislerde çalışılmaya başlanmıştır.

Pandemi şartlarının ağırlaşması ile beraber bazı birimlerimizin iş süreçleri 
doğrudan ve olumsuz yönde etkilenmesi neticesinde Nisan 2020 tarihi itibari ile 
bazı pozisyonların Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında değerlendirilmesi için 
başvurular yapılmıştır. Mayıs ayı itibarıyla ise şartlara uyan çalışanlarımızın 
Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanması için işlemler tamamlanmıştır.

2020 yılında “İç Kontrol ve Risk Yönetimi” birimini aktifleştirmemiz ile 
birlikte hesap verebilir ve şeffaf olma yolunda önemli adımlar atılmıştır. 
Bunun yanı sıra Esas Sosyal tarafından hayata geçirilen sosyal yatırım 
niteliğinde üniversiteden yeni mezun olmuş, iş arayan gençlerin istihdamına 
destek olmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı olarak İlk Fırsat Projesi kapsamında 
2020 döneminde işe alımı desteklenen 5 pozisyonun işe alım süreci 
tamamlanmıştır. İlgili proje sayesinde hem yeni mezun istihdamı sağlanmış 
hem birimlerimizin iş süreçlerine destek sağlanmıştır.

2020 yılına damgasını vuran Covid-19 salgınına rağmen, aldığımız tüm 
önlemler ve bütün “iyi örnek” uygulamalar ile İnsan Kaynakları Birimi 
dahil, tüm birimlerimizin yoğun gayreti ve üstün başarıları sayesinde 53. yıl 
hedeflerimizi aksatmadan 2020 yılı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
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TEV’de ÇALIŞANLAR 
Türk Eğitim Vakfı 14 şubesi, TEVİTÖL, 3 kız öğrenci yurdu ve genel müdürlüğü ile birlikte bünyesinde 2020 yılında 
ortalama 186 çalışanı istihdam etmiştir.

2020 yılı içinde kadrolu veya proje bazlı/süreli olarak 15 yeni arkadaşımız aramıza katılmış, 29 arkadaşımız ise 
aramızdan ayrılmıştır. 2020 yılında işe alınan çalışanlarımızın %60’ı kadın ve %40’ı erkektir.

Tablo 1’de belirtildiği gibi, son 10 yıl için çalışan yaş 
ortalaması ise 39 olarak gerçekleşmiştir. Vakfımızın 
hem yönetim hem tüm çalışanlar bazında son 10 
yılda kadronun gençleştiği bir çalışan kadrosunun 
oluştuğu gözlemlenmiştir. Yanda yer alan Tablo 
1’de bu veriler kısaca özetlenmiş olup bu değişimler 
sonucunda çalışma ortamımızın, aramıza katılan 
genç arkadaşlarla daha enerjik ve dinamik hale 
dönüştüğünü, iş çıktılarımıza ve iş yapış şekillerimize 
olumlu yansılamaları olduğunu belirtmek isteriz.

Tablo 2’de yer aldığı gibi, cinsiyet dağılımında kadın 
çalışanların istihdam oranı 10 yıl içinde oldukça 
yükselmiştir.

İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ 
UYGULAMALARI 
Pandemi döneminde daha çok ön plana çıkan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmalarımız da dönemin ruhuna 
uygun olarak hızlıca planlanmış ve etkin aksiyonlar alınmıştır.

Tüm bu süreçlerde İnsan Kaynakları biriminin öncülüğünde ve tüm birimlerin temsilcilerinin katılımı ile “İşe Dönüş 
Eylem Ekibi” kurulmuş ve işe dönüşle ilgili planlamalar yapılmaya başlanmıştır. 

İşe dönüş eylem planı planımız kapsamında da Covid-19’a ait tüm senaryolar değerlendirilmiş, ofis ortamında 
oluşabilecek potansiyel riskler belirlenmiş ve bunun sonucunda alınacak önlemler dahilinde ofis düzeni ve çalışma 
şeklimizle de ilgili çözümlemeler geliştirilmiştir.

Bu çalışmalar aşağıda kısaca özetlenmiştir:

Çalışanların sağlığı açısından ofis içi ortak alanlarda uyarı levhaları eklenmiş, medikal ürün satın alım süreci 
gerçekleştirilmiş, çalışanların sağlığı için ihtiyaç analizleri yapılmıştır.

Ofis içi çalışma ortamlarında maske kullanılması, masalar arası mesafelerin korunması, ortak alanlara pedallı 
dezenfektan stantlarının eklenmesi, İnsan Kaynakları birimi tarafından düzenli aralıklarla çalışanların HES kodlarının 
kontrolünün sağlanması gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir.

YAŞ ORTALAMASI
(2010-2020)

Tüm Çalışanlar

Genel Merkez Yöneticileri

2010 Yaş Ortalaması 2020 Yaş Ortalaması

Şube Yöneticileri

Tüm Yöneticiler

40

62

56

64

39

46

45

48

Tablo 1 Tablo 2
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Bilgi İşlem birimi, TEV Genel Müdürlüğü, genel merkeze bağlı olan  
14 şubesi, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), İzmir, 
Trabzon ve Ankara’da bulunan kız öğrenci yurtları; İstanbul, Sakarya ve 
Kırşehir’de bulunan Garring okulları olmak üzere 22 lokasyonda tam 
zamanlı hizmet vermektedir. Bununla beraber TEV tarafından yapılan ve  
Millî Eğitime Bakanlığı’na devredilen birçok okula ise zaman zaman 
desteklerimiz olmaktadır. 

TEV şubelerinin birbirleri ile online bağlantılarının (uzak alan ağı), internet 
bağlantılarının, güvenlik sistemlerinin, tüm e-posta trafiğinin, 40’tan fazla 
sunucu ve 400’den fazla bilgisayarın, santrallerin, telefonların, yazıcıların, 
çağrı merkezinin, web sitesinin, özel yazılımların ve her türlü elektronik 
ürünün desteğini vermeye devam etmektedir.

2020 yılındaki en büyük hedefimiz olan çağa öncülük edecek uygulamaları 
hayata geçirmek, verimliliğimizi artırmak ve başarı grafiğimizi daha da yukarı 
taşımak için sisteme birçok yenilik ekleyerek çalışmalarımıza devam ettik.

Bu kapsamda TEV Genel Merkezi ve şubelerin internet çıkış teknolojileri 
güncellenerek bağlantı hızları yükseltilmiştir. Merkez ve şubelerin bağlantı 
hızlarını azami seviyede kullanabilmek için güvenlik duvarı “throughput” 
değeri daha yüksek, yeni teknolojilere uygun, güvenlik uygulamaları 
daha gelişmiş ve daha kullanıcı dostu bir cihaz ile değiştirilmiştir. Buna 
ilave olarak antivirüs ve antispam uygulamaları günün şartlarına göre 
güncellenmiştir. Bu sayede veriye daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde 
ulaşılması sağlanmıştır.

2020 yılı başında yaşadığımız salgın nedeni ile uzaktan çalışma sisteminin 
oluşturulması gerekmiştir. Yıl başında merkez ve şubelerin bağlantı hızlarında 
ve teknolojilerinde yaptığımız değişiklik ve yenilediğimiz güvenlik duvarı 
sayesinde tüm çalışanlarımızın aynı anda bağlanıp uzaktan çalışabilecekleri 
hızlı ve güvenli altyapı oluşturulmuştur.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemini hayata geçiren ilk sivil toplum 
kuruluşu olarak yurt içi ve yurt dışı burs, bağışçı işlemleri, çelenk işlemleri, 
mali işler, emlak ve inşaat yönetimi, hukuk, insan kaynakları olmak üzere 
tüm süreçlerimizi Microsoft Dynamics AX platformu üzerinde birbirleri ile 
entegre şekilde çalışır hale getirmiştik. 2020 yılı içinde ise tüm süreçlerde 
verimlilik ve güvenlik hedef alınarak geliştirmelere devam ettik. 

