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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
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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.

• 268.200 yurt içi burs

• 2.053 yurt dışı burs

• 15 ilköğretim okulu

• 9 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

54 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



Cihat ABAOĞLU                                                                                                                                          
İzzet AKOSMAN
Reşat AKSAN
Cihat AKSEL
Cevat AKSOY
Halil AKTAR
Necdet AKTAY
Cemil ALEVLİ
Hulki ALİSBAH 
Nusret ARSEL
Fatma ATASAGUN
Sabri ATAYOLU
A. İlhami AYTAÇ
Fazlı AYVERDİ
Mustafa AZAKLI
Cengiz BALKAN
Hayri BARAN
Ahmet BASKAN
Hüseyin BAŞARIR
Ziya BENGÜ
Selahattin BEYAZIT
Fuat BEZMEN
Refik BEZMEN
Fuat BİLGİN
Ahmet BİNBİR
Natuk BİRKAN
A. Aydın BOLAK
Suat BOYDAŞ
Osman BOYNER
Mücahit BÜKTAŞ
Eli BURLA
İlhami CİVAOĞLU
Yaşar CİMİLLİ
Hüseyin CON
İ. Sabri ÇAĞLAYANGİL
Haluk ÇATIRLI
Raşit ÇAVUŞOĞLU
Baha ÇAYIRLIOĞLU
Hüseyin ÇELİK
Sıtkı ÇİFTÇİ
Süreyya ÇOLAK
Sait ÇOLAK
Ali Fuat DAĞDEVİREN
Ahmet DALLI
İhsan DEMİRÜREN
Ahmet DENİZ
Rıza DERVİŞ
Lütfü DEVECİ 
Selma DEVRES
Şadi DİLEK
İhsan DOĞRAMACI
Ömer Said DORMEN
Lütfü DORUK

Hulki DÖNMEZER
Sulhi DÖNMEZER
Fevzi DURAL
Davut DURSUN
Ferit ECZACIBAŞI
Nejat F. ECZACIBAŞI
Ekrem Şerif EGELİ
Reşit EGELİ
Behzat EĞİLLİ
Emil ELAGÖZ
Ekrem ELGİNKAN
Kasım ENER
Bektaş ERCAN
Tevfik ERCAN
Fikret ERENYOL
Hikmet ERENYOL
Nihat ERİM
Suha ERLER
Özhan EROĞUZ
Sait ETE
Burhan FELEK
Cumhur FERMAN
Tevfik GÜLLÜOĞLU
Tahsin GÜNEL
Halit GÜNER
Mehmet HACIRESULOĞLU
Kemal HARAÇÇI
Kemal HAS
Mahmut HASOĞLU
Orhan IŞIK
Fahir İLKEL
Celal İMRE
Murat İNCE
İhsan İPEKER
M. Nedim İRENGÜN
Lemi İŞMEN
Berti KAMHİ
İsmail KANATLI
Ercüment KARACAN
Mehmet KARACIĞAN
Bedri KARAFAKİOĞLU
Ahmet KARAMANCI
Mehmet KARAMANCI
Hakkı KARAMETE
Hami KARTAY
Halil KAYA
Ertuğrul KAYIHAN
Fehmi KAYNAK
Halis KAYNAR
Mustafa KINACI
Can KIRAÇ
Hamza KIZILCIKLI
Dr. Şahap KOCATOPÇU

Rahmi M. KOÇ
Vehbi KOÇ
Hadiye KOÇAK
Ali KOÇMAN
Sıtkı KOÇMAN
Muhterem KOLAY
H. Tarık KOYUTÜRK
Adnan KUNT
Kemal KURDAŞ
Ziya KURTTEPELİ
Hazım Atıf KUYUCAK
Ara KUYUMCUYAN
Reşat LEBLEBİCİOĞLU
İsrail MENAŞE
İhsan MERMERCİ
Halil Naci MIHÇIOĞLU
Mehmet MISIRLI
Ömer MİNDİVANLI
Faruk MİSKAVİ
Şemsettin MURSAOĞLU
Abdurrahman MUSABALİ
Kemal MÜDERRİSOĞLU
Fatin MÜFTÜOĞLU
Nadir NADİ
Bernar NAHUM
Ali NEYZİ
Hüseyin NİZİPLİ
Nazım OFLUOĞLU
Fuat KURER
Osman OKYAR
Behçet OSMANAĞAOĞLU
Mithat ÖZDEŞ
Şevki ÖZENÇ
Fadıl ÖZİŞ
Raşit ÖZKARDEŞ
Raşit ÖZSARUHAN
Basri ÖZTEKİN
Mahmut PAKSOY
Gündüz PAMUK
Yaşar PENSOY
Osman POLAT
Yüksel PULAT
Sakıp SABANCI
Sabri SAĞIROĞLU
Faruk SAN
Enver SELAY
Cabir SELEK
Hüseyin E. SERMET
Hasan SERT
Şahap SİCİMOĞLU
Erol SİMAVİ
Melih SİPAHİOĞLU
Rasih SOMER

İhsan SOYAK
Ertuğrul SOYSAL
Lütfü SÖYLEMEZ
Sabahattin SUNGUROĞLU
Niyazi ŞAHİNBAŞ
Avni ŞASA
Necdettin ŞERBETÇİ
Cemal ŞERİFSOY
Murat TAKİ
Fethi TANALAY
Yusuf TANIK
Şarık TARA
Sabahattin TARAY
Mümtaz Fazlı TAYLAN
Hayri TERZİOĞLU
Cavit TULÇA
Bedrettin TÜMAY
Kemal TÜRKÜN
Alp TÜRKSOY
Celal UMUR
Hüseyin USLU
A. Cevdet ÜNAL
Abdülkadir ÜNEK
Ziya ÜSTÜN
Faruk VARNALI
Moris VERBEKE
Nejat VERDİ
Vakur VERSAN
Mustafa YALMAN
Memduh YAŞA
Bedi YAZICI
Bülent YAZICI
Hasan YELMAN
İsmet YENEN
Sabiha YENEN
Sırrı YIRCALI
Ali Rıza YÜZBİR
Tarık ZİYAL
Fazıl ZOBU
Mazhar ZORLU

Ahmet Erzurumluoğlu Ticaret 
Ltd. Şti. 
Kula Mensucat Fabrikası A.Ş.
Sosyal Dayanışma Derneği
TATKO Otomobil-Lastik ve 
Makine Tic. ve San. A.Ş.
T. Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu
T. Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi

TEV’İN KURUCULARI 11

TEV’İN KURUCULARI 11



YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI MESAJI12
Saygıdeğer Türk Eğitim Vakfı Dostları,  
 
Bir ülkenin sahip olduğu en önemli sermaye, geleceğini şekillendirecek olan gençlerin 
bilgi ve yetenekleridir. Türk Eğitim Vakfı olarak bizler bu bilinçle tam 54 yıldır 
gençlerimizin eğitimine destek olarak ülkemizin aydınlık yarınları için çalışıyoruz.  
 
İmkânlarını seferber ederek ülkemizin eğitimine büyük hizmet eden tüm hayırseverlere 
huzurunuzda şükranlarımızı sunuyorum. Ebediyete intikal eden tüm bağışçılarımızı 
rahmetle anıyorum.  
 
Yurt içinde 260.000’i aşan burs sayımız, millî eğitimin hizmetine sunduğumuz eğitim 
kurumları, uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler tarafından vakfımıza sağlanan 
önemli iş birlikleri, yurt dışı burslarımız, mezunlarımızın iş, akademi ve sosyal 
hayatta her sene katlanarak artan gurur verici başarıları, yüksek lisans ve doktora 
programlarımız başarılı çalışmalarımızın göstergesidir.  
 
Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreç geçirmeye devam ettiğimiz, tüm 
olağanüstü koşullara rağmen gençlerimizin eğitimde fırsat eşitliği adına attığımız 
başarılı adımlarla dolu zor bir yılı geride kaldı.  
 
2021 yılının önemli gelişmelerini, siz değerli eğitim dostlarımızın bilgisine sunmak 
isterim.  
 
Türk Eğitim Vakfı olarak her yıl yaklaşık 7 bin öğrenciye burs veriyoruz. Pandemi 
mağduriyetlerini göz önünde bulundurarak bursiyer sayımızı bu sene 7.000’den 
7.500’e çıkardık. Afet burslarımız -Elazığ, İzmir depremleri, Korona Fonu- ve Türk 
Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde üstün potansiyelli öğrencilerimize verdiğimiz  
burslarımızla bu sayı 8.000’e yaklaştı. Ancak hâlâ binlercesinin desteğe ihtiyacı var. 
Önümüzdeki sene için bursiyer sayımızı 10.000’leri aşacak şekilde planlıyoruz. 
 
Elbette burslarımız sadece yurt içi ile sınırlı değil. Birçok ülkede yüksek lisans ve üst 
ihtisas eğitimi yapan gençleri de yalnız bırakmıyoruz. Arzumuz bu burslarla ülkemizin 
yetişmiş, üstün nitelikli insan gücü kaynağını da zenginleştirmek. Türklerin yoğun 
olarak yaşadığı ilk beş ülke arasında yer alan İngiltere’de vakfımızın yurt dışındaki ilk 
bağımsız girişimini hayata geçirme girişimlerimiz başladı.  
 
Gelirlerimizin seyri: Bağışların içinde fon bağışları ve yeni kurumsal projeler lokomotif 
rolünü üstlenmeye devam etti. Saha gelirlerimizde pandemi etkilerinin azalmasıyla 
beraber yılı çelenk ve Mutlu Gün gelirlerimizde de bütçemizin üzerinde kapattık. 
 
Varlıklarımızdan elde ettiğimiz hem kira gelirlerimiz hem finansal gelirlerde de yine 
bütçemizin üzerinde bir seyir hâkim oldu. Özellikle 2021 yılındaki yüksek faiz ortamını 
iyi değerlendirdik.  
 
Varlık getirilerimizin toplamına baktığımızda da %61 ile enflasyon seviyesinin üzerinde 
bir performans elde ettik. Aynı şekilde toplam gelirlerimize de baktığımızda bir önceki 
yıla kıyasla %58 oranında gelirlerimizi artırdık.  
 

Rona Yırcalı
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

TEV bursiyer yolculuğu projesi: McKinsey firması danışmanlık desteği ile çevik proje yönetim ekibi kuruldu. Amacımız 
daha şeffaf ve sistemsel bursiyer seçimi ve yolculuğunun oluşturulmasıydı. Büyük bir özen ve özveri ile çalışmalarını 
devam ettiren tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum.  
 
İletişim çalışmaları: Pandemi sürecinin zor şartlarına rağmen daha çok insanımızın eğitim seferberliğine katılmasına 
dikkat çektik. Bağışçılarımızın ve bursiyerlerimizin söyleşileri ulusal gazetelerde yer aldı.  
 
2021 yılının başından sonuna kadar kamuoyunda sağladığımız görünürlük vasiyet-hibe konusunda önemli geri 
dönüşler almamızda etkili oldu. Rekor bağış seviyesinde 89 hibe ve vasiyet bağışçımız ailemize katıldı.  
 
Vakfımıza bağışta bulunan tüm hayırseverlere şükranlarımızı sunuyorum. Bu süreçte emeği geçen vakıf 
çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum.  
 
Yarıda Kalmasın: Gençlerimizin umutları, hayalleri, hikâyeleri sürsün, hepsi eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’nin 
aydınlık geleceğinin bir parçası olsun diye yeni dönem iletişim sloganımızı YARIDA KALMASIN olarak belirledik. 
 
Yurdun dört bir yanında bu etki sürsün, okuma mücadelesi veren gençlerimizin gayreti yarıda kalmasın diye azimle 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.  
 
TEV mezunları ile sonuçlandırdığımız etki analizi çalışması sonuçları doğrultusunda, vakfımızdan burs alarak 
eğitimleri desteklenen gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal hayatları ve kariyerleri de olumlu anlamda 
değişiyor.  
 
43. İstanbul Maratonu: Bu yıl 43. kez düzenlenen İstanbul Maratonu’nda, Türkiye’nin çeşitli illerinden 661 gönüllü 
koşucumuz ile bursiyerlerimizin hikâyeleri yarıda kalmasın diye koştuk. 1.437.250 TL’ye ulaşarak 200 gence 
destek sağladık.  
 
Desteklerini esirgemeyen kıymetli Mütevelli üyelerimize, Yönetim Kurulumuza ve büyük özverilerle çalışan tüm birim 
ve şubelerimize teşekkür ediyorum.  
 
Ödüllerimiz: Pandemi süresince Korona Burs Fonumuzla ilgili yoğun bir iletişim planı yürütüldü ve bu gayretimiz 
kamuoyu nezdinde ödüllendirildi.  
 
Reklam ve pazarlama sektörünün önemli girişimlerinin yer aldığı, Effie Ödülleri’nde “TEV Korona Kahramanlarına 
Vefa Fonu”muz Altın Effie kazandı. Zeki Müren için sosyal medyada gerçekleştirdiğimiz projemiz 2 altın, 2 gümüş 
ödüle layık görüldü. Felis Ödülleri’nde Ferdi Özbeğen ve Zeki Müren’i anma projelerimiz ödülle taçlandırıldı.  
 
Projede emeği geçen tüm birimlerimiz, yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızı tekrar kutluyorum.  
 
Değerli TEV Ailesi Üyeleri,  
 
Eğitime olan sonsuz inancınız ve bizlere duyduğunuz güven sayesinde bugünlere geldik. Ülkemizin aydınlık 
geleceğine beraberce katkı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle değerli Mütevelliler Heyeti 
üyelerimize, yönetimimize, bağışçılarımıza, bursiyerlerimize ve vakfımız çalışanlarına teşekkür eder, 2022 yılının 
vakfımız adına hayırlı bir yıl olmasını gönülden dilerim.
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Türk Eğitim Vakfı ailesinin saygıdeğer üyeleri,  
 
Vakfımız, çağdaş ve büyüyen Türkiye’nin aydınlık geleceği için sağladığı desteği 
artırarak sürdürmektedir. Bizler, bugünden aldığımız ilhamla faaliyetlerimizi gelecek 
yıllara daha güçlü bir şekilde taşımak için çalışıyoruz. Amacımız gençlerimizin 
cumhuriyetin değerlerine bağlı, öz güven sahibi, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak 
yetişmesine katkıda bulunacak eğitim desteğini ve fırsat eşitliğini sağlamaktır.  
 
Hep birlikte Türk Eğitim Vakfı ailesi olarak her geçen gün büyüyor, ülkemizin 
çağdaş geleceği için el ele veriyor, güçlerimizi birleştiriyor, çözüm üretiyor, geleceği 
şekillendiriyoruz.  
 
Bu çalışmalarda, bizi başarıya götüren en büyük gücümüz elbette ki bağışçılarımızdır, 
bir kez daha kıymetli bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarken aramızdan 
ayrılanlara da rahmet diliyorum.  
 
Türk Eğitim Vakfı’nın amacı, gençlerin nitelikli ve donanımlı yetiştirilmelerini 
sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri noktalara gelmeleri 
sonucunda, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır. Ne kadar çok kaliteli 
insan yetiştirebilirsek memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız. Bu felsefenin hâlâ 
kat’î surette geçerliliğini koruduğunu ve bizim için de her zaman yol gösterici olduğunu 
belirtmek isterim.  
 
Daha nice evladımız, öğrencimiz eğitim imkânına kavuşsun diye var gücümüzle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz; ancak her yıl gerçekleştirdiğimiz burs mülakatlarında 
görüyoruz ki daha binlercesinin desteğe ihtiyacı var. Hâlâ barınma, yemek gibi en 
temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için üniversiteyi bırakmak zorunda kalan gençlerle 
tanışıyoruz ve burs veremediğimiz öğrencilerin büyük bölümü eğitimlerine maalesef 
devam edemiyor. “Yarıda Kalmasın” çağrımızla tanıtım çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.  
 
Hepimiz biliyoruz ki ekonomik kalkınmanın temel noktası eğitimdir ve eğitimli nesil bir 
ülkenin en büyük gücüdür.  
 
Gençlerimizin yüreğindeki ülke sevgisiyle Atatürk ilkeleri ışığında geleceğimizi inşa 
edeceğine tüm kalbimle inanıyorum.  
 
Azimle yürüdüğümüz yolda bize destek olan, kıymetli mütevellilerimize, yönetim 
kurulumuza, sonsuz bir özveri ile gençlerimize ulaşmamızı sağlayan en büyük 
gücümüz bağışçılarımıza ve tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunarım.  
 
Saygılarımla,

Ömer M. Koç
Mütevelliler Heyeti Başkanı
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Neslihan Türkkan İyigün
Üye

Fırat Tekin
Üye

Murat Kaynar
Üye

Rona Yırcalı
Başkan

Adnan Adil İğnebekçili
Başkan Vekili

Sezai Emin Taşkent
Üye

Bengü Mısırlıoğlu
Üye

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU18
TEV DENETİM KURULU
Ateş Aykut
Kemal Uzun
Levent Yıldırım
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GENEL MÜDÜR MESAJI20
Türk Eğitim Vakfı Ailemizin Değerli Üyeleri,  
 
Türk Eğitim Vakfı ailesine 2021 yılının Eylül ayında dahil oldum. Bu müstesna 
topluluğa katılmaktan ve vakfın bir üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum. Gençlerimizin 
hikâyelerine değer katmak gurur verici.  
 
Türk Eğitim Vakfı, Türkiye’nin en köklü ve kıymetli vakıflarından biri. Ülkesine karşı 
sorumluluk duyan birçok hayırseverin, kurumun ve bireylerin desteğiyle Türkiye’nin 
aydınlık geleceği için çalışmalarına aynı özveriyle devam etmekte.  
 
1967’den bu yana, hayatlarına dokunduğumuz binlerce gencimiz, değerli 
destekçilerimiz ve eğitime inanan tüm dostlarımız sayesinde cumhuriyetin temel ilke 
ve inkılaplarına sahip çıkarak ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine getirmek için 
var gücüyle çalışacak, sorumluluk bilinciyle yetişmiş insanlar olarak toplumda yerlerini 
alacaklar, buna yürekten inanıyorum.  
 
Maalesef hayat adil değil, şartlar eşit değil ve gençlerimizin en büyük ortak 
dertlerinden biri eğitim. Özellikle maddi yetersizlikler gençler ile eğitim arasında 
aşılması güç bir duvar örüyor. Gençler ise eğitimin gelecekleri olduğunun çok farkında. 
Bizler de biliyoruz ki gençlerimizin istek ve beklentilerine ulaşabilmesindeki en önemli 
araç eğitim.  
 
Bunun için öncelikle gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sunmak gerekiyor. Türk Eğitim 
Vakfı olarak bunun için gayret ediyor, şartları eşitlemeye yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
En temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için bazılarının hikâyesi yarım kaldı. 
Bu sene gençlerimizin eğitimlerine devam etmek için her zamankinden daha fazla 
desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönem oldu. Hiçbir gencimizin hayalleri, hikâyeleri yarıda 
kalmasın, hepsi eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’nin aydınlık geleceğinin bir parçası 
olsun istiyoruz.  
 
Bu nedenle okula dönüş ayı olan eylül döneminde “Yarıda Kalmasın” dediğimiz 
yolculuğu başlattık. Bu doğrultuda öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik 
araştırmalarımıza devam ettik. Etki analizi çalışması sonuçları gençlerimizin hayatları 
çok yönlü desteklendiği takdirde ne kadar büyük neticeler aldığımızı gösteriyor.  
 
Vakfımızdan burs alarak eğitimleri desteklenen gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra 
sosyal hayatları ve kariyerleri de olumlu anlamda değişiyor. Burs alan öğrencilerin 
yüksek eğitim alma olasılığı 10 kat, iş hayatına katılma eğilimi ise 2 kata yakın 
artıyor.  
 
TEV bursiyeri olmak kadınların yaşama katılımını kolaylaştırıyor. Meslek ve eş seçme 
özgürlüklerini arttırıyor. Bu nedenle destekçilerimiz, sadece başarılı öğrenciye maddi 
destek sağlamayı değil, başarılı ve ihtiyacı olana fırsat eşitliği sağlamak istiyor.  
 
Biz bursiyerlerimizin sadece o andaki ihtiyacını karşılamıyor, onların her an yanlarında 
olmaya çalışıyor, mentorluk gibi farklı platformlarımızla, İngilizce kursları, iş ve staj 
imkânları ile hem eğitimlerini hem sosyal gelişimlerini desteklemeye çalışıyoruz.  
 

Banu Taşkın
Genel Müdür

GENEL MÜDÜR MESAJI

Yeni dönemde bu doğrultuda, bireylere küçük bağışlar için çağrı yaparken kurumlarla fayda artırmaya yönelik iş 
birliklerimiz sürecek. Birçok kurumsal şirket ve marka ile sürdürülebilir kalkınma hedefi olan nitelikli eğitime hizmet 
eden, sosyal etkisi oldukça güçlü projeler yaratmaya devam ediyoruz.  
 
