
 

 

 
 

Finansbank’tan Türk Eğitim Derneği’ne 10 yıl 
“Tam Eğitim Bursu”  
 

Finansbank Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyor. Türk 
Eğitim Derneği’nin “Tam Eğitim Bursu” programına 10 yıl 
için toplam 3 milyon YTL ayıran Finansbank, bu bursla 
başarılı ancak maddi durumu yetersiz öğrencilerin bütün 
eğitim masraflarını karşılayacak.  

 
Finansbank, eğitim alanında uzun soluklu bir projeye destek olarak Türkiye’nin geleceğine 
yatırım yapıyor. Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Türk Eğitim Derneği ile işbirliği 
yapan Finansbank, “Tam Eğitim Bursu” projesiyle yurt çapında başarılı ancak maddi durumu 
yetersiz öğrencilerin geleceğine yön verecek bir adım atıyor.   
 
Finansbank’ın 3 milyon YTL’lik bir bütçeyle, 2008-2009 öğretim yılından itibaren 10 yıl 
boyunca sürdüreceği bu projeyle, Türk Eğitim Derneği’nin sınavla seçeceği başarılı 
öğrencilerin TED okullarında Tam Eğitim Bursuyla öğrenim görmeleri sağlanacak. 
Finansbank, Türk Eğitim Derneği’nin ihtiyacına uygun olarak bu rakamı önümüzdeki yıllarda 
daha da arttıracak.  Bu bursla öğrencilerin TED okullarında 6. sınıftan üniversite eğitimlerinin 
sonuna kadar olan tüm eğitim masrafları karşılanacak. Yatılı öğrencilerin, ayrıca pansiyon 
giderleri de üniversite lisans eğitiminin sonuna kadar üstlenilecek.   
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Finansbank Genel Müdürü Sinan Şahinbaş, Türkiye’nin 
geleceğini eğitim alanında yapılan yatırımların belirleyeceğini söyleyerek sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Tam Eğitim Bursu projesine Finansbank’ın sosyal sorumluluk anlayışına çok 
uygun olduğu için girdik. Herşeyden önce son derece saygın, doğru bir işortağıyla, Türk 
Eğitim Derneği ile yola çıkıyoruz. Kalıcı ve sürdürülebilir bir projeye destek oluyor, 10 
yıllık bir taahhüdün altına imzamızı atıyoruz. Bu bursla, aylık sınırlı katkı yerine, 
gerçekten çok parlak, çok başarılı, ancak maddi olanakları yetersiz, seçilmiş öğrencilere 
tüm eğitim hayatları boyunca destek oluyoruz. Bu proje bize gurur ve mutluluk veriyor.”  
 
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise,  Türk Eğitim Derneği’nin 
bugüne kadar 47.000 öğrenciye burs verdiğini, Türkiye’de Atatürk tarafından kurulan ilk 3 
dernek arasında yer aldıklarını ve eğitim misyonunu bu şekilde sürdürmekten son derece  
mutlu olduklarını belirtti. Türk Eğitim Derneği’nin kurumsal sponsorları arasında yer alan 
Finansbank’la gerçekleştirecekleri işbirliğinin eğitime büyük bir katkı sağlayacağını 
açıklayan Pehlivanoğlu, “Türk Eğitim Derneği okuttuğu çocuklarını bugün çok büyük 
kurumsal firmaların yöneticileri olarak görmektedir. İleride de bu şekilde devam edecektir. 
Bu tür burslar bizler için sadece eğitime katkı olarak kalmamakta aynı zamanda ülkenin 
geleceğine, ekonomisine, gelişimine yapılan bir yatırım olarak kabul edilmektedir” dedi. 
 
 



Burs başvurusu için 
 
2008-2009 öğretim yılı için “Tam Eğitim Bursu” sınavı 13 Nisan’da Türkiye çapında 16 il 
merkezinde toplam 65 ilin katılımıyla yapılacak.  5. sınıftan 9. sınıfa kadar, not ortalaması 5 
olan öğrencilerin girebileceği sınav için başvuru 10 Mart’a kadar devam ediyor. Sınavda 
başarılı olan öğrenciler daha sonra mülakata tabi tutulacak.  
 
Adaylar,  www.turkegitimdernegi.org.tr sayfasından sınav kriterleri hakkında bilgi alabilir, 
online başvuru yapabilir ya da (0312) 418 06 14/ dahili 138, 150 numaralı telefonları 
arayabilir.   
 

http://www.turkegitimdernegi.org.tr/