101



TEV ve TEV’e bağlı iktisadi işletmeler için e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamaları ERP uygulamamız olan 
Dynamics AX sistemine entegre edilmiştir. Ayrıca tedarikçi ödeme sistemi oluşturulmuştur.  

ERP veri güvenliği tarafında çalışmalar yapılarak her alanda log tutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede kimin, 
nerede, ne zaman hangi bilgiyi eklemiş, değiştirmiş veya silmiş olduğu bilgileri takip edilebilir hale getirilmiştir.

KVKK kapsamında veri analizi çalışması yapılmış ve bu sayede veri envanteri çıkarılarak özel ve hassas veriler 
belirlenerek ERP sistemi üzerinde işaretlenmiştir. Kişisel verilerin hangi tarihte, hangi kanal üzerinden ve ne amaçla  
alındığının, nasıl onaylandığının bilgileri eklenmiştir. Hangi verinin ne kadar süre ile sistemde kalabileceği birimler 
tarafından belirlenerek sisteme eklenmiştir. Bu sayede kişisel verinin takip edilebilmesi, gerektiğinde ise 
anonimleştirebilmesi için altyapı hazırlanmıştır.

KVKK kapsamında çıkarılan veri envanteri üzerinden verilerin tekilleştirilmesi sağlanarak CRM için altyapı 
hazırlanmıştır.

TEV’de faaliyetlerin sorunsuzca ve kontrollü bir şekilde yürüyebilmesi için önemli adımlardan biri olan iş akışları 
birimler tarafından belirlenen uygulamalara öncelik sırasına göre eklenmeye başlanmıştır. Bu sayede; 

 - Tüm faaliyetlerin belli bir standarda kavuşması sağlanmış, 

 - Denetlenebilir ve kontrol edilebilir bir yapı kurulmuş, 

 - Dijital ortamda yürütülen işlerde iş kayıpları önlenmiş ve yönetimi hızlanmış,

 - İş süreçlerindeki hataların erken fark edilmesini sağlanmış, 

 - Zamandan tasarruf edilmiş,

 - Süreç izleme işlemi otomatik hale getirilmiş,

 - Verimliliğin artmasına yardımcı olunmuş,

 - Çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmiş,

 - Tüm işlerin nasıl yürütüldüğünü görünür hale getirmiş,

 - Tanımlı kurallara bağlı olarak işler katılımcılara otomatik atanmış,

 - İşlerin nerede tıkandığı kimde beklediği tespit edilerek, işin hızlı yürütülmesi ve sonuçlandırılması sağlanmış,

 - Kâğıt maliyeti azaltılmış, böylece çevre korumasına katkı sağlanmıştır. 

Emlak servisi için yapılan kira artış uygulaması ile tüm kiracıların kira artışlarının belirlenen sisteme göre 
hesaplanarak oluşturulması sağlanmış, kira artış mektupları sistem üzerinden otomatik çıkarılabilir hale getirilmiş, 
aynı zamanda bu mektupların e-mail ve SMS yolu ile kiracılara otomatik olarak gönderilmesi sağlanmıştır.  
Yaklaşık 1 ay süren bu işlem yarım günde hazırlanabilir hale getirilmiştir.

Pandemi döneminde kira ödemelerine tanınan ayrıcalıklar nedeni ile kira ödeme sisteminde taksitlendirme işlemi 
yapılmıştır. Bu sayede kira borç-alacak durumunun sorunsuz bir şekilde takip edilebilmesi sağlanmıştır.

Mali İşler ile beraber masraf merkezi çalışması yapılmıştır. 

Bağışçıların doğum günlerinin düzgün takip edilebilmesi için Bağışçılarla İlişkiler biriminin isteği ile geliştirmeler 
yapılmıştır. Bu sayede her ayın sonunda otomatik olarak çalışan bir program ile bir sonraki ay içinde doğan 
bağışçıların doğum tarihleri Bağışçılarla İlişkiler servisinde çalışanların tamamının ve bağışçının bağlı bulunduğu 
şubedeki ilgili kişinin Outlook’una takvim olarak işlenmesi sağlanmıştır. Böylece Bağışçılarla İlişkiler birimi 
bağışçıların doğum gününü kaçırmadan kutlayabilmiş, hatta bu sayede yeni bağışçılar kazanabilmiştir.

Bilgi İşlem Talep Formu üzerinde güncellemeler yapılarak gelen taleplerin daha verimli bir şekilde yönetilmesi 
sağlanmıştır. Bu sayede hangi işi kimler talep etmiş, kimler onaylamış, iş kime atanmış, testleri kimler yapmış,  
iş kimde ne kadar beklemiş, SLA süresi içinde tamamlanıp tamamlanamadığına dair bilgilere anlık ulaşım sağlanmıştır. 

Web sitesi ile ERP arasında entegrasyon kurularak web sitesi üzerinden yapılan bağışların otomatik olarak ERP’ye 
akması sağlanmıştır. Bu sayede süreçlerde %15 verimlilik artışı sağlanmıştır.

Online burs başvuru ekranları yenilenmiştir. Bu sene meydana gelen doğal afetler ve pandemi nedeni ile Elazığ 
Deprem Bursu, İzmir Deprem Bursu, Covid Bursu gibi özel burs başvuru formları oluşturulmuştur. Yenilenen ve bu 
sayede daha hızlı ulaşılabilen, daha anlaşılır ve kolay giriş yapılabilir hale getirilen ekranlar sayesinde bu yıl 50 binin 
üzerinde başvuru alınmıştır. Çevrimiçi başvuru üzerinden bursu onaylanan öğrencilerin tüm bilgileri ile beraber 
sisteme kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.

Pandemi nedeni ile yüz yüze yapılamayan mülakatların çevrimiçi ortamda yapılabilmesi için altyapı hazırlanmıştır. 
Bu sayede yaklaşık 20.000 öğrenci ile çevrimiçi ortamda mülakatların yapılması sağlanmıştır. Öğrencilerden 
burs başvuru evrakları mülakatlar sırasında alınıyordu. Pandemi nedeni ile mülakatlar çevrimiçi yapıldığı için 
burs başvuru belgelerinin çevrimiçi olarak alınmasını sağlayacak sistem oluşturulmuştur. Bu sayede öğrencilerin 
belgelerini TEV web sitesi üzerinden yükleyerek gönderebilmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda yaklaşık 200 bin kâğıt 
evrak kullanılmadan hızlı ve sorunsuz bir şekilde alınabilmiştir. 

TEV intranet portalı üzerindeki güncellemeler yapılarak izinlerin ve mesai girişlerinin elektronik ortamda 
gerçekleştirilmesi ve Dynamics AX üzerindeki İnsan Kaynakları uygulamaları ile entegre olması sağlanmıştır.  

Pandemi nedeni ile yüz yüze toplantı yapılamadığı için vakıf içi toplantıların, Yönetim Kurulu toplantılarının ve 
Mütevelli Heyeti toplantılarının çevrimiçi olarak yapılmasını sağlayacak altyapı oluşturulmuştur.

Vefat etmiş bağışçılarımız için her yıl bağışçıların ve TEV gönüllülerinin katılımı ile okutulan mevlit bu sene pandemi 
nedeni yüz yüze yapılamadığı için bir ilk olarak TEV YouTube kanalından canlı yayın yapılarak gerçekleştirilmiştir.

TEVİTÖL’de güvenlik çalışmaları kapsamında arazinin etrafına kamera sistemi kurulmuş, bu sayede tüm arazinin 
kameralar ile takibi sağlanmıştır. Ayrıca TEVİTÖL girişine yapılan güvenlik odasına kamera izleme bölümü yapılarak 
TEVİTÖL’de bulunan tüm kameraların tek bir noktadan izlenebilir olması sağlanmıştır.

Garring okullarından Ümraniye, Kırşehir ve Akyazı’ya Robotik Kodlama atölyesi kurulmuştur.
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GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ 

HEDEF: Sürdürülebilir Gayrimenkul Yönetim Stratejisi kapsamında; 
gayrimenkul gelirlerinin artırılması, giderlerin minimize edilmesi yolu ile 
gayrimenkul verimliliğinin artırılması ve gayrimenkullerden elde edilecek 
düzenli gelir ile vakıf amaçlarında kullanılmak üzere kaynak sağlanmasıdır. 