Kurumsal iş birliklerinde dikkat ettiğimiz konuların başında öğrencilerimizi tüm eğitim yolculukları boyunca 
desteklemek geliyor. Yalnızca maddi bir yardım sağlayarak değil, ihtiyacı karşılamanın da ötesine geçmeyi 
önemsiyoruz.  
 
Türk Eğitim Vakfı olarak ulaşabildiğimiz, bize ihtiyacı olan her gencin eşit fırsatlarla eğitimine katkıda bulunmak, 
daha fazla gencimize destek olmak için biz hep buradayız!  
 
2021 yılını başarılı bir şekilde tamamlayan, öğrencilerimiz için büyük özverilerle çalışan Mütevelliler Heyeti 
üyelerimize, Yönetim Kurulumuza, çalışma arkadaşlarımıza ve bizi destekleyen tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi 
sunuyorum.  
 
Hiçbir gencin hikâyesinin yarıda kalmaması dileklerimizle…  
 
Sağlıklı ve umutlu günler.
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Yönetim Kurulu

Mali İşler Grup Müdürü Eğitim ve Burslar
Grup Müdürü

Yurt İçi Burs Yöneticisi

Yurt Dışı Burs Yöneticisi

Mezun ve Bursiyer 
Projeleri Yönetmeni

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

Burak Taş
Meltem Lara Bilikmen Has**

Şengül Küpücü

 Zeyno Beşikçi

Burcu Akın

Emine Pırasa

Ayşe Şimşek

Kurumsal İletişim 
Müdürü

Banu Taşkın*
Genel Müdür

Genel Müdür Koordinasyon Asistanı
Hayal Önel Çetin

İç Denetim Müdürü
Bilgehan IşıkÖmer Turna

Şubeler Genel Koordinatörü

Bağış Projeleri Müdürü

Bağışçılarla İlişkiler
Müdürü

Serpil Gümüş

Servet Dalay

Kürşat Serkan Hakan

Özlem Y. Tuzdengi

Cengiz Genç

* 01.09.2021 itibarıyla
** 01.09.2021 itibarıyla

31.12.2021 itibarıyla

Hukuk Müşaviri
Nermin Ceylan

Zeynep Canan Sülün

İnsan Kaynakları
Müdürü
Kübra Avtepe

Mustafa Meral

ŞUBELER

Seda Ekincioğlu Oral

Pınar Özcan

Anadolu Yakası Şube Başkanı

Arzu Aslan Kartal
Antalya Şube Başkanı

Mehmet Çalışkan
Bursa Şube Başkanı

Nail Kalemci
Denizli Şube Onursal Başkanı

Gülnur Soybayraktar
İzmir Şube Başkanı

Akın Bayrak
Kayseri Şube Başkanı

Derya Kurt
Kocaeli Şube Başkanı

Güneş Akpınar
Tekirdağ Şube Başkanı

Trabzon Şube Başkanı

Ankara Şube Başkanı
Ömer Turna

Adana Şube Başkanı

Balıkesir Şube Başkanı
Jale Bayraktar

Eskişehir Şube Başkanı
Başak Tuğba Damarsoy 

Muğla (Bodrum) Şube Başkanı
Ece Yeşilpınar

Gülçin Yıldız

Tekmil Özcan

Mustafa Aydos

Savaş İlgar

Ömer Turna

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

•   TEVİTÖL Bursu

Standart bursların 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

BURSLARIMIZ
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Türk Eğitim Vakfı, her yıl başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan gençlerimize birçok alanda burs imkânı sağlayan 
ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. 

Kuruluş yılı 1967 olan TEV, yurt içinde başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğrenim, üniversite, 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu 
komisyonlar tarafından seçilmektedir. Seçimlere TEV’den de temsilciler katılmaktadır.  

Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bugüne kadar verilen burs sayısı 269.000’e 
ulaşmıştır. TEV sadece 2021-2022 öğretim yılında yurt içinde 9.357 öğrenciye burs vermektedir. 2020-2021 ve 
2021-2022 öğretim yılındaki burs dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

YURT İÇİ BURS BÜTÇESİ

 
 2020-2021                                      2021-2022

(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 1.582 300¨ 4.271.400¨ 1.951 350¨ 6.145.650¨
Lise (Soma) 95 330¨ 313.500¨ 87 350¨ 304.500¨
Mülteci Kızlar 187 300¨ 561.000¨ 187 350¨ 654.500¨
Yüksek Öğrenim 5.740 700¨ 36.162.000¨ 6.747 800¨ 48.578.400¨
Yüksek Öğrenim 
(Soma)

6 700¨ 42.000¨ 3 800¨ 24.000¨

Kız Öğrenci Yurdu    109 350¨ 381.500¨
Yüksek Lisans 26 1.100¨ 257.400¨ 19 1.200¨ 205.200¨
Doktora 13 1.400¨ 163.800¨ 9 1.600¨ 129.600¨

Üstün Başarı (*) 230
700¨ 84.000¨

245
800¨ 60.000¨

1.400¨ 2.898.000¨ 1.600¨ 3.528.000¨
Kampüse Dönüş 
Desteği

   6.762 500¨ 3.381.000¨

Toplam 7.879  44.753.100¨ 9.357  63.392.350¨
TEVİTÖL (**) 186 1.320.978¨ 13.209.776¨ 195 1.770.588¨ 17.705.876¨
Genel Toplam 8.065  57.962.876¨ 9.552  81.098.226¨
(*) Eski yıllardan devam eden 75 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 259 öğrencinin 195‘i TEV'den tam veya kısmi burs almaktadır. 21 öğrenci 
TEVİTÖL’den tam burs almaktadır. Toplam 216 öğrenci bursludur (TEV'in verdiği burslar; 5,15 gündüzlü ve 127,75 
yatılı olmak üzere toplam 132,90 tam burs karşılığıdır.)  Pandemi nedeniyle 2020-2021’de yapılan yatılılık iadeleri 
ödemelerden mahsup edilmiştir.

Bursiyer Seçim Süreci 
2021-2022 öğretim yılında 126 devlet üniversitesinin tamamının; 743 fakülte ve yüksekokuluna, ayrıca 587 
meslek lisesine burs kontenjanı ayrılmıştır. Her yıl olduğu gibi başvurular internet üzerinden alınmıştır. 

2021-2022 öğretim yılında TEV yurt içi burslarına TEV internet sayfasından yapılan başvuru sayıları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir: 

Öğrenim Türü Burs Başvuru Sayıları

Yükseköğrenim 59.356

ÜBB 3.626

ÜBB Sanat 77

Meslek Lisesi 1.928

Yüksek Lisans 351

Doktora 72

Toplam 65.410

Başarı Takibi 
TEV, her yıl bursiyerlerinin başarı durumunu takip etmekte olup başarılı olduğu belirlenen öğrencilerin bursu ilgili 
öğretim kurumundan mezun olana kadar devam ettirilmektedir. Başarısız olanların, başka bir kurumdan burs aldığı 
tespit edilenlerin ve TEV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilmektedir.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

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. 

2020-2021 öğretim yılı sonundaki başarı durumlarına göre COVID-19’a rağmen başarı durumlarında düşüş yaşanmamış, 
bursiyerlerden 2.919’u yönetmeliğimize göre ödül almaya hak kazanmıştır. Bugüne kadar ise TEV’den ödül alan bursiyer 
sayımız 36.854’e ulaşmıştır. Ödüle hak kazanan bursiyerlere hak kazandıkları ek bursları hesaplarına yatırılmıştır.

Burs Aylıkları 
Burslar bir öğretim yılında 9 ay boyunca ödenmektedir. 2021-2022 öğretim yılı için burs aylıkları aşağıdaki şekilde ödenmiştir. 

• Mesleki ortaöğretim öğrencilerine 350 TL • Üniversite öğrencilerine 800 TL • Yüksek lisans öğrencilerine 1.200 TL 

• Doktora öğrencilerine 1.600 TL • Üstün başarı bursiyerlerine aylık 1.600 TL

TEV Yurt İçi Bursları Geri Ödemesizdir 
TEV’in yurt içi bursları geri ödemesizdir. Genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her bursiyer, eğitime destek 
olma meşalesini devralmaktadır. 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 etmektedir.

Yurt İçi Burs Uygulamalarında Öne Çıkanlar:
2021-2022 öğretim yılında Türkiye genelinde 81 ilde 126 devlet üniversitenin, 743 fakültesine ayrıca 

587 meslek lisesine burs kontenjanı ayrılmış ve burs alan 195 TEVİTÖL öğrencisi de dahil edildiğinde bu öğretim 
yılında toplam 9.552 öğrenciye burs verilmiştir.

2021-2022 öğretim yılı başında; her zaman olduğu gibi başvurular elektronik ortamda alınmıştır. Bu öğretim yılında 
yaklaşık 60.000 öğrenci TEV’in üniversite eğitim bursu için başvuru yapmış ve ön elemenin ardından yaklaşık 
16.000 öğrenci mülakata davet edilmiştir.  

Türkiye genelinde 81 ilde 743 fakültenin öğretim üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen eğitim bursu bursiyer seçimlerine 
TEV Genel Müdürlüğü ve şube yöneticilerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip katılım sağlayarak seçimlerin TEV 
burs kriterlerine uygun bir şekilde yapılması sağlanmıştır.

Uzun bir aradan sonra okullarına dönen ve yeni dönemde ailemize katilan 6.762 lisans bursiyerlerimize bir defaya 
mahsus olmak üzere 500 TL Kampüse Dönüş Desteği sağlanmıştır.

McKinsey Danışmanlık Şirketinin desteğiyle “Çevik Çalışma Metodolojisi” eğitimi alınmış ve başvuru aşamasından 
başlayarak “Bursiyer Yolculuğu” iyileştirme çalışmaları projesi yapılmıştır. Halen bu çalışma sistemine devam edilmektedir. 

Yönetim Kurulunun aldığı kararla ihtiyaç durumuna göre burs kademelendirmesi yapılabilmesi için Ek Burs Yürütme 
Kurulu tarafından hazırlanan prosedüre göre ek burs destekleri verilmiştir. Ek burs verilen bursiyer sayıları ve 
yapılan ödeme miktarları aşağıdaki tabloda sunulmuştur:  

Burs Dışı Destek Türü Bursiyer Sayısı Ödeme Tutarı
Bilgisayar (Uzaktan Eğitim) Bursu 13 52.000¨
Kampüse Hoş Geldin Desteği* 6.880 3.440.000¨
Ek Burs Türü   
Kitap Kırtasiye Bursu 350 189.000¨
Sanat ve Sosyal Faaliyet Bursu (Tek seferlik) 44 6.600¨
Ulaşım-Erişim Bursu 450 405.000¨
Yemek İhtiyaç Bursu (1. grup) 500 1.125.000¨
Ek Burs Verilen Bursiyer Sayısı Toplamı 1.344 5.217.600¨
(2020-21 Öğretim Yılı)

1.350

672 bursiyere 
laptop

Bilgisayar Desteği 678 bursiyere:

2.712.000 TL

*Eğitim yılı içerisinde yedekten asile dönüştürülen yeni bursiyerlere de aynı destek verildiği için, akademik yıl 
başındaki sayıları ifade eden büyük tablodaki sayıdan farklıdır.
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ÖZEL BURSLAR 
Koruma Altındaki Gençlere Yönelik Burslar: 
TEV her yıl, devlet koruması altında olup yükseköğrenimde veya meslek liselerinde öğrenim gören gençlere burs 
olanağı sağlamaktadır. TEV bu amaçla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla duyuru yapmaktadır. 
TEV yüksek öğretim kurumlarına da ek kontenjanlar ayırarak bu gençlerimize öncelik tanımaktadır. 2021-2022 
öğretim yılında koruma altında olup öğrenimine devam eden 83 gencimiz TEV’den burs almaktadır.

Engelli Öğrenci Bursu: 
TEV her yıl, engelli olup öğrenimine devam eden gençlerimize burs olanağı sağlamaktadır. TEV, bu amaçla Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile duyuru yapmakta ve engelli gençlerimizin TEV burslarına başvurması 
sağlanmaktadır. TEV ayrıca öğretim kurumlarına da ek kontenjanlar ayırarak engelli gençlere öncelik tanımaktadır.  
2021-2022 öğretim yılında 89 engelli öğrenci TEV’den burs almaktadır. 

Darüşşafaka Lisesi Mezunu Bursu:
TEV her yıl, baba veya annesini kaybetmiş çocukların eğitim gördüğü Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olup 
yükseköğrenim görmeye hak kazananlara burs olanağı sağlamaktadır. Bu amaçla üniversitelere bildirilen 
kontenjanlara ilave olarak ek kontenjan bildirmektedir. 2021-2022 öğretim yılında 54 Darüşşafakalı gencimiz 
TEV’den burs almaktadır.

Soma Faciası Bursları:  
TEV ülke olarak yaşanan acı olaylarda da burs imkânı yaratmaktadır. 2014 yılı Mayıs ayında yaşanan Soma faciasında 
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 kişi ve kurumların bağışlarıyla 90 Soma maden kazası yetimine halen burs verilmeye devam edilmekte olup 
bursları öğrenim hayatları boyunca devam ettirilecektir.  

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. TEV zorlu COVID-19 döneminde sağlık mücadelesi için 
sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef COVID-19 sebebiyle hayatlarını 
kaybeden sağlık çalışanı kahramanlarının çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için harekete geçmiş ve 
“Korona Kahramanları’na destek, çocuklarına gelecek.” sloganıyla “TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu”nu hayata 
geçirmiştir. 

 
Bu süreçte TEV-KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) ile iş birliği yaparak vefat eden sağlık çalışanlarının 
çocuklarına burs vermeye başlamıştır. 2020 yılı sonu itibariyle sonu itibariyle ebeveyni sağlık çalışanı olup  
COVID-19’dan vefat etmiş olan 110 öğrenciye bu kapsamda burs verilmeye başlanmıştır.  

 
Diğer taraftan TEV’e ulaşan çalışma alanı sağlık dışı olan; ebeveyni COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin öğrenim gören 
çocukları TEV’in eğitim bursu kriterleri çerçevesinde değerlendirilmeye devam etmektedir. Bu kapsamda da yıl sonu 
itibariyle 54 öğrenciye burs verilmeye devam edilecektir. 

Deprem Bursları:
TEV kuruluş yıllarından itibaren Türkiye’yi yasa boğan depremlerde; anne veya babasını kaybeden, ebeveyni 
depremde göçük altında kalarak çalışamayacak duruma gelen veya depremde evi yıkılan ailelerin öğrenim gören 
çocuklarına burs vermiştir.  
 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 24 Ocak 2020 tarihinde başta Elazığ olmak üzere Malatya ilini de etkileyen ve ülkemizi 
derinden etkileyen depremlerden biri olan Elazığ depreminde de TEV harekete geçmiştir. Elazığ depremi için  
Millî Eğitim Bakanlığı’nın TEV’e yönlendirdiği öğrencilerden 30’u halen burs almaya devam etmektedir. 
 
Yine 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ilini etkileyen deprem nedeniyle, TEV’e başvuru yapan ve şartları sağlayan 47 
öğrenci halen burs almaktadır.

 

TEV BURSİYER YOLCULUĞU PROJESİ

TEV Bursiyer Yolculuğu Projesi (TBY) ile TEV’in Türkiye’deki birçok öğrencinin hayatına dokunan burs yolculuğunda, 
farklı alanlardaki fırsatlar belirlenerek birlikte daha iyi bir bursiyer deneyiminin yaratılması hedeflenmiştir. McKinsey & 
Company uzmanlığı ve deneyimiyle tasarlanan bu projede, bursiyer yolculuğunu en iyiye çıkarma hedefi doğrultusunda 
TEV’i 21. yüzyıl yetkinliklerine ve vizyonuna sahip bir organizasyona dönüştürmenin temelinin de atılması amaçlanmıştır.  
 
Projenin temel hedef ve odak noktalarını standartlaşma, iletişim, otomasyon ve dijitalleşme, veri odaklılık ve 
inovasyon olarak belirlenirken; tasarımı da hatasız, yalın, tutarlı, ulaşılabilir, kişisel, ilgi çekici ve şeffaf olacak 
şekilde hazırlanmıştır (Bkz. Şekil 1). Bursiyer deneyimini, süreçlerin her aşamasında uçtan uca konfor sağlayacak 
şekilde yeniden yapılandıracak bu projede, her bir bursiyeri özel, rahat ve güvende hissettirmek odak noktası 
olmuştur. Ana hedefler arasında; aday olan, devam eden veya mezun olan bursiyerlerin memnuniyet oranını 
daha da yükseltmek, adaylıktan mezuniyete uçtan uca tüm süreçlerimizi self-servis bir platforma taşımak, emek 
yoğun operasyonel işleri otomasyona alarak verimliliği artırmak ve belge gereksinimini %100 dijitalleştirerek 
sürdürülebilirliğe katkı sağlamak gibi hedefler bulunmaktadır.

Şekil 1. TEV Bursiyer Yolculuğu Projesi odak noktaları ve tasarım prensibi

Mayıs 2021’de birinci fazına başlanan proje ile tasarım odaklı düşünme yönetimini ve çevik metodolojileri de 
vakıf tarihinde ilk kez uygulamaya alındı. Projenin ilk fazında güncel durumla ilgili bulgular elde edildi. Bu bulgular 
özelinde gelişime açık alanlar tespit edilerek süreçleri uçtan uca ölçen başarı metrikleri, 360 derece saha verileri 
ve içgörüler kullanılarak yol haritası belirlendi. Kurumsal bir transformasyona da öncülük edecek bu yol haritasında 
yer alan süreçler, ihtiyaçlar doğrultusunda önceliklendirilerek uygulanmıştır.   
 
Projenin Ağustos 2021’de başlayan ve halen devam etmekte olan ikinci fazında ise belge doğrulama çalışmaları 
kapsamında, transkriptlerin OCR, Ai ve RPA teknolojileri ile doğrulanarak okutulması, mobil uyumlu ve kullanıcı 
dostu başvuru formlarının hazırlanması, aday süreç takip ekranları hazırlanması, şeffaf ve hesap verilebilir bir 
mülakat deneyimini destekleyen TEV Mülakat Platfromu’nun hayata geçirilmesi, güçlendirilmiş iletişim planı ile 
paydaş etkileşimin yükseltilmesi gibi aşamalar tamamlanmıştır (Bkz. Şekil 2).

 Şekil 2. TEV Bursiyer Yolculuğu Proje Yapılanması ve Faz 2 kapsamında tamamlanan işler
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Yine Faz 2 kapsamında, Aralık 2022 tarihine dek tamamlanması öngörülen aşamalar arasında, adaylara tüm 
başvuru dönemi süreçlerinde uçtan uca otonomi kazandıracak aday takip ekranları, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği 
güçlendirmek amaçlı politika metinleri ve hem adaylara hem diğer iç ve dış paydaşlara yüksek otonomi ve 
standardizasyon sağlayan geliştirilmiş mülakat platformunun hayata geçirilmesi gibi ana baslıklar uygulama planına 
alınmıştır.

B. YURT DIŞI BURSLAR

TEV 1969 yılından bu yana, Türkiye’nin 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. 
Yurt dışı bursları kapsamında TEV, çeşitli ülkelerde devlet kurumları, üniversiteler ve vakıflar ile iş birliklerini uzun 
yıllardır sürdürmekte, ayrıca potansiyel iş birlikleri kurarak başarılı gençlerin yurt dışındaki öğrenimlerine sağladığı 
desteği artırmak için çalışmalarına devam etmektedir. TEV’in yurt dışı bursları Temel Bilimler, İktisadi İdari Bilimler, 
Mühendislik, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Tıp gibi çok çeşitli alanları kapsamaktadır.

Yurt dışı yüksek lisans, doktora, üst ihtisas ve araştırma burs programları:

1. Yüksek Lisans Bursları

• TEV-ABD ve Batı Avrupa ülkeleri

• TEV-DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) Almanya 

• TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa 

• TEV-Garring Vakfı Danimarka 

• TEV-FIAT-TOFAŞ İtalya 

• TEV-IE Business School İspanya

• TEV-IUJ Japonya (International University of Japan)

2. TEV-SINGA Singapur’da Karşılıksız Doktora Bursu

3. TEV-Dr. Orhan Birman Tıp Bursu (ABD ve Batı Avrupa ülkeleri)

4. TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Bursu (ABD)

TEV 1969 yılından bugüne kadar 2.124 gence yurt dışında eğitim görme imkânı sağlamıştır.  
2021 yılında 72 yeni bursiyer seçilmiş olup halihazırda yurtdışında eğitimine devam edenlerle birlikte yurt dışında 
TEV bursiyeri olarak öğrenimine devam eden 207 öğrenci bulunmaktadır. 2021’de seçilen bursiyerler 24 Şubat 
2022 tarihinde düzenlenen dijital basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtılmıştır. Bursiyerler Ağustos 2021’den itibaren 
yurt dışında öğrenimlerine başlamıştır.

