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Bursu' Kontenjanian

Turk Egitirn Vakfr, her yil oldugu gibi basarrh ve maddi destege lhtlvaci olan universite

ogrenctlere

burs vermektedir. Vakfirruz, 2017-2018 ogretim vrh icin fakulteniz ogrencilerine (..2..) burs kontenjam
avrrrmstrr. Basvuran ogrenciler arasmda, sehit cocugu, gazi cocugu, engelli, vetistirme yurdu veya
Darussafaka
fakiiltenize

Lisesi

mezunu

ogrenci

verilen kontenjana

Ogrencilerinizin

oldugu

takdirde

durumlanru

belgelendirmeleri

halinde,

birer kontenjan ilave edilebilecektir.

burslanrmzdan

yararlanabilmesi

icin:

•

llisikte sunulan 'TEV Egitim (Oniversite) Bursu Duyurusu'nun, 5-30 Eyli.il tarihleri
ortamlarda ilan edilerek ogrencilere duvurulrnasi ve basvurulannm saglanmasrru,

•

TEV basvuru sureslnin bitmesinln ardindan on degerlendirrne yapacak oiup on degeriendirmeyi
gecen ogrencilere sms ile bildirim yapilarak Basvuru Formu ve ekinde istenilen evraklan 9-13 Ekim
tarihleri arasmda universitenizin ilgili birimine teslim etmeleri gerektigi bildirilecektir.
Basvuru
evraklanrun universitenizce ahrup kontrol edilmesi, imzasi ve duyurumuzda
beige eksigl varsa tarnarnlaturnast konusunda desteginizi rica ederiz.

arasmda gerekli

istenen belgelerden

Bursiyer secim surecinde:
•

See;imlere TEV adina temsilci olarak katrlacak, Genel Mudurluk veya sube yetkilisi universiteniz ile
temasa gececek ve mulakat tarihleri birlikte netlestirllecektlr.
(Mulakatlann 16 Ekim-16 Kasun
tarihleri arasrnda vaptlrnasi planlanrmsnr.)

•

Mulakat tarihleri, TEV Genel MudurlUgu tarafmdan e-posta ve sms yoluyla on degerlendirmeden
gecen ogrencilere duyurularak mulakata davet vaprlacaktir.

•

En az ue; ogretim uvesinden kurulu 'Ogretim Kurumu Burs Komisyonu' tarafmdan 'lEV Egitim
Bursu Duyurusu'nda
belirtilen kosullar dikkate ahnarak, adaylar ve Burs Basvuru Belgeleri,
belirlenen tarihte vapilacak mulakatla degerlendirilecektir.

•

Adaylann, basansi ve maddi destege ihtiyae; durumlan goz onunde
kontenjan
kadar
asil
ve
yedek
aday
secimi
vapilarak,
'lEV Egitim Bursu Basvuru Formu' ve 'lEV Egitim Burs Duyurusu'nda

bulundurularak,
aynlan
secirn
sonuclanmn
belirtilen ek belgelerle

birlikte 'Ogretim Kurumu Burs Komisyonu' ve lEV lemsilcisi tarafmdan imzalanrms bir tutanak
ekinde TEV Genel Mudurlugune gonderilmeslni rica ederiz. lEV Bursu Secim Sonucu Son Kabul
larihi: 30 Kaslm 2017'dir.
Burs alrnasi kesinlesen ogrencilere duyuru vapilacak, aynca secilen bursiyerler kururnlanruza da
bildirilecektir.
Bu bildirim onceslnde rnulakata katrlan ogrencilere kesinlikle bilgi verilmemesi
surecin saghkh yuri.imesi acrsmdan buyuk onern arz etmektedir.
Vakfrrruza ve ulkernizin egitirn
davasma gosterdlginiz

ilgiye cok tesekkur eder, saygilar sunanz.
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