Bu kapsamda gayrimenkuller analiz edilerek doğru değerlendirme 
yöntemi seçilmekte ve maksimum getiri sağlanarak vakfımız gayrimenkul 
kira gelirlerinin artırılması ve gayrimenkul yönetimi işletme giderlerinin 
azaltılması ile sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışılmaktadır. 

AMAÇ: Gayrimenkul portföyünün verimli bir şekilde yönetilmesi ve 
geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Gayrimenkul 
Yönetimi bünyesinde Emlak Müdürlüğü ve İnşaat Müdürlüğü’nün koordineli 
çalışması ile gayrimenkullerin değer kaybetmemesi için piyasa değerleri 
takip edilmekte ve değer artırıcı faaliyetlerde bulunarak gayrimenkullerin 
bakımlı ve iyi durumda kalması sağlanmaktadır. 

2019 yılında Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan, 2019-2023 
Gayrimenkul Portföy Yönetimi Strateji Planı çerçevesinde, sürdürülebilirlik 
yönetimi ve verimlilik artışını amaçlayan çalışmalara devam edilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GAYRİMENKUL 
PORTFÖY YÖNETİMİ
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BİNA-TESİS YÖNETİMİ

VARLIK

YÖNETİMİ

MÜLK YÖNETİMİ
FİNANSAL

MÜLK YÖNETİMİ
OPERASYONEL

§ Varlık Strateji Yönetimi
§ Gayrimenkulleri Elden

Çıkarma İşlemleri

§ Yatırım  Stratejilerinin 
Belirlenmesi

§ Yenileme ve Büyütme
§ Gayrimenkul Geliştirme

§ Tahsilat Süreci ve 
Ödemeler

§ Broker-Sigorta Yönetimi

§ Kira Sözleşme Yönetimi
§ Kiracı Dekorasyon Süreci
§ Tapu Takip Yönetimi

§ İnşaat Proje Yönetimi

§ Bütçe Yönetimi
§ Teknoloji Yönetimi
§ Sürdürülebilirlik

§ Kiracı İlişkileri
§ Dijital Pazarlama
§ Proptech

§ Risk Yönetimi
§ Teknoloji 

Yönetimi
§ Denetim
§ İnşaat-Bakım

Onarım

§ Bina İşletme
Yönetimi

§ Teknik 
Yönetim

§ İhale Süreci
§ Data

Yönetimi

TEV GAYRİMENKUL YÖNETİMİ SERVİS PİRAMİDİ MODELİMİZ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ ODAKLI

POZİTİF BAKIŞ 
AÇISI

TEV DEĞERLERİNİ 
KORUYAN

KALİTE 
POLİTİKASI

VERİMLİ 
KAYNAK KULLANIMI

RİSK YÖNETİMİ

Kiralama 
(Sözleşme) 
Yönetimi

1 2 Kiracı 
İlişkileri 
Yönetimi

3 Tapu ve 
Taşınmaz Gider 
Yönetimi

4 Bina -
Tesis 
Yönetimi

5 Borç ve 
Alacak Takip 
Yönetimi

6 Portföy ve 
Satış 
Yönetimi

7 Proje 
Geliştirme 
Yönetimi

8 Bakım ve 
Onarım 
Yönetimi

9 Yatırım 
Projeleri 
Yönetimi

GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ 

EMLAK BİRİMİ
2020 yılında Emlak Müdürlüğü, stratejik hedef kapsamında proje geliştirme çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri, 
imar ve fonksiyon değişikliklerinin takibi, tamir ve tadilat işlemleri ile fiziki durumların iyileştirilmesi için çalışmaların 
yapılması, verimlilik analizlerine istinaden taşınmazların değerlendirilmesi çalışmalarına devam etmiştir.

11 Kiralama (Sözleşme) Yönetimi

YYÖÖNNEETTİİMM  MMOODDEELLİİ  

22 Kiracı İlişkileri Yönetimi

33 Tapu ve Taşınmaz Gider Yönetimi

44 Bina - Tesis Yönetimi

55 Borç ve Alacak Takip Yönetimi

66 Portföy ve Satış Yönetimi

Sürdürülebilir, nitelikli kiralamalar yapmak, 
doluluk oranını %95’in altına indirmemek.

Kiracı memnuniyetini artırma.

İntikal, devir, tenfiz işlemlerinin hızlandırılması, 
tapu ve sigorta işlemlerinin eksiksiz yapılması.

Tüm portföyün profesyonel yönetim hizmetine 
geçmesi.

ERP entegrasyonu ile maksimum 2 ay gecikme 
olacak şekilde tahsilatın sağlanması. 

Sadeleştirme yapılması ve verimliliğin artırılması.

77 Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Maksimum gelir yaratma.

88 Bakım ve Onarım Yönetimi Sürdürülebilir yönetim için planlama kapsamında 
eksiksiz ve zamanında yapılması.

99 İnşaat Proje Yönetimi Projelerin bütçe, zaman ve kalite çerçevesinde 
tamamlamasını sağlamak.

SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜLLEEBBİİLLİİRR  GGAAYYRRİİMMEENNKKUULL  YYÖÖNNEETTİİMMİİ
HHEEDDEEFFYÖNETİM MODELİ HEDEF

2020 yılı içinde 670 kiracıya ait operasyonel işlemlerin takibi yapılmıştır. 

2020 yılında 90 adet kiracının tahliye ve teslim işlemi takip ve kontrol edilmiş, taşınmazın yerinde ilan ve web 
sitelerinde yapılan duyuru ve pazarlama faaliyetleri ile toplam 68 adet yeni kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir. 

2020 yılında portföye yeni katılan taşınmazlardaki kiracılara ait işlemler tamamlanmıştır. 
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2015 yılında başlatılan Gayrimenkul Yönetim Modeli ve Gayrimenkul Verimlilik Stratejileri ile kira gelirlerinde 
%89’luk artış sağlanmıştır. 11 Kiralama (Sözleşme) Yönetimi

YYÖÖNNEETTİİMM  MMOODDEELLİİ  

22 Kiracı İlişkileri Yönetimi

33 Tapu ve Taşınmaz Gider Yönetimi

44 Bina - Tesis Yönetimi

55 Borç ve Alacak Takip Yönetimi

66 Portföy ve Satış Yönetimi

Sürdürülebilir, nitelikli kiralamalar yapmak, 
doluluk oranını %95’in altına indirmemek.

Kiracı memnuniyetini artırma.

İntikal, devir, tenfiz işlemlerinin hızlandırılması, 
tapu ve sigorta işlemlerinin eksiksiz yapılması.

Tüm portföyün profesyonel yönetim hizmetine 
geçmesi.

ERP entegrasyonu ile maksimum 2 ay gecikme 
olacak şekilde tahsilatın sağlanması. 

Sadeleştirme yapılması ve verimliliğin artırılması.

77 Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Maksimum gelir yaratma.

88 Bakım ve Onarım Yönetimi Sürdürülebilir yönetim için planlama kapsamında 
eksiksiz ve zamanında yapılması.

99 İnşaat Proje Yönetimi Projelerin bütçe, zaman ve kalite çerçevesinde 
tamamlamasını sağlamak.

SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜLLEEBBİİLLİİRR  GGAAYYRRİİMMEENNKKUULL  YYÖÖNNEETTİİMMİİ
HHEEDDEEFF

YÖNETİM MODELİ HEDEF

Taşınmaz ve kiracı bilgilerinin takibi fiziki ve dijital ortamda yapılmakta olup kiracı ve gayrimenkullere ilişkin 
değişiklikler ERP sisteminde eş zamanlı güncellenmekte, takip ve raporlamalarda ERP programı etkin bir biçimde 
kullanılmaktadır. Kiracılardan gelen talepler özenle yönetilerek tamirat ve tadilat talepleri hızlıca işleme alınarak 
gerekli müdahalelerin yapılması sağlanmıştır. 
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11 Kiralama (Sözleşme) Yönetimi

YYÖÖNNEETTİİMM  MMOODDEELLİİ  

22 Kiracı İlişkileri Yönetimi

33 Tapu ve Taşınmaz Gider Yönetimi

44 Bina - Tesis Yönetimi

55 Borç ve Alacak Takip Yönetimi

66 Portföy ve Satış Yönetimi

Sürdürülebilir, nitelikli kiralamalar yapmak, 
doluluk oranını %95’in altına indirmemek.