 
2021 Yılı Yurt Dışı Başvuru ve Bursiyer Seçim Süreci Özeti:

Geçerli başvuru: 822 

Mülakata giren: 227

Bursiyer olmaya hak kazanan: 72

2020-2021 YURT DIŞI BURSİYER SEÇİM SONUÇLARI (Kontenjan ve Seçilen)

BURS PROGRAMLARI KONTENJAN SEÇİLEN

TEV-Dr. Orhan Birman Tıp Bursu

(ABD ve Batı Avrupa ülkeleri)
2 0

TEV - Lipodistrofi Araştırma ve 
Eğitim Bursu - Tıp - ABD

1 0

TEV-DAAD - Almanya 45 45

ABD ve Batı Avrupa ülkeleri 5 6

TEV-IUJ Japonya 1 10

TEV-Fransa Büyükelçiliği - Fransa 7 7

TEV-FIAT-TOFAŞ - İtalya 2 2

TEV-IE Business School - İspanya 2 2

TEV-Garring Vakfı Danimarka 3 3

TEV-SINGA - Singapur 12 6

TOPLAM 80 72

TEV bursiyerleri yurt dışındaki üniversitelerde, öğrenimlerini üstün başarı ile sürdürmekte ve dereceyle mezun 
olmakta, yurda döndüklerinde önemli görevler üslenmekte ve Türkiye’ye katma değer yaratmaktadırlar.  

TEV YURT DIŞI BURS PROGRAMLARI

TEV-ABD, Batı Avrupa Ülkeleri Bursu:  
Türk Eğitim Vakfı 1969’dan beri, ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde konularında en iyi üniversitelerde İdari Bilimler, 
Mühendislik, Temel Bilimler, Hukuk ve Güzel Sanatlar alanlarında yüksek lisans bursları vermektedir. 2021-2022 
akademik yılı için seçilen 6 yeni bursiyerle birlikte toplam bursiyer sayısı 600 olmuştur.  

TEV-DAAD Almanya Bursu: 
Türk Eğitim Vakfı, 1998 yılından itibaren Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile birlikte Almanya’da Ekonomi, 
İşletme, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanlarında ortak yüksek lisans bursları vermektedir. TEV-DAAD burslarından 
2021-2022 akademik yılı için seçilen 45 yeni bursiyerle birlikte toplam bursiyer sayısı 785’e ulaşmıştır. Bursların %50’si 
DAAD, %50’si TEV tarafından karşılanmaktadır. 

TEV-Fransa Büyükelçiliği Bursu: 
TEV ile Fransa Büyükelçiliği Fransa’da Ekonomi, İşletme, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanlarında müşterek yüksek 
lisans bursları vermektedir. 2021-2022 öğretim yılı için yeni seçilen 7 bursiyerle birlikte toplam bursiyer sayısı 168’e 
ulaşmıştır. Bursların %50’si Fransa Hükûmeti, %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 TEV’e aktarılan büyük bir kısmı ile Kırşehir Çayağzı’nda, İstanbul Ümraniye’de ve Sakarya Akyazı’da 
bilgisayar sistemleri ile donatılmış üç ilköğretim okulu yaptırılmış, sağlık kuruluşlarına ihtiyaç duyulan cihazlar alınmıştır. 
Fon sahibi vasiyetçilerin isteği doğrultusunda bu üç okuldan her yıl en başarılı olanlar arasından seçilen 20 civarında 
öğrenci Danimarka’ya geziye gönderilmekte, okulların ihtiyaçlarına destek olunmaktadır. 2021 yılında COVID-19 nedeniyle 
Danimarka gezisinin yapılması mümkün olmamıştır. Bu fondan, 1996 yılından bugüne kadar 41 bursiyere Danimarka Teknik 
Üniversitesi’nde belirli Mühendislik bölümlerinde yüksek lisans öğrenimi için burs verilmiştir. Bursiyerlerin tüm giderleri TEV-
Garring Vakfı burs fonundan karşılanmaktadır. 2021-2022 öğretim yılı için üç yeni bursiyer seçilmiştir.

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 TEV ile IE Business School 
müşterek seçtiği gençlere yüksek lisans bursu vermektedir. İş birliğinin başladığı 2012’den bu yana 18 TEV bursiyeri 
bu imkândan yararlanmıştır 2021-2022 öğretim yılı için iki yeni bursiyer seçilmiştir. Bursiyerlerin okul ücreti IE, yaşam 
giderleri ise TEV tarafından karşılanmaktadır. IE böyle önemli bir iş birliğini dünyada sadece TEV ile yapmaktadır. 
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TEV-Japonya Bursu: 
Türk Eğitim Vakfı ile Uluslararası Japon Üniversitesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1986-2021 yılları arasında 
TEV’in önerdiği gençlere bu üniversiteden 18 başarılı gence 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. TEV-SINGA bursları, A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang 
Technological University) ve NUS (National University of Singapore) SUTD (Singapore University of Technology and 
Design)’da Mühendislik ve Temel Biyomedikal Bilimler alanlarında 4 yıllık tam zamanlı doktora öğrenimi için karşılıksız 
verilmektedir. 2011 yılından bu yana 99 bursiyere burs imkânı sağlanmıştır. Bunlardan 6’sı 2021-2022 akademik 
yılı için seçilmiştir. Singapur dünyanın en gelişmiş araştırma laboratuvarlarının bir kısmına sahiptir. İş birliği yaptığımız 
üniversitelerden NUS ve NTU dünyanın en iyi 12 üniversitesi arasındadır. 

TEV-FIAT-TOFAŞ Bursu: 
TOFAŞ burs fonundan 2009 yılından bu yana 25 bursiyere İtalya’da 10 kadar “Politecnico”; yani teknik üniversitede 
Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanlarında yüksek lisans bursu verilmiştir. 
Bunlardan ikisi 2021’de seçilmiştir. Bursiyerlerin tüm giderleri FIAT-TOFAŞ burs fonundan karşılanmaktadır. Öğrenimini 
tamamlayan bursiyerlere FIAT-TOFAŞ bünyesinde çalışma imkânı sağlanmaktadır.  
 

Dr. Orhan Birman Yurt Dışı Tıp Araştırma Bursu: 
1996 yılından itibaren TEV’in bağışçısı Merhum Dr. Orhan Birman burs fonundan kurumunun desteklediği başarılı 
ve maddi olanakları kısıtlı tıp doktorlarına üst ihtisas ve araştırma çalışmaları için yurt dışında tıp araştırma bursu 
verilmektedir. Bugüne kadar çeşitli alanlardan 82 genç tıp doktoruna burs imkânı sağlanmıştır. Yurt dışında çalışmalarını 
tamamlayan TEV bursiyerleri Türkiye’nin çeşitli hastanelerinde görevlerine devam etmektedir.

TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Burs Fonu: 
Türk Eğitim Vakfı 2017’den beri Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Burs Fonu’ndan ABD’de Lipodistrofi alanında  
Çocuk/Erişkin Endokrinoloji ve/veya Metabolizma Bölümleri için en az uzmanlığını almış tıp doktorlarına üst ihtisas ve 
araştırma bursları verilmektedir. Bugüne kadar üç tıp doktoru bu burstan yararlanmıştır. 

Yurt Dışı Burslar Başvuru ve Seçim Süreci:
TEV’in yurt dışı burs ilanları her yıl Ekim ayı başından itibaren takip eden yıl için web sitesinde ve sosyal ağlarda başvuru 
süresince yayınlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde TEV yurt dışı burslarının tanıtım seminerleri 
gerçekleştirilmekte, böylece tüm Türkiye’de öğrencilere bursların duyurulması amaçlanmaktadır.  
 
Adaylar, TEV’in yurt dışı burslarına internet sitesinden başvurularını yapabilmekte, başvuru formlarını ve diğer gerekli 
belgeleri sisteme dijital olarak yükleyerek başvurularını tamamlayabilmektedirler.  
 
Başvurusunu tamamlayan adaylar arasından belli sayıda aday mülakata davet edilmekte ve bağımsız akademik 
komisyonların değerlendirmesi sonucunda asil ve yedek bursiyerler belirlenmektedir.

1969-2021 Yurt Dışı Bursiyerlerinin Alanlara Göre Dağılımı (Toplam: 2.053)

Üniversitelerde Yurt Dışı Burs Tanıtım Seminerleri: 
Türk Eğitim Vakfı’nın yurt dışı burslarına yoğun aday başvurusunun bulunduğu üniversitelerden alınan davetler 
üzerine Kasım ve Aralık aylarında Boğaziçi, Akdeniz, Kayseri Abdullah Gül, Erciyes, Koç, Yeditepe, ODTÜ ve 
Galatasaray üniversiteleri öğrencilerine dijital ortamda yurt dışı burs tanıtım ve bilgilendirme seminerleri 
gerçekleştirilmiştir. Oldukça kalabalık öğrenci gruplarının katılımı ve ilgisi ile yurt dışı bursları hakkında detaylı 
bilgileri adaylar ile paylaşma fırsatı bulunmuştur. 

Garring Okullarına Ziyaret: 
İstanbul Ümraniye’deki TEV-ZZ Garring Ortaokulu’na ve Sakarya Akyazı’daki TEV-ZZ Garring İlk ve Ortaokulu’na 
ziyaretler düzenlenmiş okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelinmiştir. Ümraniye’deki okulda TEV-
Garring fonu sayesinde öğrencilere kazandırılan yeni spor salonunun açılışı yapılmış, minik öğrencilerin sevinçlerine 
tanık olunmuştur. Ayrıca bir önceki sene alınan ancak COVID-19 nedeniyle kullanılamayan bilgisayarların durumu 
kontrol edilerek kodlama sınıfı açılması için gereken altyapı ve donanım ihtiyaçları belirlenmiş, Bilgi İşlem biriminin 
destekleriyle çalışmalar hızla devam etmektedir. Akyazı’daki okulda ise bütün öğretmenlerle bir araya gelinerek 
onlardan öğrencilerinin eğitimleri, akademik ve sosyal gelişimleri için ihtiyaç duydukları desteklerin neler olduğu 
öğrenilmiş, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
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35EĞİTİM 
KURUMLARIMIZ

Yurdumuz genel ulaşım hatlarına, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp- Hemşirelik-Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Fakülteleri ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu 
ile İzmir Ekonomi Üniversitelerine yürüme mesafesindedir.  
 
İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne yakın mesafede olup Ege Üniversitesi’ne metro ile 
ulaşım sağlanmaktadır.  
 
373 öğrenci kapasitesi ile bursiyer ve ücretli öğrencilerimize hizmet verilmektedir.  
 
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 sisteminin yanı sıra her öğrenci için ferdi kaza sigortası 
yapılmaktadır.  
 
Yurdumuzda kalan öğrencilerimize kişisel ve sosyal gelişimlerine uygun seminer ve 
eğitimler organize edilmektedir. Ayrıca yurdumuza oldukça yakın mesafedeki spor 
kompleksinden faydalanma imkânı bulunmaktadır.  
 
Modern bir yaşam alanı sunmakta olduğumuz binamız orman ve deniz manzaralı 3 
kişilik odalardan oluşmaktadır. Yurdumuz, sadece burslu gençlerimize değil, güvenli 
bir aile ortamı arayışında olan tüm ücretli başvurulara açıktır.

ÖZEL TÜRK EĞİTİM VAKFI 
CUMHURİYET YÜKSEKÖĞRENİM 
KIZ ÖĞRENCİ YURDU
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ÖZEL TÜRK EĞİTİM VAKFI 
SEDEF ÖLÇER YÜKSEKÖĞRENİM 
KIZ ÖĞRENCİ YURDU

EĞİTİM KURUMLARIMIZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne 1,5 km uzaklıkta, 252 kız öğrenci yatak 
kapasitesine sahiptir.  
 
Yurdumuzda 1 adet engelli olmak üzere toplam 63 adet 4 kişilik oda 
bulunmaktadır. Odalarda çalışma masası, elbise dolabı, vestiyer, keson, 
banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Kız öğrencilerimize modern yaşam alanı 
sunulan yurdumuzda; yemekhane, kantin, spor odası, çamaşırhane, çok 
amaçlı toplantı salonu, lobi, mescit ve TV, etüt, bilgisayar, çizim ve diş 
odası gibi birçok birim yer almaktadır. Odalarda kablolu ve ortak kullanım 
alanlarında kablosuz internet erişimi, merkezi ısınma sistemi, teknik 
servis gibi birçok hizmet verilmektedir. Yurdun ortak kullanım alanları ve 
dış mekân kamera kayıt sistemi ile takip edilmektedir. Yurtta 24 saat 
profesyonel yönetim ve 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 

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
bulunmakta, her odada banyo ve tuvalet olup kişiye özel çalışma masası,
elbise dolabı, ayakkabılık mevcuttur. 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. Yurdumuzda 
24 saat görev yapan yönetim kadrosu, 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.

3736 TEV 2021 FAALİYET RAPORU



39MEZUN ve BURSİYER 
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Mezun Bursiyerler ile İletişim Birimi, Türk Eğitim Vakfı ile mezunları arasındaki 
bağları güçlendirmek, dayanışmayı artırmak ve mezunların kendi arasında olan 
iletişimi geliştirmek, Vakıf ile ortaklaşa çalışmalar yürütmek amacıyla 2017 
yılında kurulmuştur.  
 
Hedef, mezun bilgi sistemini güncelleyerek mezunları birbirinden ve TEV 
tarafından düzenlenen etkinliklerden haberdar etmektir. Bu sayede mezunlarla 
etkin, verimli ve sürdürülebilir iletişim kurmayı amaçlamıştır.

BİLGİ GÜNCELLEME
Eğitim dönemlerinde hayatlarına dokunduğumuz ve hikâyelerine ortak 
olduğumuz mezunlarımızın bilgileri güncellenmeye devam edilmiştir.  
2017 yılından bu yana TEV Şubeler ve Eğitim Birimi desteği ile 23.000’in 
üzerinde bursiyer bilgisi güncellenmiştir.
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ETKİNLİKLER/PROJELER

TEV MENTORİNK - Mezun Desteği

TEV, bursiyerlerine burs vermenin yanı sıra bursiyerlerin eğitim hayatından iş hayatına geçiş sürecine tam olarak 
hazırlanmış bireyler olarak geçmeleri için çeşitli açılardan da desteklemeye çalışmaktadır. Mezun ve bursiyerler 
arasında en uygun eşleşmeyi sağlayarak karşılıklı gelişime dayalı bilgi ve deneyim sağlayan bir platform olan TEV 
Mentorink mezun ve bursiyerlerine TEV elçisi kurumlara özel online mentorluk platformu sunar. 

 
EMCC Türkiye Sosyal Sorumluluk Grup Lideri Banu Aykın Köylüer tarafından mentiler ve mentorlar için eğitimler, 
program tanıtımı için online bir dizi etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklere 500’e yakın TEV ailesi üyesi katılmıştır.

TAKVİM YILI OLARAK

Yönetici Özeti 2021 Ç1 2200* Y/Y 
Artış 2019 Y/Y 

Artış 2018 Y/Y 
Artış 2017 Y/Y 

Artış 2016

Toplam Başvuru Sayısı 2242 72% 1306 26% 1039 85% 563 -12% 642 24% 519

Başvuran Mentor Sayısı** 877 75% 500 22% 409 162% 156 -44% 277 17% 237

Başvuran Menti Sayısı** 1365 69% 806 28% 630 55% 407 12% 365 29% 282

Yapılan Eşleşme Sayısı 1041 70% 612 14% 536 195% 182 -53% 390 49% 261

Toplam Yapılan Görüşme 
Sayısı***

1532 57% 976 44% 678 158% 263 -21% 333 -43% 581

Başarılı Bitiren Eşleşme 
Sayısı***

237 38% 172 67% 103 84% 56 -18% 68 -35% 104

Ortalama Memnuniyet 
Puanı (5.0)

4,85 1% 4,8 7% 4,5 -2% 4,6 2% 4,5 -2% 4,6

Mentorluk Buluşmaları
Bursiyerlerimizin kariyer gelişimlerine, hedeflerine ve hayallerine bir adım daha yaklaşmasına destek olacak  
2021 TEV Mentorink Programı’nın yeni döneminde EMCC Dünya Başkanı Dr. Rıza Kadılar ile buluşulmuştur.

MEC Topluluğu Eğitim Zirvesi
Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen bu etkinliğimizde alanlarının en iyileri, sürdürülebilir eğitimi tartışmak 
için bir araya gelmiştir. Dönemin Eğitim ve Burslar Grup Müdürü Mustafa Mert Önen TEV’i temsil ederek “Eğitimde 
Adalet ve Fırsat Eşitliği” konulu Hacettepe öğrencilerine konuşma yapmıştır. Online platform üzerinde gerçekleşen 
eğitime 500’e yakın öğrenci katılım göstermiştir.

Youth Talks 
Zorlu PSM’de düzenlenen bu etkinlik konuşmacı paneli serisi ile gerçekleşmiştir. Konuşmacı olarak pek çok 
kurumun üst düzey yöneticisin katıldığı bu etkinlikte Marketing Türkiye tarafından davet edilen TEV bursiyerlerimiz 
ağırlanmıştır. Tam günlük bir etkinlik olarak planlanan zirvede, gençleri yeni dönemde bekleyen fırsatlar, problemler 
ve geleceğe dair önü açık alanlar detaylıca ele alınmış, ve öğrencilere kariyer desteği verilmiştir. Fiziki ortamda 
gerçekleşen etkinliğimize 100’e yakın TEV bursiyerimiz katılmıştır.

TEV Yurt Dışı Mezun Buluşması  
2021 TEV Yurt Dışı Mezun Buluşması Yönetim Kurulu başkanımız Rona Yırcalı ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın 
konuşmasıyla başlamıştır. Buluşma 100’e yakın yurt dışı mezun bursiyerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir.

TEV Dijital Mezuniyet Töreni
2021 yılında TEV’den burs alarak mezun olan bursiyeri için mezuniyet töreni düzenlenmiştir. Pandemi koşulları 
nedeniyle TEV’in YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilen törene Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Mütevelli 
Heyeti Başkanı Ömer Koç, Genel Müdür Banu Taşkın, TEV mezun bursiyerleri, sanatçı Perran Kutman ve sanatçı 
Bennu Yıldırımlar da mesajlarıyla katılım sağlamıştır. Mezun bursiyer mesajları, bölümlerinden başarı ile mezun 
olmuş bursiyerler anons edilmiştir. Etkinlik detayları basında da yer almıştır.
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TEV Geri Ödeme Yapılandırma Projesi
Yurt dışında eğitim görmüş ve burs geri ödemesi taahhüdü bulunan 708 bursiyerden geri ödeme istenmiş,  
bu projenin birinci fazı yürütülmüştür

Akbank Gençlik Akademisi Fellowship Programı
Akbank Gençlik Akademisi ile sürdürülebilirlikten girişimciliğe, teknolojiden davranış bilimlerine, tasarım odaklı 
düşünmeden duygusal zekâya kadar disiplinler arası tüm üniversite öğrencilerine 10 aylık açık bir program 
hazırlanmıştır. Eğitimimize 50’ye yakın bursiyer katılım göstermiştir.

Koruncuk Vakfı 
Koruncuk Vakfı (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) ile iş birliği yapılarak 2020-21 öğretim yılında; TEV 
bursiyerlerinin 9 ve 10. sınıf öğrencilerine başlangıçta İngilizce, Matematik, Fen Bilgisi ve Biyoloji derslerini online 
olarak vermesi üzerine protokol imzalanmıştır. İş birliğimiz 2022 yılında da devam etmektedir.

Rotary - Ryla Eğitimleri
Rotary kulüpleri ile yapılan iş birliği ile organize edilen RYLA Eğitim Programı ile bursiyerlerin liderlik becerilerini 
geliştirebileceği eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimlerde 600’e yakın bursiyer kişisel gelişim ve yetkinlik geliştirme 
alanında eğitim alma fırsatı bulmuştur.

TOÇEV 
TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitimi Vakfı) ile iş birliği yapılarak 2020-21 öğretim yılında TEVİTÖL 
bursiyerlerine ilk yardım eğitimi düzenlenmiştir.

Kodluyoruz 
Kodluyoruz ile iş birliği yapılarak özellikle 3 veya 4. sınıfta okuyan, iş bulma konusunda güçlük çeken, kariyer 
değiştirmek isteyen, motivasyonu yüksek TEV bursiyerlerimize kodlama ve yazılım eğitimi konularında destek 
verilmiştir. Bu program kapsamında 330 öğrencimize eğitim verilmiştir.

