
Tam Destek Bursu (TDB)  
 
Resmi liselerde eğitim gören maddi olanakları kısıtlı fakat akademik olarak başarılı öğrencilere sağlanan 
burstur. Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal takibinin yanı sıra, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek 
nitelikte etkinlikler yapılmaktadır.  
 
Tam Destek Bursu kapsamında;  
1. Öğrencilere, hazırlanan özel müfredatlar çerçevesinde İngilizce dersleri verilir. 

2. İngilizce desteğinin yanında öğrencilere spor ve sanat eğitimleri verilir. 

3. Öğrencilere cep harçlığı desteği verilir. 

4. Tam Destek Bursu kapsamında yapılacak tüm etkinliklerde öğrencilerin ulaşımı için ücretsiz semt servisi 
hizmeti sağlanır. 

5. Öğrencilerin kültür sanat etkinliklerine (bale, tiyatro, opera, konser vb.) katılımları sağlanır. 

6. Öğrencilerin kişisel gelişimleri seminer ve eğitimlerle desteklenir.  

 
Tam Destek Bursu (TDB) Başvuru Koşulları  
 
Tam Destek Bursundan yararlanmak üzere Türk Eğitim Derneği’ne başvuru yapacak aday öğrencilerin;  
 
1. T.C. vatandaşı olması,  

2. 2022-2023 öğretim yılında hazırlık sınıfına veya 9. sınıfa devam ediyor olması,  

3. Lise eğitimine Edirne, Çorlu, Kayseri ve Bodrum illerinden birinde ve resmi okulda devam ediyor olması,  

4. *2022 LGS Başarı Puanının; 

• Kayseri ve Edirne illerindeki öğrenciler için; 412 ve üzerinde 

• Bodrum ve Çorlu illerindeki öğrenciler için; 400 ve üzerinde olması, 

(*Puan kriterleri, illere ait 2022 LGS Başarı oranlarına göre belirlenmiştir.) 

5. 2021-2022 öğretim yılında lise hazırlık sınıfını bitiren aday öğrencilerin 2021 LGS’ den 370 ve üzeri puan 

almış olması, 

6. Ekonomik koşulları nedeniyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması, (Ailenin aylık toplam gelirinin en 

fazla 9500 TL olması), koşullarını sağlaması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 



Tam Destek Bursu (TDB) Başvuru ve Değerlendirme Süreci  
 

• Aday öğrencilerin, 26.10.2022 – 09.11.2022 tarihleri arasında www.ted.org.tr adresinden başvuru 

yapması gerekmektedir.  

• Burs koşullarını sağlayan adaylar telefon ile aranarak, mülakat için davet edilecektir.  

• Mülakat sürecinde komisyon tarafından, adayın hem maddi koşulları detaylı olarak incelenecek hem 

de kişisel özellikleri ve burstan yararlanabilme potansiyeli değerlendirilecektir.  

• Yapılan değerlendirme sonuçları, mülakata katılan tüm adaylara telefon ile ulaşılarak bildirilecektir.  

• Tam Destek Bursu Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerle tutarsız belgeler sunulması durumunda 

öğrencinin burs almaya hak kazanması mümkün olmayacaktır. 