Kiracı memnuniyetini artırma.

İntikal, devir, tenfiz işlemlerinin hızlandırılması, 
tapu ve sigorta işlemlerinin eksiksiz yapılması.

Tüm portföyün profesyonel yönetim hizmetine 
geçmesi.

ERP entegrasyonu ile maksimum 2 ay gecikme 
olacak şekilde tahsilatın sağlanması. 

Sadeleştirme yapılması ve verimliliğin artırılması.

77 Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Maksimum gelir yaratma.

88 Bakım ve Onarım Yönetimi Sürdürülebilir yönetim için planlama kapsamında 
eksiksiz ve zamanında yapılması.

99 İnşaat Proje Yönetimi Projelerin bütçe, zaman ve kalite çerçevesinde 
tamamlamasını sağlamak.

SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜLLEEBBİİLLİİRR  GGAAYYRRİİMMEENNKKUULL  YYÖÖNNEETTİİMMİİ
HHEEDDEEFF

YÖNETİM MODELİ HEDEF

Portföyde yer alan tüm taşınmazlar için ilgili belediyelerde emlak vergi borçlarının zamanında ödenmesi 
sağlanmakta olup diğer harç, vergi, elektrik-su-doğalgaz aboneliklerinin kontrolleri ve sigorta süreçlerinin takip 
işlemleri yapılmıştır. 

Taşınmazların piyasa değerlerinin doğru tespitinin sağlanması amacıyla saha çalışmalarının yanı sıra SPK lisanslı 
gayrimenkul değerleme firmalarına 361 adet taşınmaz için ekspertiz işlemi yaptırılmıştır. 

Taşınmazların yasal ve mevcut durumu üzerinden imar ve tapu durumu ile fiziki durumu hakkında gerekli bilgilerin 
güncellenmesine devam edilmiştir. 

2020 yılı içinde vasiyet ve bağış yolu ile vakfımıza intikal eden 60 adet taşınmaz ile verimlilik çalışmaları 
kapsamında satılan 92 adet taşınmaz ve kat irtifakı kurulumu, cins tashihi, intifa hakkın terkini, el birliği 
mülkiyetin bozulması, imar uygulamaları ve kat karşılığı inşaatlardan gelen 40 adet taşınmazın tapu işlemleri 
yapılmıştır. Portföye yeni eklenen ve satış işlemleri ile ilişiği kesilen toplam 192 adet gayrimenkulün Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne bildirimi yapılmıştır. Vakıf bünyesinde yer alan iş yerleri, konutlar, yurtlar ve TEVİTÖL için olası risklere 
karşı sigorta hizmeti alım ihalesi yapılarak Türk Eğitim Vakfı gayrimenkulleri için hazırlanan özel sigorta teminat 
kapsamı ile en uygun fiyat üzerinden sigorta güvencesi altına alınmıştır. Sigorta hizmetleri kapsamında 698 adet 
taşınmaz için DASK poliçesi yaptırılmış, olası riskler dikkate alınarak yangın ve “all risk” poliçelerinin yanı sıra 
çalışanlar, öğrenciler ve üçüncü şahıslara karşı oluşacak riskler kapsamında mali sorumluluk sigortaları yaptırılmıştır.

Ordu
Samsun

Gaziantep

Kocaeli

Balıkesir
Ça
nak

kal
e Tokat

Giresun

Erzincan

Bingöl

Hatay

Adana

Çorum

Kı
rık
ka
le

Niğde

Aksaray

Kırşehir

Yozgat

Amasya

Muş
B

at
m

an

Kars

Iğdır

Düzce

Zonguldak

Karabük

Yalova

Sa
ka
ry
a

ÇankırıBolu

Ed
irn

e

Eskişehir

Konya

Bursa

Kırklareli
İstanbul

Karaman
Antalya

Afyon

Burdur

IspartaAydın

Manisa

Diyarbakır

Adı
yam

anK. Maraş

Kiracı olan iller

Kayseri
Elazığ

Mersin

Sinop Artvin
Rize

Trabzon

Ankara

Şanlıurfa

Bayburt
Erzurum

Mardin
Şırnak

Siirt
Hakkari

Van

Ardahan

Kilis

Bartın

Tekirdağ

İzmir

Kastamonu

Muğla

Kütahya

Nevşehir

Sivas

Tunceli

Malatya

Ağrı

Bitlis

Gümüşhane

Osmaniye

Bilecik

Denizli

Uşak

Sadece gayrimenkul olan iller

11 Kiralama (Sözleşme) Yönetimi

YYÖÖNNEETTİİMM  MMOODDEELLİİ  

22 Kiracı İlişkileri Yönetimi

33 Tapu ve Taşınmaz Gider Yönetimi

44 Bina - Tesis Yönetimi

55 Borç ve Alacak Takip Yönetimi

66 Portföy ve Satış Yönetimi

Sürdürülebilir, nitelikli kiralamalar yapmak, 
doluluk oranını %95’in altına indirmemek.

Kiracı memnuniyetini artırma.

İntikal, devir, tenfiz işlemlerinin hızlandırılması, 
tapu ve sigorta işlemlerinin eksiksiz yapılması.

Tüm portföyün profesyonel yönetim hizmetine 
geçmesi.

ERP entegrasyonu ile maksimum 2 ay gecikme 
olacak şekilde tahsilatın sağlanması. 

Sadeleştirme yapılması ve verimliliğin artırılması.

77 Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Maksimum gelir yaratma.

88 Bakım ve Onarım Yönetimi Sürdürülebilir yönetim için planlama kapsamında 
eksiksiz ve zamanında yapılması.

99 İnşaat Proje Yönetimi Projelerin bütçe, zaman ve kalite çerçevesinde 
tamamlamasını sağlamak.

SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜLLEEBBİİLLİİRR  GGAAYYRRİİMMEENNKKUULL  YYÖÖNNEETTİİMMİİ
HHEEDDEEFF

YÖNETİM MODELİ HEDEF

2020 yılında 3 iş merkezi, 4 iş hanı, 3 kız yurdu, 7 adet apartman ve TEV’in kısmi maliki olduğu binalar ile tenfiz 
davası devam eden taşınmazların bina yönetim hizmeti için çalışılmaya devam edilen bina yönetim firmasının 
işlemleri periyodik olarak takip edilmiştir. Mülkiyetinin tamamı ya da %50 ve üzeri hissenin vakfımıza ait olan 
binalar için alınan İSG raporları kapsamında risk analizleri tamamlanmış, tespit edilen risklerin önceliklendirilmesi 
yapılmak suretiyle 2021 yılı için iş programı şekillendirilmiştir.  

Azınlık hisseye sahip olduğumuz, portföydeki diğer taşınmazların bulunduğu ana taşınmazların bina olağan yönetim 
toplantıları ve olağanüstü olarak düzenlenen kentsel dönüşüm konulu toplantılara fiziken ya da çevrimiçi olarak 
katılım gösterilmiş olup 280 adet bina yönetim talebi için gerekli incelemeler üzerine işlemler gerçekleştirilmiştir.

GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ 

11 Kiralama (Sözleşme) Yönetimi

YYÖÖNNEETTİİMM  MMOODDEELLİİ  

22 Kiracı İlişkileri Yönetimi

33 Tapu ve Taşınmaz Gider Yönetimi

44 Bina - Tesis Yönetimi

55 Borç ve Alacak Takip Yönetimi

66 Portföy ve Satış Yönetimi

Sürdürülebilir, nitelikli kiralamalar yapmak, 
doluluk oranını %95’in altına indirmemek.

Kiracı memnuniyetini artırma.