2021-22 yılı içinde iş birliği sürdürülmektedir.

Kunduz 
Kunduz ile iş birliği yapılarak özellikle 4. sınıfta okuyan meslek lisesi öğrencilerimize Kunduz uygulaması aracılığıyla 
soru çözüm desteği verilmiştir.  

Protokol aşaması tamamlanmış olup meslek lisesinde okuyan 312 bursiyerimiz ücretsiz eğitim desteği imkânından 
faydalanmıştır.

Staj, Kariyer Danışmanlığı, Kariyer Fırsatları
Türk Eğitim Vakfı, bursiyerlerinin teorik bilgilerini pratikte pekiştirebilmeleri amacıyla staj yapmaları için mezunları 
ve iş birliği yaptığı kurumlar ile temasa geçerek bursiyerlere staj ve iş imkânı sağlamaktadır. Bugüne kadar 400’e 
yakın kurum ile iş birliği yapılarak staj ve kariyer desteği sağlanmıştır. Koçzer, TEB, DEICO, ACCA, TÜYAP, BCG, 
TSKB bursiyerlerimize staj ve mentorluk desteği sağlayan bu kurumlardan bazılarıdır.

TEV Mezun Kaynak Yaratma
Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak; ihtiyaç sahibi, başarılı gençlerin hayallerine destek olmak misyonu ve yeni 
bursiyerler yaratmak amacıyla mezun bursiyerlerin TEV’e bağış katkısı devam etmiştir. Mezun bursiyerlerin kaynak 
yaratmaya yaklaşık 1,5 milyon katkısı olmuştur.

TEV İnfakto Sosyal Etki Analizi Araştırması
TEV’in 54 yıl boyunca yaptığı çalışmaların topluma ve dünyaya etkisinin niceliksel ve niteliksel olarak ölçümlenmesi 
amacıyla İnfakto ile bir sosyal etki analizi yapılması kararlaştırılmıştır.

TEV Etki Analizi çalışmasında, TEV’in faaliyetlerinin 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 yer almıştır. Araştırmanın özet bulguları aşağıda verilmiştir. 

TEV mezun bursiyerlerin;
• % 91’i için TEV bursiyeri olmak kendileri için önemli bir kimliktir.
• % 93’ü TEV bursiyeri olmaktan gurur duymaktadır.
• % 96’sı TEV’in Türkiye’de tanınan prestijli bir kurum olduğunu düşünmektedir. 
• % 95’i TEV’in güvenilir bir kurum olduğunu düşünmektedir.
• TEV bursu almak daha yüksek eğitim alma olasılığını 10 kat artırmaktadır.
• TEV mezun bursiyeri olmak daha iyi bir topluma ulaşmada STK etkisinin olabileceğine inanma eğilimini 5 kat artırmaktadır. 
• TEV bursiyeri olmak kadınların yaşama katılımını kolaylaştırmaktadır.
• Başka bir dinden insanlar, başka bir milletten insanlar ve ilk kez tanışılan insanlara güven derecesinden  
   oluşturduğumuz Güven Endeksi’ne göre TEV bursiyerlerinin daha yüksek güven derecesine sahip olduğu görülmektedir.
• TEV mezunları arasında okulda ve diğer sosyal ortamlarda tanışarak evlenme daha yaygınken, TEV mezunu olmayan,  
   benzer sosyo-ekonomik koşullardan gelen üniversite mezunları arasında görücü usulüyle evlenmek daha yaygındır.
• TEV mezun bursiyeri olmak, gönüllülük yapma eğilimini 3 kat, aktif bursiyeri olmak 2 kat artırmaktadır.
• TEV bursiyeri olmak iş yaşamına katılma eğilimini iki kata yakın artırmaktadır.
• TEV bursiyeri olmanın çalışma hayatına katılma konusundaki etkisi kadınlar üzerinde çok daha fazladır. 
• Diğer faktörler kontrol edildiğindeyse genel olarak TEV bursiyeri olmak iş yaşamına katılma eğilimini iki kata yakın artırmaktadır.
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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 256 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 3’ü yabancı olmak üzere, 44 tam 
zamanlı ve 11 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
2021 YKS’de sınava hazırlanan 31 öğrencimizden kendi alanlarında ilk 100’de 1 öğrencimiz, 

ilk 1.000’de 5 öğrencimiz, ilk 10.000’de 14 öğrencimiz bulunmaktadır.

a) Yurt İçi Burs Yerleşme
2020-2021

ÜNİVERSİTE BÖLÜM ÖĞRENCİ SAYISI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp 1

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp 1

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Elektrik Elektronik 1

İnşaat Mühendisliği 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı 1

Endüstri Mühendisliği 1

İngilizce Öğretmenliği 1

EGE ÜNİVERSİTESİ Psikoloji 1

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Uluslararasi İlişkiler (Fransızca) 1

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Tasarım 1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Tıp 1

Tıp 1

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mimarlik 1

Makine Mühendisliği 1

İşletme Mühendisliği 1

Makine Mühendisliği 1

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Felsefe (Tam Burslu) 1

Matematik 1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1

Ekomomi (Burslu) 1

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 1

ODTÜ Elektrik Elektronik 1

SABANCI ÜNİVERSİTESİ Mühendislik (%50) 1

YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ Tıp 1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mekatronik Mühendisliği 1

Makine Mühendisliği 1

Makine Mühendisliği 1

b) Yurt Dışı Burs Yerleşme
2020-2021

2020 ÖĞRENCİ SAYISI

Yurt Dışı Başvurusu 17 Öğrenci

Kabul 87

Yurt Dışına Giden Öğrenci 17

Tam Burslu 1

%50-%99 Burslu 4

%0-%50 Burslu 1
%0 Burs 10

* Öğrencilerimiz Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda’da eğitimlerine devam etmektedir.   
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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 İl ve Türkiye Birinciliği
Türkiye Zekâ Vakfı tarafından 2021 yılında ikincisi düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası il 
finallerinde yarışılmıştır. Okulumuz öğrencilerinden 11. sınıf seviyesinde Berra Doğan, Hüseyin Arda Aksoy, Emre 
Eryılmaz ve 12. sınıf seviyesinde Okan Tezcan, Arman Özcan, Simay Pala topladıkları puanlar ile il birincisi ve 
Türkiye birincisi olmuşlardır.

9. TEVİTÖL Sosyal Bilimler Çalıştayı
TEVİTÖL Sosyal Bilimler Çalıştayı, her yıl TEVİTÖL öğrencileri tarafından organize edilen, birçok farklı şehir ve 
okuldan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen Türkiye’nin ilk liselerarası sosyal bilimler çalıştayıdır.  

Bu yıl dokuzuncusu çevrim içi olarak 30 Ocak 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen çalıştayın teması “Dalga” idi. 
Çalıştayda Dr. Senem Timuroğlu, Prof. Dr. Ümit Özlale, Prof. Dr. Kurtul Gülenç, Dr. Seda Kalem Berk,  
Dr. Selenga Gürmen, Doç. Dr. Zeynep Gambetti, Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Prof. Dr. Ferhat Kentel, Dr. İdil Işıl Gül ve  
Dr. Selçuk Akşin Somel hukuk, edebiyat, sosyoloji, felsefe, politika, psikoloji, ekonomi, tarih ve sinema 
atölyelerinde katılımcılarla etkileşimli şekilde “Dalga” ele alınmıştır.  

Oldukça verimli ve keyifli geçen bu günün hazırlanmasında ve sunulmasında emeği geçen öğrencilerimize, 
danışman öğretmenimiz Cafer Elitoğ ve sosyal bilimler bölümümüze, bizleri kırmayarak vakitlerini ayıran 
konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.

Meslek Atölyeleri
TEVİTÖL Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü liderliğinde, TEVİTÖL Gelişim ve Kariyer Kulübü öğrenci ekibi 
tarafından organize edilen “Meslek Atölyeleri’21” 3 Mart Çarşamba günü gerçekleşmiştir. Açılış konuşmasını 
oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ’un yaptığı Meslek Atölyeleri’21’e bu yıl alanında uzman 36 meslek sahibi katılmıştır.
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü
TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi olarak, “Çanakkale Geçilmez” diye anılan ve dünya tarihinde bir dönüm noktası olarak 
adlandırılan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, 106. yıl dönümünü yaptığımız çevrimiçi törenle anılmıştır. Törenimize 
konuk olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Genel Merkez Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Sedat 
Durna, gençlerin Çanakkale Zaferi’nden çıkarabileceği dersleri anlatmıştır.  

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephede olan tüm şehitlerimiz saygı, sevgi 
ve minnetle törenimizde anılmıştır.

 

 

2021 Mezuniyet Törenimiz 

29 Haziran 2021 tarihinde, 2021 mezunlarımız yeni hayatlarına uğurlanmıştır. TEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Adnan İğnebekçili, Okul Müdürümüz Mustafa Aydos, mezunlarımız adına 2012 mezunumuz Tuğçe Gündüz ve 2021 yılı 
okul birincimiz Sıla Aksoy’un konuşmaları sonrasında öğrencilerimize başarı belgeleri ve diplomaları öğretmenlerimiz 
tarafından verilmiştir.  

2021-2022 Açılış Dersimiz
2021-2022 açılış dersimiz 31 Ağustos 2021 Salı günü TEV Nevin-Mehmet Bilginer Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç’ın sunumuyla gerçekleşmiştir.  

Prof. Dr. Türker Kılıç’a ilham verici konuşması için tüm TEVİTÖL ailesi adına teşekkürlerimizi sunarız.

Sezai Türkeş Anma Töreni
3 Eylül 1998’de aramızdan ayrılan, okulumuzun kurucusu merhum Sezai Türkeş, mezunlarımız ve öğrencilerimizle 
30 Ağustos’ta mezarı başında anılmıştır. Kendisine, hayatlarına dokunmuş olduğu yüzlerce mezun ve öğrencimiz 
adına saygı ve minnetlerimizi sunarız.

2015 Mezunumuz Alp Türkol’un  
“Biz ise Yalnızca Arabalardık” eseri hakkında söyleşi
28 Eylül Perşembe akşamı öğrencilerimizle buluşan mezunumuz yazar Alp Türkol, moderatör öğrencilerimiz Seray 
Çakır ve Ayşe Başak Ersoy’un soruları çerçevesinde yazma süreciyle ve yazarlık serüveninde TEVİTÖL’ün kendisine 
katkılarıyla ilgili bir söyleşi gerçekleştirmiştir. 
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Pendik Off-Season yarışmasında FIRST ruhunu en iyi yansıtan takıma 
verilen “Chairman’s Award” ödülünü kazandık
Okulumuzun en köklü kulüplerinden biri olan IMC (İnanç Mechatronics Club) FRC robotik takımı 22-24 Ekim 2021 
tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Pendik Off-Season yarışmasında, yarışmanın en prestijli ödülü olan ve 
diğer takımlara örnek olarak FIRST ruhunu en iyi yansıtan takıma verilen “Chairman’s Award” ödülünü ve 30 takımın 
katıldığı robot yarışlarında finali de başarıyla tamamlayarak “Winner” ödülünü kazanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yaşı büyük bir coşkuyla kutlandı
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yaşı büyük bir 
coşkuyla kutlandı. İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah 
arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimiz şükran, saygı ve rahmetle anıldı. 

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Gençler Voleybol Şampiyonası
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Gençler Voleybol Şampiyonası’na katılan TEVİTÖL 
kız voleybol takımımız, 17 takımın katılım gösterdiği müsabakada finale çıkarak 2. olmuştur. 

10 Kasım Atatürk’ü Anma
Biz seni okuduk. Bize duyduğun güveni, fikirlerini, kararlılığını, ileri görüşlülüğünü, özgürlük mücadeleni okuduk.  
Bu ülkenin gençleri, her koşulda seni okuyabilsin diye daima izindeyiz.  
Özlemle anıyoruz.  
Okulumuzda 10 Kasım Atatürk’ü Anma filmi çekilmiştir.
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BAĞIŞÇILARLA İLİŞKİLER 

Türk Eğitim Vakfı’nın saygıdeğer büyükleri olan kıymetli bağışçılarımız, vasiyet ve hibe bağışları ile 
vakfımızın önemli değer kaynaklarını oluşturmaktadır. Vakfımızın en önemli sorumluluklarından biri, 
kıymetli bağışçılarımızın ihtiyaçları, istekleri ile ilgili manevi yükümlülüklerimizin karşılanmasıdır. 
Bizler bu bilinçle, özveriyle çalışarak varlıklarını daima yanımızda hissettiğimiz bağışçılarımızın 
ihtiyaçları olduğu her zaman yanlarında bulunarak; iyi veya kötü günlerinde onlara manevi olarak 
destek vererek kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktayız.   

Bilindiği üzere 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, vakfımız 
tarafından da bu uygulamalar hassasiyetle takip edilmiştir. Pandemi süreci boyunca, vasiyet ve 
hibe bağışçılarımız için verdiğimiz manevi hizmetler kapsamında; 2021 yılı boyunca bağışçılarımız 
düzenli olarak telefonla aranarak ihtiyaç ve istekleri sorularak yardım talep etmeleri halinde hijyen 
kurallarına titizlikle özen gösterilerek zaruri ihtiyaçları kendilerine ulaştırılmıştır. Vakfımızın imkânları 
ölçüsünde, ihtiyaçları düzenli bir şekilde takip edilerek istekleri yerine getirilmiş, ayrıca mutlu 
günlerinde kendileri için özel kutlamalar yapılarak bağışçılarımıza yalnız olmadıkları hissettirilmiştir.  

Bağışçılarımız sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında, doktor/hastane randevuları alınmış, aynı gün 
içinde yapılmakta olan tetkik/tedavi süreçleri boyunca hijyen kurallarına özen gösterilerek kendilerine 
hastanelerde refakat edilmiş, müdahale ve tetkikleri için hastaneye götürülmeleri gerektiğinde vakıf 
araçlarımız veya ambulans ile hastaneye kaldırılarak imkânlarımız ölçüsünde kendilerine manevi 
destek verilmiştir.  

Her yıl yapmakta olduğumuz hizmet sözleşmeleri kapsamında, 2021 yılı boyunca, vasiyet ve hibe 
bağışçılarımız acil sağlık ihtiyaçlarında kullanılmak üzere “Tıbbi Danışmanlık, Acil Yardım, Ambulans 
ve Doktor Hizmeti” üyeliğinden ücretsiz olarak yararlanmışlardır. 2021 yılı içinde bu hizmetimiz 
bağışçılarımız tarafından farklı zamanlarda yaklaşık 30 defa kullanılmıştır. İhtiyacı olan, talep eden 
bağışçılarımızın evlerine ambulans yönlendirmesi yapılarak bu hizmetimiz özenle temin edilmiştir.  

Bağışçılarımız için yapmakta olduğumuz hizmet sözleşmeleri kapsamında, herhangi bir sağlık 
güvencesi olmayan bağışçılarımız için sağlık kuruluşları ve hastaneler ile sözleşmeler yapılmış, 
bağışçılarımız özel bir sağlık kuruluşundan 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, Özel Yaşar Baytak Ağız 
ve Diş Sağlığı Polikliniği ile Biruni Analiz ve Sağlık Laboratuvar Hizmetleri Sanayi A.Ş. sağlık 
kuruluşlarının verdikleri tetkik, muayene hizmetleri kapsamında farklı oranlarda indirim imkânlarından 
yararlanmışlardır.  

Daha sosyal bir ortamda yaşamak isteyen, yaşam kalitelerini korumayı veya artırmayı amaçlayan, 
ayrıca salgın hastalık süresi boyunca sağlıklarını daha iyi koruyabilmek, düzenli bakım alabilmek 
için bir süre huzurevinde kalmak amacıyla talepte bulunan bağışçılarımıza, giderleri kendileri 
tarafından ödenmek üzere iş birliği içinde olduğumuz huzurevleri ve bakımevleri önerilmiştir. Talep 
eden bağışçılarımız ile birlikte bu kurumlar ziyaret edilmiştir. Kendilerinin uygun görmeleri halinde, 
seçtikleri kurumların prosedürleri yerine getirilerek bağışçılarımıza manevi destek verilmiş, talep 
ettikleri huzurevlerine yerleşmeleri sağlanmıştır.
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Vakfımızın 54. Kuruluş Yıl Dönümü’nde, ülkemizdeki koronavirüs tedbirleri nedeniyle kıymetli bağışçılarımızla 
fiziki bir etkinlik gerçekleştirilememiştir. Ancak bu anlamlı günümüz için özel olarak hediyeler hazırlanmıştır. 
Çalışanlarımız ile birlikte, günün anlam ve önemini en güzel şekilde ifade eden kutlama kartlarımız TEV ailemizin 
parçası olan kıymetli bağışçılarımıza ulaştırılarak bu özel günümüz gönül birliği içinde kutlanmıştır. 

BAĞIŞÇILARIMIZ
 
• 19 Mart’ta, dijital olarak gerçekleştirdiğimiz ve geleceğin liderlerini desteklemek amacıyla verdiğimiz  
 “TEV Üstün Başarı Bursu Basın Toplantısı” davetinde, 

• 10 Haziran’da; “İstanbul, Dolmabahçe Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii’nden, halkımıza kapalı olarak, Türkiye   
 genelinde, YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz dijital mevlit ve duamızda”, 

• 24 Ağustos’ta, dijital olarak gerçekleştirdiğimiz ve 2021 yılında mezun olarak hayata atılacak bursiyerlerimiz için   
 düzenlediğimiz “TEV Dijital Mezuniyet Töreni”nde,

• 24 Eylül’de Bodrum’da, Sanat Güneşimiz Zeki Müren’in ebediyete irtihalinin 25. yılı için düzenlediğimiz 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 25. Anma Yıl Dönümü, online mevlit ve duamızda”,  
 ayrıca aynı gün Bursa’da Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başındaki mevlit duasında ve Bursa Zeki Müren Güzel   
 Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen anma töreninde,

• 29 Aralık’ta dijital olarak gerçekleştirdiğimiz ‘’Yurt Dışı Mezun Bursiyer Buluşması Etkinliği’nde Mütevelliler   
 Heyeti, Yönetim Kurulu üyelerimiz, bursiyerlerimiz, gönüllülerimiz ve çalışanlarımız ile bir araya gelmiştir.

Bağışçılarımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Bayramlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, 
Öğretmenler Günü, Yılbaşı, Doğum Günleri” gibi özel günlerde aranarak bu özel günleri telefonla veya adreslerine 
Mutlu Gün Kartları gönderilerek kutlanmıştır.

Vefat eden bağışçılarımızdan Ahmet Adnan Saygun, Safiye Ayla Targan, Türkan Sedefoğlu, Ferdi Özbeğen, Zehra 
Macide Tanır için koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında, bağışçılarımızın kabirleri başındaki anma törenleri 
yapılamamıştır. Kıymetli bağışçılarımızın anma törenleri dijital olarak gerçekleştirilerek bağışçılarımız rahmet 
ve saygıyla anılmıştır. Dijital anma törenlerimiz, gazetelerin Türkiye baskısında ilan edilerek kamuoyuna ve 
halkımıza duyurulmuş olup akrabaları, yakınları, dostları ve sevenleri YouTube üzerinden gerçekleştirdiğimiz dijital 
törenlerimize davet edilmiştir. 

Vakfımızın kıymetli bağışçılarından “Sanat Güneşimiz Zeki Müren’in 25. vefat yıl dönümü için” 24 Eylül 2021 Cuma 
günü saat 11.00’de; TEV Bursa Şube Başkanlığı ve TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliği yönetimi, çalışanları, 
bursiyerleri ile Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi yöneticileri, sanatçının akrabaları, yakınları, dostları, sevenleri, 
basın mensupları ve halkımızın da katılımlarıyla Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında bağışçımız rahmet ve 
saygıyla anılmıştır. 

“Binlerce genç gibi benim için de bir ışık yakan TEV, üstün başarıyı sizler sayesinde 

ödüllendiriyor. Her açıdan eğitimimde büyük katkısı olan ve olmaya devam edecek bu burs için 

teşekkürlerimi iletiyorum. Bağışçımız Zeki Müren gibi cıvıl cıvıl, rengarenk bir ömür dileğiyle…”

Tıp Fakültesi Öğrencisi  
TEV Bursiyeri İbrahim

“Üniversiteye başladığımda derslerin yanı sıra maddi açıdan birçok problemle karşılaşacak 

olmam kaçınılmazdı. Ama TEV ailesi sayesinde, hedeflerime; bu tür maddi kaygılar gütmeden 

odaklanabileceğim. Sizi hiç görmesem de aramızda gözle görülmeyen, mesafe tanımayan, çok 

güçlü bir bağ olduğunu hatırlatmak isterim. Sizlere her şey için minnettarım. İyi ki varsınız!”

