Adım Adım
Proje Yürütme Rehberi

Elini Taşın Altına Koy Projesi’ne kurum olarak veya bireysel dahil olabilirsiniz.

KURUM OLARAK KATILMAK İSTİYORUM
1. İlk aşamada paydaş kurum, proje koordinatörlüğüne hangi ürün/hizmet ile katkıda
bulunabileceğini belirtir.
Lütfen hangi ürün/hizmet ile katkıda bulunacağınızı belirtin:
Ürün/hizmet türü:
Ürün/hizmet miktarı:

bir bilgi notu iletilir.
Talebiniz alınmıştır. Elini Taşın Altına Koy projesinin paydaşı olmak için ilk adımı attınız. Destek önerinize uygun okul araştırılıyor. Uygun okul bulunduğunda
size haber verilecektir.
2. aşamada uygun okul ile paydaş kurumun ürün/hizmeti TEV tarafından eşleştirilir.
Paydaş kurumun onayının ardından okula bilgi iletilir.
Paydaş kuruma:
Sizinle eşleşen okul bulundu. Elini Taşın Altına Koy projesi kapsamında “X
okulu” sizin “x miktar x ürün” desteğinizi bekliyor. Bu desteği onaylıyorsanız
sizinle okul bilgilerini paylaşmak ve süreci başlatmak istiyoruz.
 Onaylıyoruz
 Hayır, bu okulu onaylamıyorum.
Onaylanırsa:
lunuza destek vermek istiyor. Onaylıyorsanız kendileriyle iletişim bilgilerinizi
paylaşıyoruz.

-

Onaylanmazsa:
Okul paydaş kurum tarafından onaylanmazsa yeni okul arayışı başlar.
3. aşamada yapılacak olan ürün/hizmet bağışı için paydaş kurum yetkilisi/yetkilileri,
yerinde tespit için eşleştiği okula gider. Ürün veya hizmetin yeri, miktarı tespit edilir.
Okul yetkilisi ile sevk yeri ve zamanı konusunda mutabakat sağlanır. Tespit sonrası
paydaş kurumun sağlayacağı ürün/hizmetin miktarı ve sevkiyat detayları TEV’e ve

proje koordinatörlüğüne raporlanır. Bu tespit çalışması için yapılacak olan tüm harcamalar paydaş kurum tarafından karşılanır.
4. aşamada paydaş kurum belirlenen okula tüm gönderim bedeli kurumun kendisi
tarafından karşılanacak şekilde ürün/hizmet gönderimi yapar. Bu aşamada iki kademeli bir kontrol süreci olur. Hem paydaş kurumdan hem de okuldan onay beklenir.
•
•
•

Gönderimi tamamlayan paydaş kurum, proje koordinatörünü bilgilendirir.
Teslim alan kurum proje koordinatörünü bilgilendirir.
Koordinatör teslimatın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini onaylar.

5. aşamada paydaş kurum, proje koordinatörlüğü tarafından TEV’in Elini Taşın Altına
Koy Burs Fonu’na yönlendirilir.
Elini Taşın Altına Koy projesi kapsamında “x miktar X ürününüz X okuluna teslim edilmiştir.” Projenin ilk adımına olan katkınız için teşekkür ederiz. Projeyi
tamamlamanız için Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu’na katkıda bulunmanız
gerekmektedir.
Bağış yapmak için: bagis.tev.org.tr/burs-fonu-bagisi?q=80551&k=34496

7. aşamada okullar ziyaret edilerek gönderilen ürünlerin/hizmetin kontrolü yapılır.
Okula proje kapsamında bir plaket sunulur.

BİREYSEL OLARAK KATILMAK İSTİYORUM
1. Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu üzerinden projeye bireysel destek verebilirsiniz.
Bağış yapmak için: bagis.tev.org.tr/burs-fonu-bagisi?q=80551&k=34496
Bilgi için: Elini Taşın Altına Koy Proje Koordinatörlüğü
bilgi@elinitasinaltinakoy.org

SIKÇA SORULAN SORULAR
Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu ile amaç nedir?
Burs fonlarının temel amacı maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere, kişi/kurum adına açılmış fon üzerinden burs desteği sağlamaktır.
Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu kapsamında kimlere burs bağışı yapabilirim?
Lise, üniversite (lisans, yurt, üstün başarı), yüksek lisans veya doktora
öğrencisine mezun olana kadar burs desteği sağlayabilirsiniz.
Yıllık burs tutarı ne kadardır?
2021-2022 öğretim yılı bir öğrencinin yıllık burs miktarları;

BURS TÜRÜ

Aylık
(TL)