İntikal, devir, tenfiz işlemlerinin hızlandırılması, 
tapu ve sigorta işlemlerinin eksiksiz yapılması.

Tüm portföyün profesyonel yönetim hizmetine 
geçmesi.

ERP entegrasyonu ile maksimum 2 ay gecikme 
olacak şekilde tahsilatın sağlanması. 

Sadeleştirme yapılması ve verimliliğin artırılması.

77 Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Maksimum gelir yaratma.

88 Bakım ve Onarım Yönetimi Sürdürülebilir yönetim için planlama kapsamında 
eksiksiz ve zamanında yapılması.

99 İnşaat Proje Yönetimi Projelerin bütçe, zaman ve kalite çerçevesinde 
tamamlamasını sağlamak.

SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜLLEEBBİİLLİİRR  GGAAYYRRİİMMEENNKKUULL  YYÖÖNNEETTİİMMİİ
HHEEDDEEFF

YÖNETİM MODELİ HEDEF

ERP üzerinden kiracı borç ve alacak takibine devam edilmiştir. Kira ödemelerinin etkin takibi ve hızlı geri bildirim 
yapılarak zamanında tahsilat oranında artış sağlanmıştır. Bu kapsamda kira ödemelerinde gecikme olması halinde 
kiracı aynı ay içinde aranmakta, SMS ve e-mail sistemi ile uyarılmaktadır. Yapılan uyarı ve bildirimlere rağmen  
2 ay üst üste kira ödemesi yapmayan 42 kiracının takip ve tahliye işlemlerinin başlatılması için Hukuk Müşavirliği 
bilgilendirilmiştir. 

11 Kiralama (Sözleşme) Yönetimi

YYÖÖNNEETTİİMM  MMOODDEELLİİ  

22 Kiracı İlişkileri Yönetimi

33 Tapu ve Taşınmaz Gider Yönetimi

44 Bina - Tesis Yönetimi

55 Borç ve Alacak Takip Yönetimi

66 Portföy ve Satış Yönetimi

Sürdürülebilir, nitelikli kiralamalar yapmak, 
doluluk oranını %95’in altına indirmemek.

Kiracı memnuniyetini artırma.

İntikal, devir, tenfiz işlemlerinin hızlandırılması, 
tapu ve sigorta işlemlerinin eksiksiz yapılması.

Tüm portföyün profesyonel yönetim hizmetine 
geçmesi.

ERP entegrasyonu ile maksimum 2 ay gecikme 
olacak şekilde tahsilatın sağlanması. 

Sadeleştirme yapılması ve verimliliğin artırılması.

77 Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Maksimum gelir yaratma.

88 Bakım ve Onarım Yönetimi Sürdürülebilir yönetim için planlama kapsamında 
eksiksiz ve zamanında yapılması.

99 İnşaat Proje Yönetimi Projelerin bütçe, zaman ve kalite çerçevesinde 
tamamlamasını sağlamak.

SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜLLEEBBİİLLİİRR  GGAAYYRRİİMMEENNKKUULL  YYÖÖNNEETTİİMMİİ
HHEEDDEEFF

YÖNETİM MODELİ HEDEF

Sürdürülebilir Gayrimenkul Portföy Yönetimi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Gayrimenkul 
Verimlilik Stratejisi kapsamında portföy sadeleştirme ve geliştirme çalışmalarına devam edilmiş, bağış koşulu 
gereği taşınmaz satışların yanı sıra gayrimenkul verimlilik çalışması kapsamında, kira geliri olmayan, yüksek 
maliyetli tadilat giderleri nedeniyle geliri giderini karşılamayan ve kira gelir oranı açısından amortisman süreleri 
yüksek olan taşınmazlar ile hisseli olup gelir elde edilemeyen taşınmazların satış işlemlerine devam edilmiştir. 
Yapılan ihale çağrıları ve pazarlama çalışmaları sonucu 84 adet taşınmazın ihalesi gerçekleştirilmiş, geçmiş yılda 
tamamlanan ihaleler ile birlikte toplam 92 adet taşınmazın tapu devir işlemi tamamlanmıştır. Bu satışlardan elde 
edilen gelir ile Gayrimenkul Geliştirme Fonu’na, gayrimenkul yatırımlarında kullanılmak üzere 95.684.084 TL gelir 
sağlanmıştır.

11 Kiralama (Sözleşme) Yönetimi

YYÖÖNNEETTİİMM  MMOODDEELLİİ  

22 Kiracı İlişkileri Yönetimi

33 Tapu ve Taşınmaz Gider Yönetimi

44 Bina - Tesis Yönetimi

55 Borç ve Alacak Takip Yönetimi

66 Portföy ve Satış Yönetimi

Sürdürülebilir, nitelikli kiralamalar yapmak, 
doluluk oranını %95’in altına indirmemek.

Kiracı memnuniyetini artırma.

İntikal, devir, tenfiz işlemlerinin hızlandırılması, 
tapu ve sigorta işlemlerinin eksiksiz yapılması.

Tüm portföyün profesyonel yönetim hizmetine 
geçmesi.

ERP entegrasyonu ile maksimum 2 ay gecikme 
olacak şekilde tahsilatın sağlanması. 

Sadeleştirme yapılması ve verimliliğin artırılması.

77 Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Maksimum gelir yaratma.

88 Bakım ve Onarım Yönetimi Sürdürülebilir yönetim için planlama kapsamında 
eksiksiz ve zamanında yapılması.

99 İnşaat Proje Yönetimi Projelerin bütçe, zaman ve kalite çerçevesinde 
tamamlamasını sağlamak.

SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜLLEEBBİİLLİİRR  GGAAYYRRİİMMEENNKKUULL  YYÖÖNNEETTİİMMİİ
HHEEDDEEFF

YÖNETİM MODELİ HEDEF

Vakfımızın esas amacı olan daha fazla öğrenciye burs olanağını sağlayabilmek adına, verimsiz gayrimenkullerin 
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İNŞAAT BİRİMİ

11 Kiralama (Sözleşme) Yönetimi

YYÖÖNNEETTİİMM  MMOODDEELLİİ  

22 Kiracı İlişkileri Yönetimi

33 Tapu ve Taşınmaz Gider Yönetimi

44 Bina - Tesis Yönetimi

55 Borç ve Alacak Takip Yönetimi

66 Portföy ve Satış Yönetimi

Sürdürülebilir, nitelikli kiralamalar yapmak, 
doluluk oranını %95’in altına indirmemek.

Kiracı memnuniyetini artırma.

İntikal, devir, tenfiz işlemlerinin hızlandırılması, 
tapu ve sigorta işlemlerinin eksiksiz yapılması.

Tüm portföyün profesyonel yönetim hizmetine 
geçmesi.

ERP entegrasyonu ile maksimum 2 ay gecikme 
olacak şekilde tahsilatın sağlanması. 

Sadeleştirme yapılması ve verimliliğin artırılması.

77 Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Maksimum gelir yaratma.

88 Bakım ve Onarım Yönetimi Sürdürülebilir yönetim için planlama kapsamında 
eksiksiz ve zamanında yapılması.

99 İnşaat Proje Yönetimi Projelerin bütçe, zaman ve kalite çerçevesinde 
tamamlamasını sağlamak.

SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜLLEEBBİİLLİİRR  GGAAYYRRİİMMEENNKKUULL  YYÖÖNNEETTİİMMİİ
HHEEDDEEFF

YÖNETİM MODELİ HEDEF

Vakfımızın kira geliri elde ettiği gayrimenkullerimizin değerini kaybetmemesi ve gelir kaybına uğramaması için  
2020 yılı içinde 78 adet İstanbul, 8 adet diğer iller olmak üzere toplam 86 adet tamir bakım onarım işi 
gerçekleştirilmiştir. İşlerin 73 adedi bakım onarım, 12 adedi yenileme, 1 adedi risk yönetimi kapsamında yer 
almıştır. Bu işler, bütün yurtta inşaat faaliyetlerimizi yapmak üzere açtığımız ihaleyi kazanan firmaya yaptırılmıştır. 
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İş Merkezleri Renovasyon İşleri
TEV İstanbul Safiye Ayla İş Hanı’nda risk yönetimi kapsamında, dış cephede tadilat bakım izolasyon işleri yapılmıştır.
Vakfımıza ait, TEV İstanbul Orhan Birman İş Merkezi ile TEV İzmir Birsel İş Merkezi’nin soğutma sisteminin 
yenilenmesi işleri için “chiller” cihazı yurt dışından temin edilerek montajı ve buna bağlı tesisatların döşenmesi, çatı 
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Birsel İş Merkezi ile Turgutlu İş Hanı’nda bakım onarım, yenileme işleri yapılmıştır.