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi  
TEV Bursiyeri Elif

“Türk Eğitim Vakfı’nı üniversite sınavından sonra detaylı bir şekilde araştırıp tanıdım. Günümüz 

şartlarında hemen hemen her öğrencinin maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğu bir gerçek. 

Bu desteğin en az kendisi kadar önemli olan bir diğer şey ise Türk Eğitim Vakfı’nın 54 yıldır 

herhangi bir karşılık beklemeden bu samimi tutumunun bende derin bir güven hissi uyandırması. 

Bununla birlikte Türk Eğitim Vakfı bileşenleri ile iletişim kurdukça bir aile olduğumuzu açık bir 

şekilde hissediyorum. Bizi desteklediğiniz ve TEV ailesinin bir parçası olmamızı sağladığınız için 

teşekkür ederiz.”

Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencisi  
TEV Bursiyeri Mehmet

Bursiyerlerimizden 
Bağışçılarımıza Mesajlar
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Bodrum-Zeki Müren Sanat Müzesi Bursa Zeki Müren Mezarı 
Başında Anma Töreni

24 Eylül 2021 Cuma günü saat 14.00’te; koronavirüs salgını nedeniyle, halkımıza kapalı olarak, 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 yaptığımız canlı yayın ile bağışçımız Zeki Müren’in mevlit 
ve duası yapılarak anma törenimiz gerçekleştirilmiştir.  

Sanat Güneşimiz Zeki Müren’in 25. vefat yıl dönümü için düzenlediğimiz mevlidimiz, 23 Eylül 2021 tarihinde, 
Hürriyet ve Sözcü gazetelerinin Türkiye baskısında, aynı tarihlerde Bursa Olay yerel gazetesinde ve Posta (Ege 
Bölgesi baskısı), Hamle, Olay ve Yeni Gün Bodrum yerel gazetelerinde yayınlanmıştır. Ayrıca Bodrum içindeki 
billboard’larda ve dijital panolarda kamuoyunun bilgisine sunulmuş, sosyal medya ve diğer mecralarda etkin bir 
iletişim süreci yürütülerek anma etkinliğimiz halkımıza duyurulmuştur. 

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 yayınlanmıştır. Vefat eden tüm bağışçılarımızın cenaze ve defin işlemleri, mezar bakımları, onarımları 
vasiyetlerindeki özel istekleri göz önünde tutularak özenle yapılmaya devam edilmiştir.  

2021 yılında da vefat eden bağışçılarımızın vasiyetlerinde belirttikleri istekler yerine getirilmiş, kurban kesilmesi, 
muhtaç çocukların giydirilmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, ihtiyaç sahibi okullara kitap, malzeme alımı, 
kırtasiye yardımı, bakım ve onarım yapılması gibi vasiyet yükümlülükleri gerçekleştirilmiştir.

Safiye Ayla Targan Anma Töreni-İstanbul

Ferdi Özbeğen Anma Töreni-İstanbul

Ahmet Adnan Saygun Anma Töreni-İstanbul

Zehra Macide Tanır Anma Töreni-İstanbul
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Bağışçılarımızın vasiyetleri gereği;
  
• Ankara ili, Keçiören ilçesinde bulunan okulumuzun sınıf ve koridorlarının boya, badana giderleri karşılanmıştır.

• Antakya’da bulunan, vasiyetçilerimizin isimlerini taşıyan üç okulumuzda okuyan 120 öğrencimize giyim yardımında  
 bulunulmuştur. 

• Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde bulunan ve vasiyetçimizin ismini taşıyan okulumuzun idari odalarının, sınıflarının   
 boya, badana, tamir ve bakım işlemleri karşılanmıştır.

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

• Hatay ili, Antakya ve Samandağ ilçelerinde bulunan vasiyetçimizin ismini taşıyan 5 okulumuzdaki okulların   
 fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı alımları gerçekleştirilmiş, ses kayıt stüdyosu kurulumu, su deposu alımı,   
 aydınlatma sisteminin ve okul tabelalarının yenilenmesi vb. zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır. 

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

Geleneksel Mevlit Etkinliği
Vefat eden tüm bağışçılarımız için her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında okutulan “Hatim ve Mevlit Duamız” 
koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl halkımıza kapalı olarak “10 Haziran Perşembe günü, saat 14.30’da, İstanbul’da, 
Dolmabahçe Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii’nde, Türkiye genelinde YouTube üzerinden canlı yayın ile” gerçekleştirildi. 
Mevlit ilanı, iki ulusal gazetenin Türkiye geneli baskısında bir gün önce yayınlanarak ayrıca sosyal medya ve diğer 
mecralarda etkin bir iletişim süreci yürütülerek kamuoyuna duyurulmuş olup bağışçılarımız, yakınları ve tüm halkımız 
mevlidimize online platformlar üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında bir araya gelmek üzere davet edilmiştir.

İstanbul, Dolmabahçe Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii, Mevlit ve Dua

2021 yılında, şubelerimizin değerli katkılarıyla, 89 yeni vasiyet ve hibe bağışçımız TEV ailemize kazandırılmıştır. Pandemi 
şartlarında olmamıza rağmen, Türkiye genelindeki tüm çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla, yıl boyunca kıymetli 
bağışçılarımıza verdiğimiz manevi destek hizmetlerimiz özenle gerçekleştirilmeye devam edilmiştir. Yeni bağışçılarımız ile 
birlikte, TEV ailemize yaşamı boyunca değer katmak isteyen ve gençlerimize umut olmaya devam eden yaşayan bağışçı 
sayımız 701 kişiye ulaşmıştır  

Türk Eğitim Vakfı olarak bizler, Türk millî eğitimine, Türkiye’deki toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla birlik, 
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 saygıyla anıyoruz.

GAZETE TANITIM ÇALIŞMALARI ve 
BAĞIŞÇI HİKÂYELERİ
4 Mayıs 1967’de kurulduğu günden bugüne kadar her yıl kıymetli bağışçılarımızın, yöneticilerimizin, çalışanlarımızın, 
gönüllülerimizin, bursiyerlerimizin, TEV ailemizdeki her bir bireyin değerli katkıları ile vakfımıza yeni bağışçılar 
kazandırılmaya özen gösterilmekte, yıllardır bağışlarıyla vakfımıza önemli değerler katan kıymetli bağışçılarımızın 
bizler için çok özel olan hayat hikâyeleri, bilgi ve tecrübeleri Türk Eğitim Vakfı’nın sosyal mecralarında halkımızla 
paylaşılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı boyunca kıymetli bağışçılarımız ile yapılan röportajlara 
ulusal gazetelerde yer verilmeye devam edilmiştir.  

Türkiye’nin ilk kadın beyin cerrahı olarak tarihe geçen kıymetli bağışçımız Aysima Altınok; 1929 yılında Erzincan’da 4 
çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda doktor olmayı kafasına koyan Aysima Hanım, 
dönemindeki tek tıp okulu olan İstanbul Tıp Fakültesi’ne üçüncülük derecesi ile girdi. 2. sınıfta anatomi, fizyoloji 
okurken beyin hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığını fark eden Aysima Hanım bu dönemde beyin cerrahı olmaya 
karar verdi. 1952 yılında üniversiteden mezun olan, hayatı boyunca kendisini hastalarına ve kız çocuklarının okumasına 
adayan Aysima Hanım, güçlü karakteri ile yıllarca maddi imkânlardan yoksun birçok öğrenciyi okutarak onların 
hayatlarına umut oldu. Kendine güvenen kız çocuklarının yetişmesi için kız çocuklarına kendini sevmenin bir lüks 
olmadığını, daha iyisini hak ettiğini, “Ben iyi bir hayatı hak ediyorum” diyerek güne başlamalarını vurgulayan Aysima 
Altınok eğitime verdiği önemle, güvendiği kurum olan Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü vesilesiyle bir araya geldiğimiz kıymetli bağışçımız Aysima Altınok ile yaptığımız bu anlamlı röportajımız, Hürriyet 
gazetesinin Türkiye baskısında ve FOX TV ana haber bülteninde özel haber olarak 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanmıştır.

Kıymetli bağışçımız emekli avukat Gülten Alkan; yıllardır bir hukukçu olarak bir asker 
çocuğu olmanın zorluğunu ve gururunu, ülkemizin zorlu mücadele yıllarını, ülke 
tarihimizin gerçeklerini Kurtuluş Savaşı ile etrafına anlatan, Atatürk sevgisini tanıdığı 
herkese aşılayan Cumhuriyetimizin savunucusu nice kıymetli hukukçularımızdandır. 
Yemen, Trablusgarp ve Balkanlar’da savaşan askerî eczacı Ömer Lütfi’nin torunu 
olan, yetim olan babası Agâh Alkan, Kâzım Karabekir Paşa tarafından okutulan, bir 
hukuk çınarı olan değerli bağışçımız Gülten Alkan “Benim bu ülkeye borcum var” 
diyerek Türk Eğitim Vakfı’nın bağışçısı olmuştur. 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle 
bir araya geldiğimiz, eğitimin önemine inandığı için, güvendiği kurum olan Türk Eğitim 
Vakfı’na vasiyet bağışı yapan kıymetli bağışçımız Gülten Alkan ile yaptığımız bu 
anlamlı röportajımız, Sözcü gazetesinin Türkiye baskısında 2 Nisan 2021 tarihinde 
yayınlanmıştır.
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Değerli eşi ile birlikte vakfımızın kıymetli vasiyet bağışçılarından emekli öğretmen Necmettin Bağcı, eğitim yaşamı 
boyunca daima algılayan ve sorgulayan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamıştır. 1936 yılında İstanbul, Sefaköy’de 
7 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, 12 yaşında köyün ilkokulunu bitirdikten sonra devlet parasız 
yatılı ortaokulunda okuyan, öğretmen okulu ve Çapa Eğitim Enstitüsü parasız yatılı sınavlarını kazanmış, öğretmen 
olarak mezun olmuştur. Vakfımıza yapmış olduğu vasiyet bağışı ile “Damlalar birikir, TEV’de göl olur” diyerek, 
küçük miktarlardaki bağışların bile vakfımızda damlalar halinde biriktiğinin önemini vurgulayan, kendi imkânları 
ile okuyamayacak durumdaki ihtiyaç sahibi, başarılı, vatan sevgisine haiz öğrencilere burs imkânı sağladığı 
düşüncesiyle dostlarını ve çevresini Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmaya yönlendirmiş, hayatı boyunca gençlerimizin 
geleceğine umut olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir araya geldiğimiz, kıymetli bağışçımız 
Necmettin Bağcı ile yaptığımız bu anlamlı röportajımız, Sözcü gazetesinin Türkiye baskısında 24 Kasım 2021 
tarihinde yayınlanmıştır.

BAĞIŞÇILARLA İLİŞKİLER 

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan kıymetli bağışçımız 
Dilek Tankut, Balıkesir Bigadiç doğumlu. Bigadiç’te savcı olan babasının İzmir’e 
adalet müfettişi olarak tayin olmasıyla Dilek Hanım’ın hayatında yeni bir dönem 
başlıyor. İzmir’deki bir mahalle ilkokulunda eğitimine başlayan, ardından 1979’da 
İzmir Amerikan Kız Lisesi kolej sınavlarını kazanarak bu okulda 7 yıl eğitim hayatına 
devam eden Dilek Tankut, mühendis olmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatıyor: 
“Lise 3. sınıfta, eski mezunların meslekleriyle ilgili bilgi ve deneyimlerini aktardıkları 
kariyer günleri yapılırdı. Endüstri mühendisi olan bir iş kadınının verdiği bilgilerden 
çok etkilendim ve bu mesleği seçmeye karar verdim” diyor. Profesyonel iş hayatı 
boyunca uzun yıllar Koç Grubu’nda mühendis olarak çalışan Dilek Hanım, 2003 
yılında eşi ile birlikte kendi şirketlerini kuruyor. “Kadınların yapamayacağı şey yok. 
Yeter ki doğru yetkinliğe sahip olabilecekleri eğitim ve öğrenimi görmüş olsunlar” 
diyen Dilek Tankut ve eşi Sinan Tankut, ihtiyacı olana yardım etme düşüncesiyle 
Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmaya karar veriyorlar. Böylece Dilek Tankut değerli 
eşi ile birlikte gelecekte Atatürk’ün İlkelerini yaşatacak olan genç nesillerin 
yetişmesini ve eğitim imkânlarından yoksun öğrencilere burs verilmesini sağlamak 
amacıyla vakfımızda açtıkları “Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk öğretmenlerden olan, 
eşinin anneannesi rahmetli Öğretmen Zekiye Çağatay Burs Fonu’nu kurarak 
kız öğrencilerin okumasını” desteklemişlerdir. “23 Haziran Uluslararası Kadın 
Mühendisler Günü” vesilesiyle kıymetli bağışçımız Dilek Tankut ile yaptığımız 
bu anlamlı röportajımız, Posta gazetesinin Türkiye baskısında 22 Haziran 2021 
tarihinde yayınlanmıştır.
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BAĞIŞ KABUL
Çelenk ve Mutlu Gün Bağışları 

“... 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

Cenaze töreni bağışları, özel ve Mutlu Gün bağışları Türk Eğitim Vakfı’nın en önemli gelir 
kaynakları arasında yer almaktadır.

Türk Eğitim Vakfı 2021 yılı içinde toplam 49.214 adet sipariş ile 13.686 adet cenaze 
törenine katılmış ve 16.748 adet yerinde bağış kabul etmiştir.
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Türk Eğitim Vakfı 2021 yılı içinde toplam 19.516 adet sipariş ile 11.184 adet Mutlu Gün törenine katılmış ve  
30 adet yerinde bağış kabul etmiştir.
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SEVGIL I L ER
G U N U N U Z
kutlu olsun.

İçimizde sevgi olduğu sürece, umut ve
mutluluk daima yanımızda olacak.

Bu Sevgililer Günü’nde

size bir iyilik hediye etti ve
adınıza vakfımıza bağış yaparak,
maddi imkânı kısıtlı bir üniversite 

öğrencisine destek oldu.

Sevgililer Gününüz kutlu olsun.

Benden sana...
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Her yeni yaş, umuda açılan yeni bir 
kapıdır.

Bu doğum gününüzde

size bir iyilik hediye etti ve 
adınıza vakfımıza bağış yaparak, 
maddi imkânı kısıtlı bir üniversite 

öğrencisine destek oldu

Doğum gününüz kutlu olsun.

Benden sana...
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Türk Eğitim Vakfı, 2021 yılında toplam 8.700 adet taziye kartı, 6.500 adet Mutlu Gün kartı,  3.500 adet teşekkür 
kartı ve davetiye hazırlayarak bağışçılarına iletmiştir.
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BAĞIŞ PROJELERİ
PepsiCo ve TEV İş Birliği 

STEM alanlarında eğitim gören üniversiteli 200 kadın öğrenciye 
maddi, akademik, kişisel ve mesleki alanlarda çeşitli destek 
vermenin yanı sıra mentorluk ve staj imkânı sağlanarak 2 yıllık bir 
projeye başlanmıştır.

Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Burs Fonu

Yapı Kredi Özel Bankacılık; görsel sanatlar, resim ve heykel 
alanlarında eğitim gören üstün başarı bursiyerlerimize burs 
desteği sunarak eğitimin sanat ışığı ile aydınlanmasını 
sağlamaktadır.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Burs Fonu
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Burs Fonu 
ile tiyatro ve sahne sanatları bölümlerinde 
eğitim gören lisans öğrencilerine uzun yıllar 
burs desteği sağlamak üzere burs fonu 
oluşturulmuş ve genç sanatçıların eğitiminin 
önündeki sınırlar ortadan kaldırılmıştır.

Kansai Paint Co. ve TEV İş Birliği      

Türk Eğitim Vakfı’nın her türlü afet durumları için afetzede öğrencilere 
burs desteği sağlamak üzere hayata geçirdiği Eğitimle İyileştirelim Burs 
Fonu’nun alt fonu olarak oluşturulan Kansai Altan Burs Fonu, afetzede 
bursiyerlerimize umut olmaktadır. 2021 yılında gerçekleşen yangın, 
sel gibi afetlerden etkilenen afetzede öğrencilere, eğitim hayatları 
boyunca devam etmek üzere burs fonu kapsamında burs desteği 
sağlanmaktadır.

Bosch Sanayi Ticaret A.Ş. ve TEV İş Birliği

Bosch Car Service Burs Fonu ile motorlu 
araçlar ve otomotiv alanlarında eğitim 
gören 100 meslek lisesi öğrencisine burs 
desteği verilirken eğitim planlamaları ve staj 
imkânları ile gençlerin kariyer yolculuklarına 
destek olunması planlanmaktadır.

Teleperformance ve TEV İş Birliği
Teleperformance Burs Fonu ile en az 4 yıl boyunca 
50 meslek lisesi öğrencisine burs desteği sağlanmak 
üzere iş birliği başlatılmıştır. Burs desteğinin yanı sıra 
yeni dönemde mentorluk ve staj desteği verilmektedir. 
Teknolojinin eğitim üzerindeki önemini vurgulamak üzere 
Diyarbakır, Uşak ve Antalya illerinde bulunan 3 okula 
teknoloji sınıfları kurularak gençlerin teknolojiye erişiminin 
kolaylaştırılması planlanmaktadır.

Sağlıklı Yaşıyoruz ve Venatura Burs Fonu
Sağlıklı Yaşıyoruz topluluğunun kurucuları Nurçin ve Okan 
Çağlar tarafından sosyal sorumluluk hareketi kapsamında 
Vefa İlaç iş birliğiyle Sağlıklı Yaşıyoruz ve VeNatura 
Burs Fonu oluşturulmuştur. Oluşturulan burs fonu ile 
2019/2020 döneminde 50, 2020/2021 döneminde 75, 
2021/2022 döneminde ise Fonu ile de Tıp, Beslenme 
ve Diyetetik, Eczacılık bölümlerinde okuyan 150 lisans 
öğrencisine burs desteği sağlayarak hızla büyümeye devam 
etmektedir. 
 
Nurçin ve Okan Çağlar çifti 2021 yılında, ikinci bir protokol 
ile Sağlıklı Yaşıyoruz Burs Fonu’nu oluşturulmuştur. Sağlıklı 
Yaşıyoruz takipçilerine özel indirim sağlayan paydaşlarının 
elde ettiği gelirlerinden her ay bu fona bağış gelmesi 
sağlanmaktadır. Henüz ilk senesinde olan burs fonundan 
Ziraat, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Diş 
Hekimliği ve Biyokimya bölümlerinde eğitim gören 40 
lisans öğrencisine burs desteği verilmektedir. 

Garanti BBVA ve TEV İş Birliği

Garanti BBVA, Doğum Günü Bağışı Projesi kapsamında 
müşterilerinin doğum gününü TEV iş birliği ile iyilikle 
kutlamıştır. 2021 yılında başlayan ve devam eden proje 
kapsamında üniversite eğitimi alan bursiyerlerimize eğitim 
yolculuklarında destek sağlanmıştır.
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Allianz ve TEV İş Birliği 

Allianz Sigorta, kurum içi hediye ve teşekkür sertifikalarını vakfımız 
aracılığıyla iyiliğe dönüştürmüştür. Mutlu Gün süreçleri kapsamında 
“Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar Burs Fonu” ve “Korona 
Kahramanlarına Vefa Burs Fonu”na destek olarak birçok öğrencinin 
eğitimine katkı sağlanmıştır.

Trendyol ve TEV İş Birliği

İzmir depreminin ardından Trendyol iş birliğiyle depremzede öğrenciler 
için “Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu” oluşturuldu ve burs fonu, İzmir 
depreminden etkilenen 29 afetzede öğrenciye eğitim hayatları boyunca 
destek veren uzun süreli bir eğitim fonu olarak varlığına devam etmektedir. 
 
Trendyol, çalışanlarının mutlu günlerinde de bağış yaparak “Trendyol 
Kalpten Kalbe Burs Fonu”na destek olmaktadır.

 

Yemek Sepeti ve TEV İş Birliği 

2020 yılında başlayan iş birliği ile Yemek Sepeti 
kullanıcıları, siparişlerinin sonunda ödemelerini 
yaparken arzu etmeleri durumunda TEV’e istedikleri 
miktarda bağış yapabilmektedir. TEV, Yemek Yardımı 
Fonu ile platformda yer almaktadır. 2021 yılında yapılan 
bağışlar ile 1.000’e yakın yemek bursu sağlanmıştır.

Givin ve TEV İş Birliği

Güçlü kadınlar kendi eşyalarını ya da markalarının ürünlerini, 
maddi imkânı kısıtlı olan genç kızların eğitimine destek olmak 
için Givin platformuna TEV için bağışlamaktadır. Bu bağışlar Givin 
platformundaki her alışverişte eğitim bursuna dönüşmektedir.

