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Konu: Türk Eğitim Vakfı 2018-2019 Öğretim Ylll'Eğitim Bursu'(Üniversite) Kontenjanl

Türk Eğitim Vakfı, her yıl olduğu gibi başarılı ve maddi desteğe ihtiyacl olan üniversite öğrencilerine
burs Vermektedir. Vakfımız, 2018-2019 öğretim yılı için fakülteniz öğrencilerine (..7..) burs kontenjanı
ayırmıştır. Öğrencilerinizin burslarımızdan yararlanabilmesi için;

. iüişikte sunuIan !Eylğ!!!!tr_EgIşg_9gy!lg§.{,nun, !![!yğ tarihleri arasında ilan panolarınızda

asılarak öğrencilere duyurulması ve başvurularının sağlanmasını,

o TEv, başvuru süresinin bitmesinin ardından ön eleme yapacak olup ön elemeyi geçen öğrencilere
sms ile bildirim yapllarak Başvuru Formu ve ekinde istenilen evrakları 8-12 Ekim tarihleri arasında
üniVersitenizin ilgili birimine teslim etmeleri gerektiği baldirilecektir Ba§vuru evraklarının

nl nl alını kontrol edilmesi imzası ve du rumuzda istenen bel
varsa ta mam latllmasl konusunda deste lnlzl rlca ede rizs

lerden be ee

Bursiyer seçim sürecinde;

. seçimIere TEv adlna temsilci olarak katllacak, Genel Müdürlük veya şube yetkilisi üniversiteniz ile
temasa geçecek Ve mülakat tarihleri birlikte planlanacaktlr. (Mülakatların 15 Ekim-16 Kaslm
tarihleri arasInda yapllmasl gerekmektedir.)

. Temsilcimizle mutablk kallnan mülakat tarihleri, TEv Genel Müdürlüğü tarafından e-posta ve sms
yoluyla ön değerlendirmeden geçen öğrencilere duyurularak mülakata katılmaları için davet
yaplIacaktlr.

. En az üç öğretim üyesinden kurulu 'öğretim Kurumu Burs Komisyonu' tarafından 'TEV Eğitim Bursu
Duyurusu'nda belirtilen koşullar dikkate alınarak, adaylar Ve Burs BaşVuru Belgeleri, belirlenen
tarihte yapIlacak mülakatla değerlendirilecektir.

. Adayların, başarısı ve maddi desteğe ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak, ayrılan
kontenjan kadar asil ve yedek aday seçimi yapılarak, seçim sonuçlarının
'TEV Eğitim Burs Basvuru Formu' Ve'TEV Eğitim Burs Duvurusu'nda ve Başvuru Formu sonunda
belirtilen ek belgelerle birlikte 'Öğretim Kurumu Burs Komisyonu've TEV Temsilcisi tarafından
imzalanmış bir tutanak ekinde TEV Genel Müdürlüğüne gönderilmesini önemle rica ederiz. f!!
8ursu secim sonucu son Kabul Tarihi: 30 rc§!m2018l!ir.

Burs alması kesinleşen öğrencilere Vakfımızca duyuru yapılacak, ayrıca seçilen bursiyerler
kurumlarınıza da bildirilecektir. Bu bildirim öncesinde mülakata katılan öğrencilere kesinlikle bilgi
verilmemesi, sürecin sağlıklı yürümesi açısından önem arz etmektedir. Vakfımıza ve ülkemizin eğitim
davasına gösterdiğiniz ilgiye ve desteklerinize çok teşekkür eder, en derin saygılarımızı sunarız.
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M. Yıldız G ünay
Genel Müdür

Ek: TEV Eğitim (Üniversite) Bursu Duyurusu'

ÖNEMti NoT: Başvuran öğrenciıer arasında, şehit-gazi çocuğu, engelli, Koruma Altlnda olan öğrenci Veya
Darüşşafaka Lisesi mezunu öğrenci olduğu takdirde durumlarlnl belgelendirmeleri halinde, fakültenize Verilen
kontenjana birer kontenjan ilave edilebilecektir. (Tutanakta durumlarlVanlarlnda belirtilmelidir.)
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