Bağışçımız Sayın Orhan Çetin Bey’in katkılarıyla yapılmakta olan, Edirne ili, Uzunköprü ilçesi Kavak Mahallesi 1244 
ada, 2 parselde yer alan TEV Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının yapımı bitmiş olup açılış aşamasına 
gelmiştir. İzmir Balçova’da yer alan TEV Cumhuriyet Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu içinde ısıtma ve soğutma 
sistemleri mekanik tesisat bakım ve yenileme işlemleri yapılmıştır. 

11 Kiralama (Sözleşme) Yönetimi
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SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜLLEEBBİİLLİİRR  GGAAYYRRİİMMEENNKKUULL  YYÖÖNNEETTİİMMİİ
HHEEDDEEFF

YÖNETİM MODELİ HEDEF

TEV İstanbul Mecidiyeköy Ofis Projesi
Merhum bağışçımız Dr. Orhan Birman’dan intikal eden İstanbul ili, Şişli ilçesi, Gülbahar Mahallesi’nde bulunan  
853 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde toplam 500 m2 kapalı alana sahip bodrum + zemin + normal ve çatı kattan 
oluşan apartman vasıflı bina “kentsel dönüşüm” kapsamında yıkılmıştır. Mevcut arsa üzerine, 3 kat bodrum 
+ zemin + asma kat, 4 adet normal kat + çatı katı olmak üzere yaklaşık brüt 3.100 m2 kapalı inşaat alanına 
sahip gelir getiren bir bina yapmak için proje tasarım işleri tamamlanmıştır. Ekonomik göstergeler yakından takip 
edilmekte olup gelişmelere bağlı olarak projeye devam edilecektir.
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113MALİ İŞLER ve 
İÇ KONTROL

MALİ İŞLER ve İÇ KONTROL

Mali İşler ve İç Kontrol Grup Müdürlüğü faaliyetlerini;

• Muhasebe 

• Fon yönetimi 

• Bütçe ve stratejik planlama 

• Finansal raporlama

• İç kontrol 

başlıkları altında yürütmektedir.

Türk Eğitim Vakfı, kurulduğu günden beri “Mülga Vakıflar Kanunu ve 
27.02.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5737 Sayılı Vakıflar 
Kanunu’nun 31. ve devamı maddelerinde yer alan hükümler” gereği Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün denetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir. Vakfımızın 
ilkeleri doğrultusunda tüm işlemlerde, mevzuata uygun bir şekilde, özenle ve 
hassasiyetle tuttuğumuz kayıtlarımız ve raporlarımız her yıl olduğu gibi 2020 
yılı için de hazırlanmış ve üst yönetime sunulmuştur.  

Vakfın tüm organlarının bütçe yönetimi ve mali disiplin açısından tam 
bir uyum içinde çalışması, ortak prensip ve yönetmeliklerin uygulanması 
çalışmaları yürütülmüştür. 

Vakfımızın maddi yükümlülükleri ve paydaşlarımıza yönelik taahhütlerimiz 
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) altyapısının desteği ile etkin ve verimli 
biçimde takip edilerek gerçekleştirilmiştir. 

Mütevelli Heyeti tarafından seçilen denetçiler, vakfımızı 2020 yılı içinde  
iç denetime tâbi tutmuşlardır. Vakfımızın 2020 finansal neticeleri bağımsız 
denetim şirketi tarafından da denetlenmiştir.

İlaveten vakıf bünyesinde bulunan İç Denetim fonksiyonu, vakfın ihtiyaçları ve 
kaynakları gözetilerek İç Kontrol ve Risk Yönetimi birimi olarak Mali İşler ve  
İç Kontrol Grup Müdürlüğü altında faaliyetlerine devam etmektedir. 
Vakfın birimleri ve iştiraklerinin işlemleri ve hesapları bu kapsamda da 
denetlenmekte ve faaliyetler kontrol edilmekte olup tespit ve geliştirici 
öneriler Yönetim Kurulu ile paylaşılmaktadır. 
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Finansal varlıklarımızın, kontrol edilebilir riskler çerçevesinde, optimum getiri hedefi ile ve vakıf prensiplerine uygun 
şekilde yönetilerek değerinin artırılması sağlanmıştır. 

Maliyet merkezi sistemi kurularak, birimlerin performanslarını bu kapsamda takip edebilecek raporlama sistemi 
hayata geçirilmiştir. 

Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.’nin Süreç Analizi ve Tasarımı Projesi (Riskler ve Gelişim 
Alanı Önerileri) kapsamında tespitler ve yol haritalarının, vakıf içinde uygulanmasının takibi ve belirlenen takvimde 
tespitlerle ilgili aksiyon ve süreç geliştirmelerinin yürütülmesinin raporlanması süreci devam etmektedir.

- Portföyümüzün yıllık %33,88’lik getirisi 2020 Aralık sonu TÜFE rakamı olan %14,60’ın 1.928 baz puan üzerinde  
  gerçekleşmiştir. TL, döviz ve hisse senedi varlıklarında reel getiri sırasıyla, enflasyonun 468 baz puan altında,  
  1.065 baz puan ve 11.406 baz puan üstünde gerçekleşmiştir. 

- TL cinsi varlıklarda, gösterge endeks getirisinin 15 baz puan üstünde, %9,92 oranında getiri elde edilmiştir.

- Döviz cinsi varlıklarda, gösterge endeks getirisinin 81 baz puan üzerinde, %25,25 oranında getiri elde edilmiştir.

- Hisse senedi portföyünde, gösterge endeks getirisinin 11.082 baz puan üzerinde, %128,66 oranında getiri elde edilmiştir.

- Portföy ağırlıklı ortalama getirisi gösterge endeks değerinin 1.718 baz puan üstündedir. 

2020 yılı kesin bütçesine göre Türk Eğitim Vakfı’nın gerçekleşen gelir ve gider dağılımı aşağıdaki grafiklerde 
özetlenmiştir.
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KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO ve GELİR TABLOSU

TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ 
BAŞKANLIĞI’NA
Vakfımızın 01.01.2020-31.12.2020 dönemi hesapları incelenmiş, kayıtların 
vesikalara dayandığı 31.12.2020 tarihli bilanço ve gelir-gider tablolarının 
defter kayıtlarına, bilançoda gözüken vakıf kıymetlerinin; kasa, bankalar, 
menkul kıymetlerin sayım tutanaklarına, banka ekstrelerine uygun olduğu ve 
gerçeği yansıttığı belirlenmiştir.

Vakfımıza bağış ve vasiyet yolu ile intikal etmiş bulunan altın, mücevherat, 
sanat eseri ve tablolar nâzım hesaplar içinde muhasebe kayıtlarına 
alınmıştır.

Saygılarımızla,

04.03.2021

Denetçi

Ateş Aykut

Denetçi

Kemal Uzun

Denetçi

Levent Yıldırım
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’na;

Görüşümüz

1. Görüşümüze göre, Türk Eğitim Vakfı’nın (“Vakıf”) 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları, 
tüm önemli yönleriyle, Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı ve Not II’de belirtilen muhasebe politikalarına uygun olarak 
hazırlanmıştır.

Aşağıdakileri denetlemiş bulunuyoruz.

Vakıf’ın finansal tabloları aşağıdakileri kapsamaktadır:

• 31 Aralık 2020 tarihli bilanço,

• Aynı tarihte sona eren yıla ait gelir gider tabloları

• Önemli muhasebe politikalarının özetini de içeren finansal tablo dipnotları.