Cargill ve TEV İş Birliği 
2017 yılında Cargill Burs Fonu ile başlayan iş birliği kapsamında tüm 
desteklerini tek bir çatı altında toplamaya karar veren ve 2020-2021 
öğretim döneminde Türk Eğitim Vakfı’nda “Yarının Kadın Liderleri Burs 
Fonu”nu oluşturarak Hukuk, Mühendislik, Veterinerlik ve Zootekni 
gibi çeşitli bölümlerde okuyan 63 kadın öğrenciye destek vermeye 
başlanmıştır. Burs desteğinin yanı sıra fon bursiyerlerine mentorluk ve staj 
desteği verilmiştir. Bursiyer iletişimini güçlendirmek ve okumanın önemine 
değinmek amacıyla burs fonu ile desteklenen bursiyerlerine seçkin kitaplar 
hediye edilmiştir.  
 
Mart 2021 tarihinde TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi’nin laboratuvarı 
yenilenerek eğitime elverişli hale getirilmiştir.

Blendax ve TEV İş Birliği

Blendax, Türk Eğitim Vakfı iş birliği ile 
TEV bursiyerlerine destek verilmiştir.  
Her Blendax, gençlerimiz için eğitim 
desteğine dönüşmüştür.

 

Yataş ve TEV İş Birliği  

Dünya Uyku Günü’nde TV ve dijitalde 
yayımlanmak üzere #bizdeuyumuyoruz 
sloganı ile bir film hazırlanmış ve sağlık 
çalışanlarına pandemi dönemindeki üstün 
gayretleri için teşekkür etmek amacıyla 
“Korona Kahramanlarına Vefa Burs 
Fonu”na destek olunmuştur.

  

Help Steps ve TEV İş Birliği

Help Steps uygulaması gün içinde atılan 
adımları hesaplamaktadır. Uygulama 
kullanıcısı gün sonunda 30 saniyelik 
bir reklam izleyerek attığı adımları 
HS adımına çevirmektedir. Çevirdiği 
HS adımlarını dilediği bir STK’ye 
bağışlayabilmektedir. 2021 yılında  
 
Help Steps ile 1.061.212.075 adım 
vakfımıza bağışlanmıştır.
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İGDAŞ ve TEV İş Birliği  

İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii 
ve Ticaret A.Ş.), vakfımızın yaptığı 
çalışmalara katkıda bulunarak 7 milyona 
yakın abonesine fatura üstü görsel 
çalışmalarıyla “Korona Kahramanlarına 
Vefa Burs Fonu”muzu ve “Yarıda 
Kalmasın Burs Fonu”muzu tanıtmamıza 
destek olmuştur.

Hitit Seramik ve TEV İş Birliği 

İş birliği kapsamında “Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu” ile Güzel 
Sanatlar, Tıp ve Hukuk fakültelerinde eğitim gören üniversite 
öğrencilerine destek olunmuştur. Kocaeli, Balıkesir, Antalya ve 
Diyarbakır’da 5 ilkokula yapı malzemesi desteği sağlanmıştır. Çalışan 
doğum günleri için yapılan Mutlu Gün bağışları burs fonuna destek 
olmaya devam etmektedir.

Aicha Lavanta ve TEV İş Birliği
Mezun bursiyerimiz Ayça Özer, 2018 yılında Kırklareli’nde oluşturduğu 
lavanta bahçesinin çiçeklenme döneminde tarlasına gelen 
ziyaretçilerden elde ettiği gelirler ile “Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen 
Kızlar Burs Fonu”na destek olarak kızlarımızın eğitimine umut olmaya 
devam etmektedir.  
 
“Ben Kendime Yettim, Geleceğe Yetiştim. Kendi tarlamın, hayatımın 
lavantalarını yeşerttim. Umarım, pek çok kız öğrencimizin geleceğine 
hep beraber dokunur, onların hayatlarını yeşertmelerine katkı sağlarız.”

- Ayça ÖZER
 

TEV-Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu 

2020 yılında oluşturduğumuz “Korona Kahramanlarına Vefa Burs 
Fonu” ile korona salgını mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık 
çalışanlarımızın çocukları başta olmak üzere, korona döneminde virüse 
yakalanarak vefat eden ve pandemi sebebiyle maddi zarara uğramış 
tüm bireylerin çocuklarına ihtiyaç kriterleri doğrultusunda eğitim hayatı 
boyunca destek verilmektedir. Kurumsal ve bireysel bağışçılarımızın 
destekleri ile ilköğretim, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde burs desteği sağlanmaya devam edilmektedir

Yarıda Kalmasın Burs Fonu

Her yıl binlerce öğrenci en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için 
okulu bırakmayı düşünmektedir. Öğrenciler okula dönsün diye 
“Yarıda Kalmasın” sloganıyla yola çıkılmıştır. Eğitimin gücüne 
inanan kıymetli bağışçılarımızın destekleri ile 2021 yılında “Yarıda 
Kalmasın Burs Fonu” oluşturulmuştur.

Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar Burs Fonu 

Eğitimde eşit fırsatın önemini vurgulamak ve genç kızlarımızın eğitime 
erişimlerini sağlamak ve kız öğrencilere burs desteği sağlayabilmek 
amacıyla 2021 yılında “Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar Burs 
Fonu” oluşturulmuştur.
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Yemek Yardımı Burs Fonu 

TEV bursiyerlerine verilen eğitim bursuna ek olarak yemek ihtiyaçlarını 
giderebilmeleri için yemek bursu desteği sağlanmaktadır.

Ulaşım Yardımı Burs Fonu 

TEV bursiyerlerine verilen eğitim bursuna ek olarak ulaşım ihtiyaçlarını 
giderebilmeleri için ulaşım bursu desteği sağlanmaya devam 
edilmektedir.

Kırtasiye/Kitap Yardımı Burs Fonu

TEV bursiyerlerine verilen eğitim bursuna ek olarak kırtasiye/
kitap ihtiyaçlarını giderebilmeleri için kırtasiye/kitap bursu desteği 
sağlanmaya devam edilmektedir.

 

Sosyal Faaliyet Yardımı Burs Fonu 

TEV bursiyerlerine verilen eğitim bursuna ek olarak sosyal faaliyetlerini 
gerçekleştirmeleri için sosyal faaliyet bursu desteği sağlanmaya devam 
edilmektedir.

TEV-Eğitimle İyileştirelim Burs Fonu

Afetlerde yaşanan mağduriyetlerin yükünü hafifletmek hedefiyle 
afetler sonrasında yaşanan maddi veya manevi mağduriyetlerden 
etkilenen gençlerimize burs desteği sağlamak üzere 2021 yılında 
“Eğitimle İyileştirelim Burs Fonu” oluşturulmuştur.
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YARDIMSEVERLİK KOŞULARI ve DİĞER 
SPOR ETKİNLİKLERİ 
2021 yılı içinde spor temelli gerçekleştirdiğimiz on bir farklı yardımseverlik kampanyasında (Runatolia, N Kolay 
İstanbul Yarı Maratonu, Ultimate Cunda Etkinliği, Samsung Boğaziçi Yüzme Yarışı, Runfire Salt Lake Ultra Trail, 
Eker I Run Bursa Koşusu, Salomon Cappadocia Ultra Trail, N Kolay İstanbul Maratonu, Voleybol ve Korona 
Kahramanlarına Vefa Burs Fonu, Bozcaada Maratonu ve İzmir Maratonu) yer alan 1.110 gönüllümüz ile birlikte 
2.739.722 TL tutarında bağış toplanmıştır. Toplanan bağışlar sayesinde 405 başarılı üniversite öğrencisine bir yıllık 
burs imkânı sağlanmıştır.

43. N Kolay İstanbul Maratonu  
30-31 Ekim’de sanal, 7 Kasım’da fiziki koşu olarak gerçekleşen İstanbul Maratonu’nda 662 gönüllü koşucumuz 
“Eğitimleri, Hayalleri, Hikâyeleri Yarıda Kalmasın!” diyerek 1.437.249 TL tutarında bağış toplamıştır. Toplanan 
bu bağışlar sayesinde 200 üniversite öğrencisine bir yıllık burs imkânı sağlanırken Türk Eğitim Vakfı İstanbul 
Maratonu’nda topladığı en yüksek bağış miktarına ulaşmıştır.  

Kampanyaya destek veren 32 kurum içinde en fazla öğrenciye destek olan ilk 5 kurum şöyledir: Koç Holding, 
Boyner Grup, Arçelik, Orhan Holding, Marriott Business Council Turkey.  

TEV Okulları Ligi kapsamında en fazla öğrenciye destek olan ilk 5 okul ise şöyledir: İstek Belde Okulları, Notre 
Dame de Sion, Hisar Okulları, Eskişehir Özel Çağdaş Okulları, Eyüboğlu Eğitim Kurumları.  

Türk Eğitim Vakfı kampanya dönemi sonrası Adım Adım İyilik Peşinde Koş Platformu’nda bir ilke imza atarak  
10 milyon TL bağışa ulaşan ilk sivil toplum kuruluşu olmuştur.

Runatolia
7 Mart tarihinde koşulan Runatolia Maratonu’nda 158 gönüllü koşucumuz “Eğitimli Kızlar, Umutlu Yarınlar” 
kampanyamız için harekete geçerek 523.282 TL tutarında bağış toplamıştır. Toplanan bu bağış sayesinde 82 
üniversiteli kız öğrenciye bir yıllık burs imkânı sağlanmıştır.  

Kampanyaya destek veren 14 kurum içinde en fazla öğrenciye destek olan ilk 5 kurum şöyledir: Barut Hotels, 
Aygaz, Ankutsan, NG Phaselis Bay, Mavi Safir Laundry.  

Mütevelli heyeti üyemiz Murat Kaynar, bireysel kampanyasıyla 37 üniversiteli kız öğrenciye bir yıllık burs imkânı 
sağlamıştır.

N Kolay İstanbul Sanal Yarı Maratonu 
27-28 Mart’ta sanal, 4 Nisan’da fiziki olarak gerçekleşen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda 227 gönüllü 
koşucumuz “Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar” kampanyamız için 540.086 TL bağışa ulaşarak 84 
üniversiteli kız öğrenci için bir yıllık burs imkânı sağlamıştır.  

Kampanyaya destek veren 24 kurum içinde en fazla öğrenciye destek olan ilk 5 kurum şöyledir: Trabzon Barosu, 
Trabzon Eczacılar Odası, Marmara Paten Spor Kulübü, MG International Fragrance Company, TİSK.  

TEV Okullar Ligi kapsamında en fazla öğrenciye destek olan ilk 5 okul ise şöyledir: Eskişehir Özel Çağdaş Okulları, 
Koç Lisesi, Hisar Okulları, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Eskişehir Çağfen Koleji.
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KURUMSAL İLETİŞİM

Pandeminin yarattığı zorluklarla baş etmek zorunda kaldığımız bir yıl daha geride kalırken 
yarım asırlık ömre sahip vakfımız gençlerimizin eğitim yolculuklarında yarattığı değeri iletişim 
faaliyetleri ve projeleriyle geniş kitlelere duyurmaya devam etmiştir. 

2021 YILI
Erişim
Yazılı, online ve görsel basında 348.686.863 kişiye erişim elde edilmiştir.

Reklam Eş Değeri
Yazılı, online ve görsel basında 15.467.361 TL reklam eş değeri elde edilmiştir. (Medya 
satın alma yapılmadan organik olarak elde edilmiştir.)

Sosyal Medya
Sosyal medya kanallarındaki erişim sayımız 22.8 milyona ulaşmıştır.
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“Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar” 
İstanbul Yarı Maratonu kapsamında “Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar” projesi hayata geçirilmiştir.  
Kız bursiyerlerimizden alınan mesajlar/mektuplar ile öğrencilerimizin hikâyeleri üzerinden bağış iletişimi 
çalışmalarına devam edilmiştir.  

Aynı dönem devam eden “Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar” projemizi desteklemek üzere hukuk eğitimi alan kız 
öğrencilerimizin video mesajlarıyla sosyal medyada özel içerik üretimi yapılmıştır.

Bayramlar
Ramazan Bayramı iletişimimiz Korona Kahramanları Vefa Fonu projemiz doğrultusunda sürdürülmüş, sosyal 
medyada “Mutlu Gün” kart iletişimi ile desteklenmiştir.

Kurban Bayramı döneminde “Nerede o eski bayramlar” temasında özel video içerikleriyle TEV Korona Kahramanlarına 
Vefa Fonu’na destek iletişimi hazırlanmıştır. Üç ayrı masaüstü film dijital mecralarda etkin bir medya planı ile 
yürütülmüştür.  

Eğitimle İyileştirelim Bursu
Ülkemizde ardı ardına yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri sonrasında bu bölgelerde zarar gören öğrenciler 
için Eğitimle İyileştirelim Burs Fonu hayata geçirilmiştir. Bu burs fonu ile afetlerde ebeveynlerini kaybeden, anne 
veya babası çalışamaz durumda olan ya da ağır maddi kayba uğrayan öğrencilerin eğitimine devam etmesine 
destek olunması amaçlanmıştır.  

Afet illerine/bölgelerine kaymakamlık ve belediye başkanlıklarına Yönetim Kurulu Başkanımız adına hazırlanan 
geçmiş olsun mesajları gönderilmiş ve TEV Afet Fonu bilgilendirmesi yapılmıştır.  

TEV Eğitimle İyileştirelim Burs Fonu duyuru haberleri kapsamında yazılı medyada toplam 12, online medyada 82 
yansıma elde edilmiştir.
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Yarıda Kalmasın
Pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz araştırma sonucunda maddi, sosyal ve psikolojik anlamda değişen yaşam 
koşulları nedeniyle okullarını bırakma riskiyle karşı karşıya kalan bursiyerlerimizin hikâyelerine dikkat çekmek üzere 
okula dönüş ayına özel bağış iletişimi başlatılmıştır.  

En temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için okulu bırakmayı düşünen öğrencilerin eğitimleri, hayalleri, hikâyeleri 
devam etsin diye yeni eğitim-öğretim yılında destek çağrısı sloganımız “Yarıda Kalmasın” olarak belirlenmiştir. 

Kamuoyuna duyurularımız kapsamında, yazılı medyada toplam 15 yansıma, 398.437 tiraj, 1.201.311 erişim ve 
26.627,77 TL reklam eş değeri elde edilmiştir. Online medyada toplam 62 yansıma, 50.000 erişim elde edilmiştir. 
Yazılı basın ve online basında toplam 1.251.311 erişim elde edilmiştir.

Açık hava reklamları kapsamında; Anadolu yakası şubemizin destekleriyle, Kadıköy Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi 
iş birliğinde bilâbedel alınan güzergâhlarda, Adalar Belediyesi iş birliğinde Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve 
Kınalıada’daki billboard’larda Yarıda Kalmasın projemizin görselleri, İDO TV ekranlarında ve Metrocity AVM’nin ön 
cephesinde smart LED dijial ekranda yayınlanmıştır.

Ödüllerimiz
Ferdi Özbeğen’in okulumuz TEVİTÖL’de bulunan beyaz piyanosu sanatçının vefat yıl dönümünde lisenin 
mezunlarından Gülçin Çetin tarafından çalınarak özel haber çalışması yapılmıştır. FOX TV, Kanal D, Show TV, NTV, 
Habertürk kanalları yayın akışlarında ve ana haber bültenlerinde bu etkinlik yer almıştır. Yazılı basın, online basın ve 
görsel basında 6.258,947 kişiye erişim, 789.729,48 TL reklam eş değeri elde edilmiştir.

Reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulaması ve yaratıcı 
dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Felis Ödülleri’nde bağışçımız 
Ferdi Özbeğen’i anma projemiz PR kategorisinde Gündem, Kriz Yönetimi ve Risk İletişimi başlığı altında ödül 
kazanmıştır.  
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Aynı projemiz KSS kategorisinde kaliteli eğitim 
başlığında BAŞARI ve PR kategorisinde, Medya 
İlişkileri başlığı altında da BAŞARI ödüllerine 
layık görülmüştür. 

En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının 
ödüllendirildiği, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler 
Derneği tarafından düzenlenen Effie Türkiye 
Yarışması’nda, Korona Kahramanlarına Vefa Fonu 
projemiz Sivil Toplum Kuruluşları kategorisinde Altın Effie 
Ödülü’ne layık görülmüştür.

Zeki Müren’in doğum günü olan 6 Aralık’ta 
gerçekleştirdiğimiz “Zeki Müren’e Sor” projemiz, Social 
Media Awards ödüllerinde Özel Gün Kampanyası ve 
Farklı Fikirler kategorilerinde Altın, Fikir Önderi ve 
Fenomen Kampanyası ile Sosyal Medya Kampanyası 
kategorilerinde 2 Altın ve 2 Gümüş ödüle layık 
görülmüştür. 

Zeki Müren’in doğum günü olan 6 Aralık’ta 
gerçekleştirdiğimiz “Zeki Müren’e Sor” projemiz ile Kristal 
Elma 2021 ödüllerinde Yaratıcı Etkileşim İçerikleri 
kategorisinde Gümüş, Veri Hikâyeciliği kategorisinde 
Bronz ödüle layık görülmüştür.
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ŞUBELERİMİZ

Türk Eğitim Vakfı 14 şubesiyle
Türkiye’nin her yerinde faaliyet göstermektedir.

Ankara Şubesi
0312 417 41 90

Adana

Kayseri

Trabzon

Muğla

Denizli

İzmir

Balıkesir
Bursa Eskişehir Ankara

Kocaeli

İstanbul Anadolu Yakası

Tekirdağ

Antalya

/turkegitimvakfi 444 0 838/TurkEgitimVakfi /TurkEgitimVakfi 

tev.org.tr

Eğitimde fırsat eşitliği için 14 şubemizle
Türkiye’nin dört bir yanında
çalışmalarımız sürdürülmektedir.

1985 1985

1989

1971

1973

1979

1982

1984

19922006

2018

2008

2017

2018

Adana Şubesi: 0322 453 11 14 - 0322 457 33 99
Ankara Şubesi: 0312 417 41 90
Antalya Şubesi: 0242 343 32 08
Balıkesir Şubesi: 0266 241 54 45
Bursa Şubesi: 0224 221 18 10 - 223 63 51
Denizli Şubesi: 0258 264 65 99 - 264 64 90 - 262 33 63
Eskişehir Şubesi: 0222 231 16 06
İzmir Şubesi: 0232 441 21 44
İstanbul Anadolu Yakası Şubesi: 0216 361 10 31
Kayseri Şubesi: 0352 221 09 85 - 86
Kocaeli Şube: 0262 325 85 41
Muğla Şubesi: 0252 316 30 62
Tekirdağ Şubesi: 0282 262 99 97
Trabzon Şubesi: 0462 326 78 84

TEV Genel Müdürlük: 444 0 838
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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 alt yapısının 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, sadece savunma hukukundan ziyade, öncelikli olarak 
önleyici hukuka önem verilmesi gerektiğine ve bu hususun işlerliğinin 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, 2021 yılı içinde tüm ülke 
genelinde, vakfın lehine ve aleyhine açılmış dava ve icra dosyaları Hukuk 
Müşavirliğimiz tarafından takip edilmiştir. 2021 yılı içinde vakfımızın lehine 
ve aleyhine açılan ve önceki yıllardan devredip takip edilen davaların toplamı 
685 adettir. 2021 yılı itibarı ile bu davalardan 246 adedi lehimize, 19 adedi 
aleyhimize olmak üzere 265 adedi karara bağlanmıştır.  

Karara bağlanan davalardan 75 adedi vasiyetnamenin açılması ve 
tereke teslimi ile ilgili olup bu davalar neticesinde 2021 yılı itibarı ile 
128.293.725,00 TL değerinde 117 adet gayrimenkulün vakıf adına 
tescili yapılmış, 21.816.082,00 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. 

Bununla birlikte, 2019 yılında yürürlüğe giren tüm kanun ve mevzuat 
değişiklikleri yakından takip edilmiş ve özellikle “Kişisel Verilerin Korunması 
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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 yürütülmüştür. 

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 2021 yılında başlatılan gerek geçmiş yıllardan devam eden 561 
adet icra dosyasından, 54 adedinin infazı sağlanmış ve toplam 3.561.453,29 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 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 bağışçılarımıza, 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 2021 yılında toplam 80 kişi vasiyetname 
düzenlemiş, 9 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 vasî ve/veya mali 
danışman atanmasına yönelik hukuki süreçler başlatılarak takipleri yapılmıştır. 
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Alanının en iyi profesyonellerinin çalıştığı başarılı, maddi imkânı kısıtlı olan 
öğrencilere burs desteği vererek ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak 
öncü gençleri, onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek ve insan 
kaynağını bilgi üreten, kullanan konuma getirmek hedeflenmektedir. 