Yıllık Toplam
(TL)

Meslek Lisesi

350 (9 Ay)

3.150

Üniversite

800 (9 Ay)

7.200

Yüksek Lisans

1.200 (9 Ay)

10.800

Doktora

1.600 (9 Ay)

14.400

Üstün Başarı Bursu

1.600 (9 Ay)

14.400

Ankara Yurt Öğrencisi Eğitim Bursu

2.865 (10 Ay)

28.650

Balçova Yurt Öğrencisi Eğitim Bursu

2.215 (10 Ay)

22.150

Trabzon Yurt Öğrencisi Eğitim Bursu

1.465 (10 Ay)

14.650

TEVİTÖL Öğrenci Bursu

135.500

** Burs miktarları her yıl Ağustos ayında TEV Yönetim Kurulu Tarafından güncellenmektedir.

Yıllık burs tutarını peşin olarak mı bağışlamam gerekir?
Bağışlarınızı yıllık veya aylık düzenli olarak yapabilirsiniz.
Bankanıza otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.
“Mail order” talimatı verip kredi kartınızdan çekilmesini sağlayabilirsiniz.
“Mail Order” talimatı verdiğimde kredi kartı limitim bloke ediliyor mu?
“Mail order” formu ile aylık taksitlerle bağış yaptığınız zaman toplam
yıllık burs tutarı kredi kartınızdan bloke edilmemektedir.

Bağışlarımı nasıl yapabilirim?
Bağışlarınızı, açıklama kısmına “Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu” yazarak TEV banka hesap numaralarına havale veya EFT yolu ile veya
“mail order” talimatı vererek belirleyeceğiniz periyotlarda kredi kartınızla
yapabilirsiniz.
Ay taksit ile bağış yapabilir miyim?
Yapabilirsiniz. Dilerseniz yıllık burs rakamlarından daha fazla da bağış
yapabilirsiniz. Bu bağışlar burs fonunuzda biriktirilecektir.
Burs Fonunda biriken bağışlar nasıl değerlendiriliyor?
Burs fonunuzdan burs verildikten sonra varsa kalan bağış tutarınız burs
fonunuzda ertesi yıla devir olacaktır. Kalan tutarın geliri olursa gelirinin
% 10’u tutarında vakıf genel gider payı kesilerek artan tutar burs fonunuza ilave edilmektedir.
Gelecek yıl aynı rakamlarda mı bağış yapacağım?**
oranında artış olabiliyor, eğitim dönemi başlamadan size bildirilecektir.
Bağış karşılığında belge veriyor musunuz?
Bağışlarınız için size resmi bağış makbuzu gönderilecektir.
Bursiyeri biz seçebiliyor muyuz?
Bursiyerlerimiz, içinde TEV temsilcilerinin de olduğu okul burs komisyonları tarafından seçilmektedir.
Bursiyerin iletişim bilgilerini alıp görüşebilir miyiz?
“Bilgi Güvenliği Kanunu” gereği bursiyerimizin rızası olduğu takdirde
sizinle sadece adını ve okuduğu okulu paylaşabiliyoruz.
Bursiyer bağışçısını, kimden burs desteği aldığını biliyor mu?
Bağışçı ile sadece “Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu” ismi paylaşılacaktır.

Bursiyer burs alma şartlarını kaybederse ne olacak?
Yeni bursiyer belirlenerek Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu’na tahsis
edilecektir.
Diyelim ki maddi durumum bozuldu planlanan şekilde bağış yapamadım?
Ne olacak?
Bursiyerimizin bursu kesilmemektedir. Bursiyerinize burs alma şartlarını
taşıdığı müddetçe TEV tarafından burs verilmeye devam edilecektir.
Burs Fonuna herkes bağış yapabilir mi?
Yapabilir. Bağış yaparken açıklama olarak Elini Taşın Altına Koy Burs
Fonu ismini belirtmeleri gerekir.
Burs parasını bursiyere nasıl veriyorsunuz?
Bursiyerin banka hesabına burs türüne uygun, aylık düzenli olarak TEV
tarafından yatırılıyor.
Bağışlarımızı vergiden düşebilir miyiz?
Vergiye tabi tutarın %5’ine kadar bağışlarınızı vergiden düşebilirsiniz.

“Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu” ile ilgili sorularınız için:
0 212 318 68 53 / 0 212 318 68 59 / 444 0 838
tev_proje@tev.org.tr
“Elini Taşın Altına Koy” projesi ile ilgili sorularınız için Elini Taşın Altına Koy
Proje Koordinatörlüğü:
bilgi@elinitasinaltinakoy.org