Görüşün dayanağı

2. Denetim çalışmalarımızı Uluslararası Denetim Standartları’na (“UDS”) uygun olarak yürütmüş bulunmaktayız. 
Bu standartlar kapsamında sorumluluklarımız, bu raporun “Denetçinin finansal tablolarının denetimine ilişkin 
sorumlulukları” kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Denetim sırasında elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüze dayanak oluşturmak için yeterli ve uygun 
olduğuna inanıyoruz.

Bağımsızlık

3. Muhasebe Meslek Mensupları için Uluslararası Etik Standartları Kurulu Etik Kuralları (“Etik Kurallar”) ve bağımsız 
denetçiler için Etik Kurallar ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere 
uygun olarak Vakıf’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve diğer mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin 
sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir.

Yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların finansal tablolara ilişkin sorumlulukları

4. Vakıf yönetimi finansal tabloların Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı ve Not II’de belirtilen muhasebe politikalarına 
göre hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık 
içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Finansal 
tabloları hazırlarken yönetim Vakıf’ın sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde 
süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Vakıf’ı tasfiye etme ya da faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti 
bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. Üst yönetimden sorumlu olanlar, 
Vakıf’ın finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Denetçinin finansal tabloların denetimine ilişkin sorumlulukları

5. Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediğine 
ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. UDS’lere 
uygun olarak yürütülen bir denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var 
olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. 
Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik 
kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO ve GELİR TABLOSU

UDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim süresince meslekî 
muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

• Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu 
risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak sağlayacak 
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan 
veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı 
önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

• Vakıf’ın iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla olmamakla birlikte, içinde bulunulan şartlar 
altında uygun olan denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol anlaşılmaktadır.

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yönetim tarafından yapılan muhasebe 
tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

 
Denetçinin finansal tabloların denetimine ilişkin sorumlulukları (Devamı)

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Vakıf’ın sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 
oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimce 
işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 
mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz 
ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. 
Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla 
birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Vakıf’ın sürekliliğini sona erdirebilir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere 
önemli denetim bulgularını, planlanan denetim kapsamını ve zamanlamasını üst yönetimden sorumlu olanlara 
bildirmekteyiz.

PwC Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Sertu Talı, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 8 Mart 2021
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31 ARALIK 2020 ve 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Aktifler Notlar 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönen Varlıklar

A.  Hazır değerler II. B 343.831.450 243.926.549
1. Bankalar 343.858.109 242.797.575
2. Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) (1.105.800)                        -
3. Diğer hazır değerler                                                                                           1.079.141 1.128.974

B. Menkul kıymetler II. C. III. 8 119.158.423 57.376.775

C. Diğer alacaklar 8.701 -
1. Bağlı ortaklardan alacaklar 8.701 -

D. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 4.822.718 3.553.592
1. Gelecek aylara ait giderler 1.477.117 541.773

2. Gelir tahakkukları 3.345.601 3.011.819

E. Diğer dönen varlıklar 117.363 8.868
1. İş avansları 13.345 -
2. Personel avansları 101.678 737
3. Verilen sipariş avansları 2.340 8.131

Dönen Varlıklar Toplamı 467.938.655 304.865.784

Duran Varlıklar

A. Ticari alacaklar 150.929 141.976
1. Verilen depozito ve teminatlar 150.929 141.976

B. Mali duran varlıklar II. E, III. 9 45.904.222 48.305.900
1. Bağlı menkul kıymetler 6.351.140 8.752.818

2. Bağlı ortaklıklar 39.553.082 39.553.082

C. Maddi duran varlıklar II. D, III. 10 226.608.760 235.258.705
1. Arazi ve arsalar 23.634.151 31.517.894
2. Binalar 201.496.177 202.238.222
3. Taşıtlar 101.561 192.191
4. Demirbaşlar 2.394.118 2.093.084
5. Birikmiş amortismanlar (-) (1.944.057) (1.808.055)

6. Yapılmakta olan yatırımlar 926.810 1.025.369

D. Maddi olmayan duran varlıklar II. D 131.944 127.347
1. Haklar 131.944 127.347

E. Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 3.321.134 3.384.993

Duran Varlıklar Toplamı 276.116.989 287.218.921

Aktif Toplamı 744.055.644 592.084.705

31 ARALIK 2020 ve 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Pasifler Notlar 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

A. Ticari borçlar 2.172.879 1.662.510
1. Satıcılar 2.160.818 1.642.114

2. Diğer 12.061 20.396

B. Diğer borçlar 9.406 135.742

C. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler III.12 613.850 657.763

D. Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları

291.085 360.405

1. Gelecek aylara ait gelirler III.13 105.056 198.589

2. Gider tahakkukları 186.029 161.816

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 3.087.220 2.816.420

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

A. Uzun vadeli borçlar II.F 6.905.810 6.916.397
1. Alınan depozito ve teminatlar 6.905.810 6.916.397

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 6.905.810 6.916.397

Öz Kaynaklar

A. Ana Varlık Fonu II. A 240.081.747 201.955.764

B. Mutlak Vasiyetçi Fonu II. A 469.483.762 359.743.311

C. TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi Fonu II. A 19.842.086 18.189.739

D. Diğer fonlar II. A 3.675.748 1.801.157

E. Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu 197.264 197.264

Fonlar Toplamı 733.280.607 581.887.235

F. Net dönem gelir fazlası 782.007 464.653

Öz kaynaklar toplamı 734.062.614 582.351.888

Pasif toplamı 744.055.644 592.084.705
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31 ARALIK 2020 ve 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT 
GELİR ve GİDER TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

1 Ocak -

31 Aralık 2020

1 Ocak -

31 Aralık 2019

A. Önceki Dönem Gelir Fazlası 464.653 91.276

B. Şartsız Bağışlar 38.799.219 39.081.561

1. Çelenk bağışları 7.986.603 11.703.134

2. Mutlu Gün bağışları 2.519.306 2.945.950

3. Diğer bağışlar 28.293.310 24.432.477

C. Şartlı Bağışlar 10.954.392 2.749.226

1. Şartlı bağış fonlarına gelen bağışlar 4.296.099 488.967

2. Vasiyetlerin tenfizi sonucu fonlara aktarılan bağışlar 2.777.088 2.259.449

3. Ayni bağışlar 3.881.205 810

D. Gelir Yazılan Şartlı Bağış Fonları 3.363.977 1.916.861

E. Diğer Faaliyet Gelirleri IV. 5 71.346.885 69.553.439

1. Kira gelirleri 40.346.025 37.388.542

2. Faiz gelirleri 24.743.741 26.905.762

3. Burs geri ödemeleri 4.305.649 3.227.403

4. Temettü gelirleri 987.588 1.120.371

5. Diğer gelirler 963.882 911.361

Gelir Toplamı 124.929.126 113.392.363

F. Şartlı Bağış Gereği Fonlara İlaveler (-) (21.332.364) (14.782.938)

1. Şartlı bağış gereği fonlara ilaveler (4.296.099) (489.777)

2. Şartlı bağış gereği fonlara aktarılan gelirler (14.259.177) (12.033.712)

3. Vasiyetlerin tenfizi sonucu fonlara ilaveler (2.777.088) (2.259.449)

Dönem Net Gelir Toplamı 103.596.762 98.609.425

E. Faaliyet Giderleri (102.814.755) (98.144.772)

1. Genel yönetim giderleri (-) IV. 3 (9.356.761) (9.697.996)

2 Amortisman ve tükenme payları (-) (364.478) (305.270)

3. Amaca yönelik giderler (-) IV. 4 (93.093.516) (88.141.506)

Gider Toplamı (102.814.755) (98.144.772)

Net Gelir Fazlası 782.007 464.653
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124İKTİSADİ
İŞLETMELER