Türk Eğitim Vakfı olarak hedeflerimize ulaştıracak en önemli gücün donanımlı 
insan kaynağı olduğunun bilinciyle, çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine 
duyarlı, eğitim ve gelişimlerini destekleyen adil bir çalışma ortamı yaratmak 
amaçlanmaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda insan kaynakları politikalarının 
şekillendirilmesinde, yılların birikimi ve tecrübesi ile oluşturulan insan 
kaynakları temellerinden yola çıkılmakta, yaklaşımlarımızın günümüz koşul ve 
ihtiyaçları çerçevesinde sürekli geliştirilmesi esas alınmaktadır. 

Türk Eğitim Vakfı olarak, günlük hayatımızda en önemli kılavuz olarak 
benimsediğimiz değerlerimizin büyük ve güçlü bir aile ruhu ile hepimizi daha 
ileriye taşıyacağına inanmaktayız.

Organizasyon yapısını ve iş yapış modellerini daha yalın, çevik ve verimli hale

getirmek üzere 2021 yılında da çalışmalara devam edilmiştir.
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İşe Alım  
Türk Eğitim Vakfı 14 Şubesi, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, 3 Kız Öğrenci Yurdu ve Genel Müdürlüğü ile birlikte 
bünyesinde 2021 yılında ortalama 230 çalışanı istihdam etmiştir.  

2021 yılı içinde kadrolu veya proje bazlı/belirli süreli olarak 59 yeni arkadaşımız aramıza katılmış, 33 arkadaşımız 
ise aramızdan ayrılmıştır. 2021 yılında işe alınan çalışanlarımızın %63’ü kadın ve %37’si erkektir.  

İş ilanlarına başvuran tüm adayların objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve adayların iyi bir deneyim yaşaması 
amaçlanmaktadır. İşe alım süreci pozisyona göre değişiklik gösterebilmekle birlikte kişilik envanteri, vaka çalışması, 
yeterlilik sınavı, referans kontrolü aşamaları uygulanmaktadır. İşe başlama adaptasyon sürecinde işe alım deneyiminin 
ve çalışan bağlılığına etkisinin pozitif olarak güçlendirilmesi amacıyla TEV kırtasiye ve hijyen kiti, vakıf içi hoş geldin 
duyurusu, tanışma toplantıları ilk gün karşılama deneyimini artırmak üzere gündemde olan uygulamalar arasındadır.  

2021 yılında sistemli bir şekilde yapılmaya başlanılan çıkış görüşmeleri ile vakıf ve İnsan Kaynakları olarak gelişim 
alanlarımızın belirlenmesi ve analiz edilmesi için içgörü oluşturulmaktadır.

Yeni Mezun İstihdamı  
Türk Eğitim Vakfı olarak İlk Fırsat Projesi kapsamında 2021 döneminde işe alımı desteklenen 5 pozisyonun işe alım 
süreci tamamlanmıştır. İlgili proje sayesinde hem yeni mezun istihdamı gerçekleştirilmiş hem birimlerimizin  
iş süreçlerine destek sağlanmıştır.

Performans Değerlendirme  
Uzun süredir kurum kültürünün bir parçası haline gelen performans değerlendirme sistemine geri bildirim ve ara 
değerlendirme görüşmeleri eklenerek daha interaktif ve öğrenme döngüsünü destekleyen bir konuma gelinmiştir. 
Geri bildirim görüşmeleri ile çalışanların güçlü oldukları alanlar ön plana çıkartılmış ve gelişime açık oldukları 
alanlar üzerine aksiyon planları oluşturulmuştur. Ayrıca bu görüşmelerle eğitim ihtiyaç analizi yapılmış, yıllık eğitim 
planı oluşturulması için veri sağlanmıştır.

İç İletişim ve Motivasyon  
İnteraktif bir iç iletişim sürecini amaçlayarak çalışan kitlemize ve vakıf kültürümüze uygun iletişim faaliyetleri 
sürdürülmüştür. TEV’de çalışanların tıpkı bir aile yapısı içinde gibi olmaları, hem içsel motivasyonu besleyen hem kurum 
kültürünü oluşturan bir dinamiktir.  
 
2021 yılında da interaktif bir iç iletişim süreci amaçlanmış, çalışanlara ve vakıf kültürüne uygun şekilde iletişim 
faaliyetleri gerçekleştirilmeye devam edilmiştir.  
 
Motivasyon çalışmaları ve etkinlikler pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.  
 

Denetim  
Vakıf, COVID-19’a karşı alınan önlemler ve kısa çalışma ödeneği uygulaması kapsamında Çalışma Bakanlığı tarafından 
denetlenmiş olup tüm denetimler başarı ile tamamlanmıştır.

İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ 
UYGULAMALARI 

2021 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkileri 
belirgin şekilde yaşanmaya devam eden COVID-19 salgını 
döneminde her zaman çalışanlarımızın sağlığına önem 
ve değer vererek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği politika ve 
kuralları dönemin koşullarına uygun şekilde düzenlemiş, 
ihtiyaç duyulan aksiyonlar hızlı şekilde tamamlanmıştır.

Tüm bu süreçlerde İnsan Kaynakları’nın öncülüğünde “Pandemi Bayrakları” kılavuzu yayınlanmış ve dönemin ruhuna 
uygun çalışma modelleri uygulanmaya başlanmıştır.  

Her yıl farklı türden doğal afetlerin söz konusu olabildiği ülkemizde, afetlere hazırlıklı olabilmek amacıyla gönüllülük 
esasına dayalı “Arama Kurtarma”, “Yangınla Mücadele” ve “İlk Yardım” ekipleri oluşturulmuş ve oluşturulan ekipler 
için gerekli eğitimler sağlanmıştır.

Staj İmkânı  
Staj ve gönüllülük programlarımızla 15 öğrenciye, eğitim hayatı boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulamaya dökme 
imkânı sağlanmıştır.

İdari İşler ve Satın Alma  
Vakıf bünyesinde filo yönetimi sistemine geçilmesinin hedeflenmesi ile birlikte 29 aracın satın alım süreci 
gerçekleştirilmiştir.  

Araçların satın alma operasyonun tamamlanmasının ardından “Araç Kullanım Talimatnamesi” revize edilmiş, araç 
kullanıcılarına “Araç Kullanım Kılavuzu” ile ilgili eğitim verilmiş, Araç Bakım Çizelgesi ve Araç Zimmet Formu teslim 
edilmiş, Araç Takip Sistemi’ne geçilmiş ve tüm araçların operasyonel süreçleri tamamlanmıştır.

 

94 TEV 2021 FAALİYET RAPORU İNSAN KAYNAKLARI 95



97BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

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 Eğitim 
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’dan fazla 
sunucu ve 400’den fazla bilgisayarın, santrallerin, telefonların, yazıcıların, 
çağrı merkezinin, web sitesinin, özel yazılımların ve her türlü elektronik 
ürünün desteği verilmeye devam etmektedir.  

2021 yılında da çağa öncülük edecek uygulamaları hayata geçirmek, 
verimliliğimizi artırmak, emek yoğun işleri dijitalleştirmek ve başarı 
grafiğimizi daha da yukarı taşımak için sisteme birçok yenilik ekleyerek 
çalışmalarımıza devam edilmiştir.  

2020 yılı başında yaşadığımız salgın nedeni ile uzaktan çalışma sistemini 
oluşturulmuştu, 2021 yılında ise merkez ve şubelerin bağlantı hızlarında 
ve teknolojilerinde yaptığımız değişiklik ve güvenlik duvarında yaptığımız 
güncellemeler sayesinde tüm çalışanlarımızın aynı anda bağlanıp uzaktan 
daha hızlı ve daha güvenli çalışabilecekleri alt yapı sağlanmıştır.  

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 getirilmiştir. 2021 yılı içinde ise tüm süreçlerde 
verimlilik, güvenlik ve emek yoğun işlerin dijitalleştirilmesi hedef alınarak 
geliştirmelere devam edilmiştir.  

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

Bununla birlikte 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. 
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Bu sayede; 

 - Tüm faaliyetlerin belli bir standarda kavuşması sağlanmış, 

 - Denetlenebilir ve kontrol edilebilir bir yapı kurulmuş, 

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

 - İş süreçlerindeki hataların erken fark edilmesi sağlanmış, 

 - Zamandan tasarruf edilmiş,

 - Süreç izleme işlemi otomatik hale getirilmiş,

 - Verimliliğin artmasına yardımcı olunmuş,

 - Çalışanlar arasındaki iletişim güçlendirilmiş,

 - Tüm işlerin nasıl yürütüldüğü görünür hale getirilmiş,

 - Tanımlı kurallara bağlı olarak işler katılımcılara otomatik atanmış,

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

 - Kâğıt maliyeti azaltılarak doğa ve çevre dostu bir yaklaşıma katkı sağlanmıştır. 

KVKK kapsamında veri analizi çalışması yapılmış ve bu sayede veri envanteri çıkarılarak özel ve hassas veriler 
belirlenerek ERP sistemi üzerinde işaretlenmeye devam edilmiştir. 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 anonimleştirebilmesi için alt yapı hazırlanmıştır.  

Yeni bağış sağlayacak, bağış yapanları tekrarlanan bağış yapmaya ve/veya bir üst seviye bağışa yönlendirecek 
kampanyalar ve sadakat programları oluşturmak için CRM çalışmasına başlanmış olup öncelikli olarak CRM 
platformu ve bu platform için destek alacağımız partner belirlenmiştir. Yapılması planlanan kampanyalar ve bu 
kampanyalar için gerekli veri setleri belirlenip CRM ile ERP’nin entegrasyonu sağlanmıştır. KVKK kapsamında 
çıkarılan veri envanteri üzerinden verilerin tekilleştirilmesi sağlanarak CRM kurulumu gerçekleştirilmiştir.  

Yurt dışı burs geri ödemelerinin takibi için Bilgi İşlem Müdürü’nün yönetiminde bir proje ekibi oluşturulmuştur. 
Öncelikle ERP üzerinde ödeme ve geri ödemelerin takip edilebileceği, geri ödemelerini yapmak isteyenlere plan 
oluşturulabileceği, isteyenlerin bu ödemeleri kredi kartı ile tekrarlanan şekilde yapabilmelerini sağlayan ödeme 
sisteminin oluşturulması ve bunun ERP ile entegre edilmesi ile ilgili geliştirmeler yapılarak ERP üzerinde Yurt Dışı 
Burs Geri Ödeme Modülü oluşturulmuştur. Proje ekibi tüm yurt dışı bursiyerlerinin dosyalarını tek tek inceleyerek 
dosyaları bir düzene sokmuş, ödeme ve geri ödeme bilgilerini belirlemiş ve bu bilgileri ERP sisteminde oluşturulan 
modüle girerek takip edilebilir hale getirmiştir. Bu sayede geri ödemeye başlaması gereken bursiyerlerin %52’si ve 
toplam ödenmesi gereken tutarın %53’ü sisteme dahil edilmiştir.  

Zimmet ve Demirbaş Takibi uygulaması geliştirilmiştir. Bu kapsamda tüm elektronik eşyalar sisteme tanımlanarak 
barkodlar üretilmiş ve üretilen barkodlar ürün üzerine yapıştırılmıştır. Ayrıca bu ürünler geliştirilen Zimmet 
uygulaması ile kişilere zimmetlenmiştir. Bu sayede tüm elektronik cihazların takibi sistem üzerinden yapılabilir 
duruma getirilmiştir.  

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 ve SLA süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına dair bilgilere anlık ulaşım sağlanmıştır.

 
Eğitim bursu başvuru formu yenilenerek mobil uyumlu hale getirilmiştir. Yenilenen ve bu sayede daha hızlı 
ulaşılabilen, mobil cihazlardan da doldurulabilen, ayrıca daha anlaşılır ve kolay giriş yapılabilir hale getirilen form 
sayesinde bu yıl 60 bin başvuru alınmıştır.  

Emek yoğun işlerin dijitalleştirilmesi kapsamında OCR, RPA ve Al teknolojileri kullanılarak Transkript ve Öğrenci 
Belgesi Okuma sistemleri geliştirilmiştir. Bu sayede yaklaşık 5.000 transkript ve 5.000 öğrenci belgesinin 
bursiyerler tarafından e-Devlet’ten alınarak web sitemiz üzerinden yüklemeleri sağlanmıştır. Web sitesine yüklenen 
bu belgeler bir uygulama ile yazılımın çalıştığı sunucuya alınarak tarama işlemi yapılmıştır. Çıkan sonuçlar başarı 
kriterlerine göre değerlendirilerek bursiyerin bursunun devam edip etmeyeceğine sistem tarafından karar verilmesi 
sağlanmıştır. Yine emek yoğun işlerin dijitalleştirilmesi kapsamında Belge Doğrulama Sistemi oluşturulmuştur. Burs 
başvuruları sonrası öğrencilerin e-Devlet’ten barkodlu olarak alabilecekleri Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. Adli Sicil 
Kaydı, Öğrenci Belgesi ve SGK dökümleri için geliştirmeler yapılarak öğrencinin bu belgeleri web sitesi üzerinden 
yüklemesi ve başvuru formunda verdiği bilgiler ile e-Devlet üzerindeki bilgileri karşılaştırıp doğru-yanlış” şeklinde 

işaretlemesi sağlanmıştır. Transkript Okuma, Öğrenci Belgesi Okuma ve Belge Doğrulama işlemleri için yaklaşık 
200.000 sayfa kağıt basılmasına gerek olmamıştır. Ayrıca bu kontroller için eğitim servisi yaklaşık 400 Adam/Gün 
süre harcamaktayken yapılan geliştirmeler sayesinde bu süreç 50 Adam/Gün’e kadar indirilmiştir.  

Başvuru formu ve Belge Doğrulama Sistemi ile entegre bir şekilde, her sorunun belli bir puanlaması olan ve 
herkesin aynı soruyu soracağı Mülakat Sonuç Sistemi oluşturulmuştur. Bu sayede mülakata kimlerin davet edildiği, 
kimlerin katıldığı, kimlerin hangi sorulara nasıl cevap verdiği, verilen cevapların başvuru formundaki cevaplar ile 
uyumluluğu sistemde kayıt altına alınarak tüm mülakatlar tamamen online ve izlenebilir bir şekle dönüştürülmüştür.  

Bursiyer Takip sürecinin ilk fazı olan yeni başvuru yapan bursiyer adaylarının başvuru süreçlerinin tüm adımlarını 
web sitemiz üzerinden takip edebilecekleri sistem oluşturulmuştur.  

Web sitemiz üzerinde bulunan tüm online bağış modülleri yenilenerek mobil uyumlu hale getirilmiştir. Bu sayede 
daha kullanıcı dostu olmuş ve her cihazdan bağış yapılabilmesi sağlanmıştır. ERP ile arasında entegrasyon 
kurularak web sitesi üzerinden yapılan bağışların otomatik olarak ERP’ye akması sağlanmıştır. Bu sayede 
süreçlerde %15 verimlilik artışı sağlanmıştır. 

Özelleştirilebilir e-Kart çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda yılbaşında herkesin web sitemiz üzerinden birbirlerine 
e-Kart göndermesi sağlanmıştır.
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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 Kiralama ve Geliştirme 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.  

Gayrimenkul Yönetimi ekibi; 2020 yılında Mütevelli Heyeti tarafından 
onaylanan, 2019 - 2023 Gayrimenkul Portföy Yönetimi Strateji Planı 
çerçevesinde, sürdürülebilirlik yönetimi ve verimlilik artışını amaçlayan 
çalışmalarına devam etmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GAYRİMENKUL 
PORTFÖY YÖNETİMİ
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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
2021 yılında Emlak Müdürlüğü, stratejik hedef kapsamında proje geliştirme çalışmaları, kentsel dönüşüm 
projeleri, imar ve fonksiyon değişikliklerinin takibi, tamir ve tadilat işlemleri ile fiziki durumlarını 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

2021 yılı içinde 646 kiracıya ait operasyonel işlemlerin takibi yapılmıştır.  

2021 yılında 150 adet kiracının tahliye ve teslim işlemi takip ve kontrol edilmiş, taşınmazın yerinde ilan ve web 
sitelerinde yapılan duyuru ve pazarlama faaliyetleri ile toplam 85 adet yeni kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir. 
2021 yılında portföye yeni katılan taşınmazlardaki kiracılara ait işlemler tamamlanmıştır. 

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 525 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.  

2021 yılı içinde vasiyet ve bağış yolu ile vakfımıza intikal eden 117 adet taşınmaz ile verimlilik çalışmaları 
kapsamında satılan 102 adet taşınmaz ve kat irtifakı kurulumu, cins tashihi, intifa hakkın terkini, el birliği 
mülkiyetin bozulması, imar-parselasyon uygulamaları, mevcut taşınmazda ve kat karşılığı inşaatlardan gelen 9 
adet taşınmazın tapu işlemleri yapılmıştır. Portföye yeni eklenen ve satış işlemleri ile ilişiği kesilen toplam 228 
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 658 adet taşınmaz için DASK poliçesi yaptırılmış, olası riskler dikkate alınarak yangın ve All 
Risk poliçeleri yanı sıra çalışanlar, öğrenciler ve 3. şahıslara karşı oluşacak riskler kapsamında mali sorumluluk 
sigortaları yaptırılmıştır. 
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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

2021 yılında 3 iş merkezi, 4 iş hanı, 3 kız yurdu ve 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 sağlanmış, bina yönetimlerinden gelen talepler değerlendirilerek dönüş sağlanmıştır.

GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ 
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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 41 kiracı takip ve tahliye işlemlerinin başlatılması için Hukuk Müşavirliği’ne 
bildirilmiştir.  
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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 satışları 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 97 adet taşınmazın ihalesi gerçekleştirilmiş, geçmiş yılda tamamlanan 
ihaleler ile birlikte toplam 101 adet taşınmazın tapu devir işlemi tamamlanmıştır. Bu satışlardan elde edilen gelir 
ile Gayrimenkul Geliştirme Fonu’na, gayrimenkul yatırımlarında kullanılmak üzere 88.145.150 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 için verimsiz gayrimenkullerin vakıf 
yönetmeliği ve bağış şartlarına sadık kalarak elden çıkarılması, elden çıkarılan gayrimenkullerin yerine yeni projeler 
ile kaynak yaratılması hedeflenmektedir.  

İNŞAAT BİRİMİ
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HHEEDDEEFF

YÖNETİM MODELİ HEDEF

Vakfımızın kira geliri elde ettiği gayrimenkullerimizin değerini kaybetmemesi ve gelir kaybına uğramaması için 2021 
yılı içinde 85 adet tamir bakım onarım, 32 adet yenileme, 18 adet risk yönetimi olmak üzere toplam 135 adet 
tadilat, tamirat ve onarım işi yaptırılmıştır. TEV’e ait tüm illerdeki gayrimenkullerin inşaat faaliyetlerini yapmak 
üzere açtığımız ihaleyi kazanan firmaya 95 adet, kalan 40 parça tadilat, tamirat ve onarım işi ihalesi yapılarak 
diğer firmalara yaptırılmıştır. Risk Yönetimi kapsamında tamamı TEV’e ait binaların elektrik ve mekanik işlerinin 
iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca TEVİTÖL’de bakım onarım, yenileme ve risk yönetimi kapsamında 
mantolama, ahşap pencerelerin, PVC pencere olarak yenilenmesi, Fen binası teras kat izolasyon işlerinin yapılması 
ve yemekhane elektrik ve yangın alarm sistemlerinin yapılması gibi işler ihalesi yapılarak gerçekleştirilmiştir. 
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HHEEDDEEFF

YÖNETİM MODELİ HEDEF

TEV Aziziye Apartmanı Kentsel Dönüşüm Projesi  
Bağışçımızdan intikal eden İstanbul ili, Şişli ilçesi, Hüsrev Gerede Caddesi’nde bulunan Azizeye Apartmanı’nın 
kentsel dönüşüm çerçevesinde, yıkım kararı çıkmış, kiracıların tahliye süreçleri başlatılmıştır. Proje yönetim ve proje 
tasarımı ihalesi tamamlanmış olup yıkım ihalesi çalışmaları başlatılmıştır. 
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MALİ İŞLER ve İÇ KONTROL

Mali İşler ve İç Kontrol Grup Müdürlüğü (Aralık 2021 itibariyle İç Denetim 
faaliyetleri ayrı bir müdürlük altında gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu tarih 
itibariyle Mali İşler Grup Müdürlüğü olmuştur.) 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 2021 
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 biçimde takip 
edilerek gerçekleştirilmiştir.  

Mütevelli Heyeti tarafından seçilen denetçiler, vakfımızı 2021 yılı içinde iç 
denetime tâbi tutmuşlardır. Vakfımızın 2021 mali tabloları bağımsız denetim 
şirketi tarafından da denetlenmiştir.  

Ek olarak vakıf bünyesinde bulunan İç Denetim fonksiyonu (Ocak-Kasım 
2021), vakfın ihtiyaçları ve kaynakları gözetilerek İç Kontrol ve Risk Yönetimi 
birimi olarak Mali İşler ve İç Kontrol Grup Müdürlüğü altında faaliyetlerine 
devam etmiştir. Vakfın birimleri ve iştiraklerinin işlemleri ve hesapları bu 
kapsamda da denetlenmiş ve faaliyetler kontrol edilmiş olup tespit ve 
geliştirici öneriler Yönetim Kurulu ile paylaşılmıştır.  

