
 
 

 
 TEV KORONA KAHRAMANLARINA VEFA FONU BURS DUYURUSU 
 

Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs salgınını durdurmak ve toplum 
sağlığını korumak için birçok kurum ve kuruluş etkin bir şekilde mücadele vermektedir. 
Hepimizi zorlayan bu günlerde, birbirimize destek olarak kayıplarımızın acısını bir nebze 
hafifletebilmek için TEV olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Bu farkındalıkla bizim için sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan 
ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden başta tüm sağlık çalışanı kahramanlarımızın 
çocukları ile korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin çocuklarının eğitimlerinin yarım 
kalmaması için harekete geçtik ve korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek 
sloganıyla ‘TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’nu hayata geçirdik. 

Burs başvurusunda bulunmak isteyen çocuklarımızın aşağıdaki değerlendirmeleri dikkate 
alarak bizlerle iletişime geçmesini rica ederiz. 

 
Burs Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri: 
 

 Koronavirüs nedeniyle anne ya da babanın vefat etmiş olması. 

 Burslar TEV’in yurt içi bursları ile aynı sürede (9 ay) verilecektir. 

 3 yaştan itibaren; okul öncesi, ilk-ortaöğretim ve yükseköğretim için bursa başvuru 

yapılabilecektir. 

 İlk yıl sadece eğitime devam şartı aranacaktır. İkinci yıl eğitim-öğretim döneminde 

bursun devamı TEV Burs Yönetmeliği’ne göre fonla ilgili yürütme kurulu kararları 

ışığında geçerli olacaktır. http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/TEV-Egitim-Yuksek-

Ogrenim-Burslari/45/41/0 (başvuru koşulları kısmı) 

 Burslar 2020-2021 öğretim yılında başlayacaktır. 

 Burs başvurusu hakkında sorusu olanlar koronabursu@tev.org.tr üzerinden bizlerle 

iletişime geçebilirler. 

 
 

2019-2020 Öğretim Yılı Burs Aylıkları (*) 

İlk ve orta öğretim için : 300 TL./Ay (Ekim-Haziran) 

Yüksek öğretim için      : 700 TL./Ay (Ekim-Haziran) 

 

(*) : Burs aylıkları her öğretim yılı başında enflasyon oranları ve bütçe olanakları dikkate 
alınarak artırılmaktadır.  

http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/TEV-Egitim-Yuksek-Ogrenim-Burslari/45/41/0
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Gönderilecek Belgeler:  

-          Ölüm belgesi (Korona hastalığından vefat ettiğini gösterir ölüm belgesi) 

-          Vefat edenin son çalıştığı kurumu gösterir belge (son maaşını gösteren bordrosu da 

olabilir) 

-          Çocukları için öğrenci belgesi (e-devlet) (3 yaş için kimlik fotokopisi) 

-          Nüfus Kayıt Dökümü ve yerleşim yeri adres bilgi dökümü (e-devlet) 

-          Çocukların ve/veya vasininin kimlik fotokopileri  

-          1’er adet vesikalık fotoğraf (öğrenciler için) 

-       Velinin/vasinin  adli sicil kaydı  (e-devlet) 

 

Evrak Asıllarının gönderileceği adres:  

 Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü 

Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü 

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. TEV-Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 8 

34394/Şişli/İSTANBUL  

 

 

 

 

 

 