İKTİSADİ İŞLETMELER

TEVİTÖL İKTİSADİ İŞLETMESİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL)
AKTİFLER 31.12.2020 31.12.2019
I. Dönen Varlıklar 10.187.260 5.118.388
Hazır değerler 8.453.719 3.758.949
Ticari alacaklar 45.833 59.712
   Alıcılardan alacaklar 45.833 59.712
   Şüpheli ticari alacaklar 291.409 291.409
   Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) -291.409 -291.409

Diğer alacaklar 202.635 192
Verilen sipariş avansları depozito ve teminatlar 78.954 48.738
Gelecek  aylara ait giderler ve gelir tahakkuku 342.044 343.926
   Gelecek aylara ait giderler 340.858 343.926
   Gelir tahakkukları 1.186 0

Diğer dönen varlıklar 1.064.074 906.873
   Devreden KDV 858.086 814.135
   Peşin ödenen vergi ve fonlar 205.988 92.738

II. Duran Varlıklar 17.230.044 17.790.781
Ticari alacaklar 27.467 0
   Verilen depozito ve teminatlar 27.467 0

Maddi duran varlıklar 13.704.359 14.313.563
   Yeraltı ve yerüstü (yollar) 201.836 230.825
   Binalar 16.300.369 15.757.574
   Tesis makine cihazlar 2.761.980 2.818.552
   Taşıtlar 183.232 183.232
   Demirbaşlar 1.329.696 1.918.736
   Birikmiş amortismanlar -7.072.753 -6.595.357

Maddi olmayan duran varlıklar 938.044 917.044
   Haklar 112.753 91.753
   Özel maliyetler 825.291 825.291

Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuku 2.560.174 2.560.174
   Gelecek yıllara ait giderler 2.560.174 2.560.174

Aktif toplam 27.417.304 22.909.169
PASİFLER
I. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.329.776 3.672.761
Ticari borçlar 578.073 1.158.833
   Satıcılar 558.921 1.158.833
   Alınan depozito ve teminatlar 19.152 0

Diğer çeşitli borçlar 106.965 113.601
Alınan avanslar 2.371.249 2.123.034
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 272.139 274.176
Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıkları hesabı

-205.988 0

Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer 
yükümlülükleri

205.988 0

Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 1.350 3.116
II. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.578.434 1.194.831
   Borç ve gider karşılıkları 1.578.434 1.194.831
   Kıdem tazminatı karşılığı 1.578.434 1.194.831

III. Öz Kaynaklar 22.509.094 18.041.577
Ödenmiş Sermaye 34.353.082 34.353.082
Geçmiş yıl kârları 2.813.758 1.437.278
Geçmiş yıl zararları -19.125.263 -19.125.263
Dönem kârı/(zararı) 4.467.517 1.376.480
Pasif toplamı 27.417.304 22.909.169
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TEVİTÖL İKTİSADİ İŞLETMESİ   
KARŞILAŞTIRMALI GELİR - GİDER TABLOSU (TL)  

Gelirler
1.01.2020 1.01.2019

31.12.2020 31.12.2019

  Hizmet gelirleri 17.534.759 16.435.697

  Diğer gelir ve kârlar 1.773.756 1.092.963

Toplam 19.308.515 17.528.660

Giderler

  Eğitim giderleri 7.335.027 7.874.074

  Genel yönetim giderleri 7.505.971 8.278.107

Toplam 14.840.998 16.152.181

Dönem Net Kârı/(Zararı) 4.467.517 1.376.480

Peşin Ödenen Geçici Vergi 205.988 0

Dönem Net Kârı/(Zararı) 4.261.529 1.376.480

İKTİSADİ İŞLETMELER

TEV ÖĞRENCİ YURTLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ  
KARŞILAŞTIRMALI GELİR - GİDER TABLOSU (TL)

Gelirler
1.01.2020 1.01.2019

31.12.2020 31.12.2019
   Hizmet gelirleri 2.067.455 5.462.021
   Faiz gelirleri 1.104.741 1.478.689
   Diğer gelirler 1.121.534 3.863.979
Toplam 4.293.731 10.804.688

Giderler
1.01.2020 1.01.2019

31.12.2020 31.12.2019
   Personel giderleri 1.251.679 1.683.318
   Genel giderler 3.097.816 5.729.849
Toplam 4.349.494 7.413.167

Dönem Kârı/(Zararı) -55.764 3.391.522
   Ödenecek vergi yas. yüküm. 5.018 594.294
Dönem Net Kârı/(Zararı) -60.782 2.797.228

TEV ÖĞRENCİ YURTLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ  
KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL)  

Aktifler 31.12.2020 31.12.2019
I. Dönen Varlıklar 9.932.069 10.717.364
   Hazır değerler 9.433.076 10.330.756
   Ticari alacaklar 19.921 255.259
   Diğer Alacaklar 6.701 0
   Diğer Çeşitli Alacaklar 359.034 0
   Gelecek  aylara ait giderler ve gelir tahakkuku 108.319 131.249
   Diğer dönen varlıklar 5.018 100
II. Duran Varlıklar 758.730 618.585
   Ticari Alacaklar 118.642 90.327
   Maddi duran varlıklar 286.884 325.310
   Maddi olmayan duran varlıklar 353.204 202.948
Aktif Toplamı 10.690.799 11.335.949

Pasifler 31.12.2020 31.12.2019
I. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.031.603 1.717.103
   Ticari borçlar 957.526 1.334.221
   Diğer borçlar 9.469 0
   Alınan avanslar 23.203 112.553
   Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 36.387 176.203
   Borç ve gider karşılıkları 0 0
   Dönem kârı vergi yas. yüküm. 5.018 0
   Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 0 94.126
II. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 505.595 434.178
   Alınan depozito ve temimatlar 17.679 17.679
   Borç ve gider karşılıkları 487.916 416.499
III. Öz Kaynaklar 9.153.601 9.184.668
   Ödenmiş sermaye 5.000.000 5.000.000
   Geçmiş yıllar karları 6.956.315 4.129.372
   Geçmiş yıllar zararları -2.741.932 -2.741.932
   Dönem kârı/(zararı) -60.782 2.797.228
Pasif Toplamı 10.690.799 11.335.949
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TEV İKTİSADİ İŞLETMESİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR - GİDER TABLOSU (TL)

Gelirler
1.01.2020 1.01.2019

31.12.2020 31.12.2019
   Satış gelirleri 0 211.559

   Faiz gelirleri 8.584 23.060

   Diğer gelirler 9.082 131

Toplam 17.666 234.750

Giderler
1.01.2020 1.01.2019

31.12.2020 31.12.2019
   Satılan malların maliyeti 0 69.192

   Personel giderleri 55.863 66.072

   Genel giderler 15.150 56.367

Toplam 71.013 191.631

Dönem Kârı/(Zararı) -53.347 43.119
   Ödenecek vergi yas. yüküm. 0 11.394

Dönem Net Kârı/(Zararı) -53.347 31.725

TEV İKTİSADİ İŞLETMESİ  KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL)
Aktifler 31.12.2020 31.12.2019

I. Dönen Varlıklar 228.723 284.536
   Hazır değerler 81.337 140.215

   Menkul kıymetler 0 0

   Ticari alacaklar 0 0

   Diğer alacaklar 13.454

   Ticari mallar 112.800 112.800

   Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuku 20 27

   Diğer dönen varlıklar 21.111 31.494

II. Duran Varlıklar 407 1.757
   Ticari alacaklar 0 0

   Maddi duran varlıklar 407 611

   Maddi olmayan duran varlıklar 0 1.146

Aktif Toplamı 229.130 286.293

Pasifler 31.12.2020 31.12.2019

I. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 8.750 3.891
   Ticari borçlar 6.938 1.438

   Diğer borçlar 0 0

   Alınan avanslar 0 0

   Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 1.812 2.453

   Borç ve gider karşılıkları 0 0

   Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 0 0

II. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 8.674
   Alınan depozito ve teminatlar 0 0

   Borç ve gider karşılıkları 0 8.674

III. Öz Kaynaklar 220.380 273.728
   Ödenmiş sermaye 200.000 200.000

   Geçmiş yıllar kârları 73.727 42.003

   Dönem kârı/(zararı) -53.347 31.725

Pasif Toplamı 229.130 286.293
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