Finansal varlıklarımızın, kontrol edilebilir riskler çerçevesinde, optimum 
getiri hedefi ile ve vakıf prensiplerine uygun şekilde yönetilerek değerinin 
artırılması sağlanmıştır. 
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- Portföyümüzün yıllık %48,01’lik getirisi 2021 Aralık sonu TÜFE rakamı olan %36,08’in 1.193 baz puan üzerinde    
  gerçekleşmiştir. TL, döviz ve hisse senedi varlıklarında reel getiri sırasıyla, enflasyonun 1.886 baz puan altında,    
  4.214 baz puan üstünde ve 572 baz puan altında gerçekleşmiştir. 

- TL cinsi varlıklarda, gösterge endeks getirisinin 56 baz puan altında, %17,22 oranında getiri elde edilmiştir.

- Döviz cinsi varlıklarda, gösterge endeks getirisinin 67 baz puan üzerinde, %78,22 oranında getiri elde edilmiştir.

- Hisse senedi portföyünde, gösterge endeks getirisinin 658 baz puan üzerinde, %30,36 oranında getiri elde edilmiştir.

- Portföy ağırlıklı ortalama getirisi gösterge endeks değerinin 370 baz puan üstündedir. 

2021 yılı kesin bütçesine göre Türk Eğitim Vakfı’nın gerçekleşen gelir ve gider dağılımı aşağıdaki grafiklerde 
özetlenmiştir.
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KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR VE DENETÇİ RAPORU

TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ 
BAŞKANLIĞI’NA
Vakfımızın 01.01.2021-31.12.2021 dönemi hesapları incelenmiş, kayıtların 
vesikalara dayandığı 31.12.2021 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,

23.02.2022

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 2021 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 2021 tarihli bilanço,

• aynı tarihte sona eren yıla ait gelir gider tabloları; ve,

• 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 (Bağımsızlık Standartları 
Dâhil) (“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 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 FİNANSAL TABLOLAR VE DENETÇİ RAPORU

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. 

• 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, 2 Mart 2022
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TÜRK EĞİTİM VAKFI
31 ARALIK 2021 ve 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)

Aktifler Notlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar  800.911.812 467.938.655
A. Hazır değerler II.B 505.054.919 343.831.450
1. Kasa  - -
2. Alınan Çekler  65.000 -
3. Bankalar  503.022.753 343.858.109
4. Verilen Çekler v e Ödeme Emirleri (-)  (1.105.800)
5. Diğer hazır değerler  1.967.166 1.079.141

  
B. Menkul kıymetler II.C. III.8 285.586.639 119.158.423
1. Özel kesim tahvil senet 4.723.810 2.671.942
2. Kamu kesimi tahvil senet 215.828.802 91.455.290
3. Diğer menkul kıymetler 65.034.027 25.031.191

  

C. Diğer alacaklar  253.466 123.724
1. Bağlı ortaklardan alacaklar  112.601 8.701

2. Personelden alacaklar  136.820 101.678
3. İş avansları  4.045 13.345

D. Verilen sipariş avansları  350.067 2.340
 

E. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları  9.666.721 4.822.718
1. Gelecek aylara ait giderler  1.347.613 1.477.117
2. Gelir tahakkukları  8.319.108 3.345.601
  

Duran Varlıklar  282.302.043 276.116.989
A. Ticari alacaklar  159.476 150.929
1. Verilen depozito ve teminatlar  159.476 150.929
  
B. Mali duran varlıklar II.E,III.9 40.689.453 45.904.222
1. Bağlı menkul kıymetler  1.136.371 6.351.140
2. Bağlı ortaklıklar  39.553.082 39.553.082

  
C. Maddi duran varlıklar II.D,III.10 238.492.099 226.608.760
1. Arazi ve arsalar  26.326.525 23.634.150
2. Binalar  204.639.126 201.496.177
3. Taşıtlar  7.089.195 101.561
4. Demirbaşlar  3.313.888 2.394.118
5. Birikmiş amortismanlar (-)  (3.803.445) (1.944.056)
6. Yapılmakta olan yatırımlar  926.810 926.810

  
D. Maddi olmayan duran varlıklar II.D 639.361 131.944
1. Haklar  639.361 131.944
  

E. Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları  2.321.654 3.321.134
  
Aktif Toplamı  1.083.213.855 744.055.644

TÜRK EĞİTİM VAKFI 
31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERI İTİBARİYLE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)

Pasifler Notlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  8.898.504 3.087.220

A. Ticari borçlar 1.593.016 2.172.879
1. Satıcılar 1.577.466 2.160.818

2. Diğer 15.550 12.061

B. Diğer borçlar 5.862.287 9.406
1. Personele borçlar 250 620

2. Diğer çeşitli borçlar 5.862.037 8.786

3. Bağlı ortaklıklara borçlar - -

C. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler III.12 995.260 613.850
1. Ödenecek vergi ve fonlar 558.194 359.043

2. Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 437.066 254.807

3. Ödenecek diğer yükümlülükler - -

D. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider 
Tahakkukları

III.13 447.941 291.085

1. Gelecek aylara ait gelirler 436.772 105.056

2. Gider tahakkukları 11.169 186.029

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  10.293.652 6.905.810

A. Uzun vadeli borçlar II.F 10.293.652 6.905.810
1. Alınan depozito ve teminatlar 9.311.905 6.905.810

2. Gelecek yıllara ait gelirler 981.747 -

Özkaynaklar  1.064.021.699 734.062.614

A. Ana varlık fonu II.A 417.222.133 240.081.747

B. Mutlak vasiyetçi fonu II.A 625.775.424 469.483.762

C. TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi fonu II.A 21.282.008 19.842.086

D. Diğer fonlar II.A 2.643.189 3.675.748

E. Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu II.A 197.264 197.264

Fonlar Toplamı 1.067.120.018 733.280.607

F. Net dönem gelir fazlası (3.098.319) 782.007

Pasif Toplamı  1.083.213.855 744.055.644
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TÜRK EĞİTİM VAKFI 31 ARALIK 2021 ve 2020 TARİHLERİNDE SONA 
EREN YILLARA AİT GELİR VE GİDER TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)

 Notlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
A. Önceki dönem gelir fazlası 782.007 464.653

B. Şartsız bağışlar 56.313.369 38.799.219
1. Çelenk bağışları 10.881.302 7.986.603
2. Mutlu gün bağışları 4.261.760 2.519.306
3. Diğer bağışlar 41.170.307 28.293.310
 
C. Şartlı bağışlar 23.143.363 10.954.392
1. Şartlı bağış fonlarına gelen bağışlar 1.123.930 4.296.099
2. Vasiyetlerin tenfizi sonucu fonlara aktarılan bağışlar 21.809.862 2.777.088
3. Ayni bağışlar 119.873 3.881.205
4. Diğer ayni bağışlar 89.698 -

D. Gelir yazılan şartlı bağış fonları 2.606.287 3.363.977

E. Diğer faaliyet gelirleri IV.5 115.137.555 71.346.885
1. Kira gelirleri 44.927.092 40.346.025
2. Faiz gelirleri 55.853.345 24.743.741
3. Burs geri ödemeleri 7.394.116 4.305.649
4. İştiraklerden temettü geliri 1.515.423 987.588
5. İktisadi işletmelerden temettü geliri 3.530.560 -
6. Diğer gelirler 1.917.019 963.882

Gelir toplamı 197.982.581 124.929.126

F. Şartlı bağış gereği fonlara ilaveler (-) (63.484.243) (21.332.364)
1. Şartlı bağış gereği fonlara ilaveler (1.123.930) (4.296.099)
2. Vasiyetlerin tenfizi sonucu fonlara ilaveler (21.809.862) (2.777.088)
3. Diğer ayni bağışlar (89.698) -
4. Şartlı bağış gereği fonlara aktarılan gelirler (40.460.753) (14.259.177)

Dönem net gelir toplamı 134.498.338 103.596.762

E. Faaliyet giderleri IV.3 (15.878.994) (9.721.239)
1. Genel yönetim giderleri (-) (13.702.284) (9.356.761)
2. Amortisman ve tükenme payları (-) (2.176.710) (364.478)

F. Gelir Getirici Hizmetlere Yapılan Harcamalar (30.559.674) (24.960.150)
1. Gelir getirici hizmetlere yapılan harcamalar (13.738.380) (9.954.343)
2. Vasiyetçi ve şartlı bağışçı giderleri (16.821.294) (15.005.807)

G. Amaca yönelik harcamalar IV.4 (91.157.989) (68.133.366)
1. Yurt içi burs giderleri (73.374.685) (53.292.883)
2. Yurt dışı burs giderleri (12.130.665) (8.005.204)
3. Eğitim ve burs yönetimi için yapılan harcamalar (3.921.317) (2.329.197)
4. Diğer (TEV-Garring Okulları vs.) (1.731.322) (4.506.082)

Gider toplamı  (137.596.657) (102.814.755)

Net gelir fazlası  (3.098.319) 782.007
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesi 
Kurulu’na;

Görüşümüz

1. Görüşümüze göre, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesi’nin (“Tevitöl”) 31 Aralık 2021 
tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları, tüm önemli yönleriyle, Tek Düzen Hesap Planı ve Not II’de belirtilen 
muhasebe politikalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Aşağıdakileri denetlemiş bulunuyoruz:

Tevitöl’ün finansal tabloları aşağıdakileri kapsamaktadır,

• 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihli bilançoları,

• aynı tarihte sona eren yıllara ait gelir gider tabloları; ve,

• 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 (Bağımsızlık Standartları 
Dâhil) (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetçiler için Etik Kurallar ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili 
mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Tevitöl’den 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. Tevitöl yönetimi finansal tabloların Tek Düzen Hesap Planı ve Not II’de belirtilen muhasebe politikalarına göre 
hazırlanmasından ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak 
için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Finansal tabloları hazırlarken yönetim Tevitöl’ün sürekliliğini devam 
ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Tevitöl’ü 
tasfiye etme ya da faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmaktan sorumludur. Üst yönetimden sorumlu olanlar, Tevitöl’ün 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. 

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.

• Tevitöl’ün 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. 

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Tevitöl’ün 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 Tevitöl’ün 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, 5 Nisan 2022
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TEVİTÖL İKTİSADİ İŞLETMESİ
31 ARALIK 2021 ve 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası [TL]olarak ifade edilmiştir.)

Aktifler Notlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
 

Dönen Varlıklar
 - -

A. Hazır değerler II.A III.4 16.127.693 8.453.719
1. Bankalar 16.127.693 8.453.719

 
B. Ticari alacaklar II.C, III.6 118.155 45.833
1. Alıcılardan alacaklar 118.155 45.833
2. Şüpheli ticari alacaklar 291.409 291.409
3. Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (291.409) (291.409)

C. Diğer alacaklar 298.560 202.635
1. Vergi dairesindeki KDV alacakları 298.147 202.635
2. Personelden alacaklar 413 -

 
D. Verilen sipariş avansları depozito ve teminatlar 13.260 78.638

 
E. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 573.228 342.044
1. Gelecek aylara ait giderler 542.508 340.858
2. Gelir tahakkukları 30.720 1.186

 
F. Diğer dönen varlıklar 1.350.372 858.087
1. Devreden KDV III.15 1.029.576 858.087
2. Peşin ödenen vergi ve fonlar 318.690 -
3. İş avansları 2.106 -

 
Dönen Varlıklar Toplamı 18.481.268 9.980.956

 
Duran Varlıklar

 
A. Ticari alacaklar 27.467 27.467
1. Verilen depozito ve teminatlar 27.467 27.467

B. Maddi duran varlıklar II.B, III.7 14.341.623 13.704.359
1. Yeraltı ve yerüstü (yollar) 201.836 201.836
2. Binalar 16.911.409 16.300.368
3. Tesis makine cihazlar 3.229.795 2.761.980
4. Taşıtlar 106.823 183.232
5. Demirbaşlar 1.533.126 1.329.696
6. Birikmiş amortismanlar (-) (7.763.158) (7.072.753)
7. Yapılmakta olan yatırımlar 121.792 -

 
C. Maddi olmayan duran varlıklar II.D 598.931 938.044
1. Haklar 112.753 112.753
2. Özel maliyetler 825.291 825.291
3. Birikmiş itfalar (-) (339.113) -

D. Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 2.316.348 2.560.174

Duran Varlıklar Toplamı 17.284.369 17.230.044

Aktif Toplamı 35.765.637 27.211.000

TEVİTÖL İKTİSADİ İŞLETMESI
31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)

Pasifler Notlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  

A. Ticari borçlar III.16 1.878.475 577.757
1. Satıcılar 1.850.624 558.605

2. Alınan depozito ve teminatlar 27.851 19.152

B. Diğer borçlar 326.114 106.965

C. Alınan avanslar III.13 2.983.719 2.371.249

D. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler III.9 395.018 272.139

E. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider 
Tahakkukları

III.10 - 1.350

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 5.583.326 3.329.460

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

A. Borç ve gider karşılıkları 1.893.303 1.578.434
1. Kıdem tazminatı karşılığı III.17 1.893.303 1.578.434

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 1.893.303 1.578.434

Özkaynaklar

A. Ödenmiş Sermaye 34.353.082 34.353.082

B. Geçmiş yıl kârları - 2.813.758

C. Geçmiş yıl zararları (12.039.676) (19.125.263)

D. Dönem kârı / (zararı) 5.975.602 4.261.529

Özkaynaklar Toplamı 28.289.008 22.303.106

Pasif Toplamı 35.765.637 27.211.000
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TEVİTÖL İKTİSADİ İŞLETMESİ 31 ARALIK 2021 VE 2020 
TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT GELİR VE GİDER TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Notlar 1 Ocak - 31 Aralık 2021 1 Ocak - 31 Aralık 2020

A. Gelirler 26.111.949 19.308.515
1. Hizmet gelirleri 23.539.145 17.534.759 
2. Diğer gelir ve karlar 2.572.804 1.773.756

B. Giderler IV.3 20.136.347 14.840.998
1. Eğitim giderleri (-) 9.424.761 7.335.027
2. Genel yönetim giderleri (-) 10.711.586 7.505.971

Dönem net kar 5.975.602 4.467.517

Peşin ödenen geçici vergi (-) III.14 - 205.988

Net gelir fazlası 5.975.602 4.261.529
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TEV Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi Kurulu’na;

Görüşümüz

1. Görüşümüze göre, TEV Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi’nin (“Yurtlar”) 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla 
ait finansal tabloları, tüm önemli yönleriyle, Tek Düzen Hesap Planı ve Not II’de belirtilen muhasebe politikalarına 
uygun olarak hazırlanmıştır.

Aşağıdakileri denetlemiş bulunuyoruz:

Yurtlar’ın finansal tabloları aşağıdakileri kapsamaktadır,

• 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihli bilançoları,

• aynı tarihte sona eren yıllara ait gelir gider tabloları; ve,

• 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 (Bağımsızlık Standartları 
Dâhil) (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetçiler için Etik Kurallar ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili 
mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Yurtlar’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. Yurtlar yönetimi finansal tabloların Tek Düzen Hesap Planı ve Not II’de belirtilen muhasebe politikalarına göre 
hazırlanmasından ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak 
için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Finansal tabloları hazırlarken yönetim Yurtlar’ın sürekliliğini devam 
ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Yurtlar’ı 
tasfiye etme ya da faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmaktan sorumludur. Üst yönetimden sorumlu olanlar, Yurtlar’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. 

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.

• Yurtlar’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. 

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Yurtlar’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 Yurtlar’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, 5 Nisan 2022
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TEV ÖĞRENCİ YURTLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31 ARALIK 2021 ve 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)

Aktifler Notlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Dönen Varlıklar

A. Hazır değerler II.A, III.4 8.609.855 9.433.076
1. Bankalar 8.609.855 9.433.076

B. Ticari alacaklar  III.6 289.590 19.921
1. Alıcılardan alacaklar 289.590 19.921

C. Diğer alacaklar 10.370 6.701

D. Diğer çeşitli alacaklar - 15.268

E. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 113.516 108.319

F. Diğer dönen varlıklar - 343.766

Dönen Varlıklar Toplamı 9.023.331 9.927.051

Duran Varlıklar

A. Verilen depozito ve teminatlar 118.642 118.642

B. Maddi duran varlıklar II.B 315.277 286.884

C. Maddi olmayan duran varlıklar II.B 312.538 353.204

Duran Varlıklar Toplamı 746.457 758.730

Aktif Toplamı 9.769.788 10.685.781

TEV ÖĞRENCİ YURTLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİ İTİBARİYLA BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)

Pasifler Notlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

A. Ticari borçlar 648.068 248.326

B. Alınan depozito ve teminatlar 1.374.059 709.200

C. Diğer borçlar 12.601 9.469

D. Alınan avanslar III.14 64.146 23.203

E. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler III.10 75.265 36.387

F. Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıkları hesabı

423.002 5.018

G. Dönem karı vergi yasal yükümlülükler karşılığı (-) (71.024) (5.018)

H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları III.11 107.811 -

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 2.669.928 1.026.585

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

A. Alınan depozito ve teminatlar 17.679 17.679

B. Borç ve gider karşılıkları 713.404 487.916

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 731.083 505.595

Özkaynaklar

A. Ödenmiş Sermaye 5.000.000 5.000.000

B. Geçmiş yıl kârları 251 6.956.315

C. Geçmiş yıl zararları - (2.741.932)

D. Dönem kârı / (zararı) 1.368.526 (60.782)

Özkaynaklar Toplamı 6.368.777 9.153.601

Pasif Toplamı 9.769.788 10.685.781
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TEV ÖĞRENCİ YURTLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ 31 ARALIK 2021 VE 
2020 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT GELİR VE GİDER 
TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)

Notlar 1 Ocak - 31 Aralık 2021 1 Ocak - 31 Aralık 2020
A. Gelirler 7.708.721 4.293.730
1. Hizmet gelirleri 5.944.008 2.067.455
2. Faiz gelirleri 1.618.338 1.104.741
3. Diğer gelirler 146.375 1.121.534

B. Giderler IV.3 5.917.193 4.349.494
1. Personel giderleri (-) 1.837.097 1.251.679
2. Genel giderler (-) 4.080.096 3.097.815

Dönem net kâr 1.791.528 (55.764)

Peşin ödenen geçici vergi (-) 423.002 5.018

Net gelir fazlası 1.368.526 (60.782)

İKTİSADİ İŞLETMELER

TEV İKTİSADİ İŞLETMESİ 31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA 
EREN YILLARA AİT GELİR VE GİDER TABLOSU [TL] 

Gelirler
1.01.2021 1.01.2020

31.12.2021 31.12.2020
   Satış Gelirleri 0 0
   Faiz Gelirleri 6.879 8.584
   Diğer Gelirler 15.510 9.082
Toplam 22.389 17.666

Giderler
1.01.2021 1.01.2020

31.12.2021 31.12.2020
   Satılan Malların Maliyeti 0 0
   Personel Giderleri 97.903 55.863
   Genel Giderler 25.495 15.150
Toplam 123.398 71.013

Dönem Kârı / (Zararı) -101.009 -53.347
Ödenecek Vergi Yas. Yüküm. 0 0
Dönem Net Kârı / (Zararı) -101.009 -53.347

TEV İKTİSADİ İŞLETMESİ 
31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU [TL]
Aktifler 31.12.2021 31.12.2020
I. Dönen Varlıklar 222.880 228.723
Hazır değerler 86.748 81.337
Menkul kıymetler 0 0
Ticari alacaklar 0 0
Diğer alacaklar 2.231 13.454
Ticari mallar 112.800 112.800
Verilen sipariş avansları 9  
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuku 34 20
Diğer dönen varlıklar 21.058 21.112
II. Duran Varlıklar 203 407
Ticari alacaklar 0 0
Maddi duran varlıklar 203 407
Maddi olmayan duran varlıklar 0 0
Aktif Toplamı 223.083 229.130
   
Pasifler 31.12.2021 31.12.2020
I. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 103.712 8.750
Ticari borçlar 0 6.938
Diğer borçlar 100.000 0
Alınan avanslar 0 0
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 3.712 1.812
Borç ve gider karşılıkları 0 0
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 0 0
II. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 0
Alınan depozito ve teminatlar 0 0
Borç ve gider karşılıkları 0 0
III. Özkaynaklar 119.371 220.380
Ödenmiş sermaye 200.000 200.000
Geçmiş yıllar kârları 73.727 73.727
Geçmiş yıllar zararı (53.347)  
Dönem kârı / (zararı) (101.009) (53.347)
Pasif Toplamı 223.083 229.130
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