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Konu: 2o19-2o2o Öğretim Yılı TEV Eğitim (Üniversite) Bursu' Kontenianı

Türk Eğitim Vakfl, her yll olduğu gibı başarlll Ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine burs
Vermektedir. Vakfimlz, 20ı9-2020 öğretim yh için fakülteniz/Yüksekokulunuz öğrencilerine (..1..} burs
kontenianl ayrmlştlr. Öğrencilerinizin burslarımızdan yararlanabilmesi için;

. ilişikte sunulan TEv Eğitim Bursu Duvurusu'nun, 2 - 22 EVlül tarihleri araslnda ilan panolarlnlzda asllarak
öğrencilere duyurulmasl Ve başVurularlntn sağlanmasl konusunda destekleriniz büyük önem arzetmektedir.

. Başvuru süresinin bitmesinin ardlndan ön eleme yapllacak olup ön elemeyi geçen öğrencilere klsa mesaj
Veya e-posta ile bildirim yapllacakt|r. Ön elemeyi geçerek mülakata katlImaya hak kazanan öğrenciler, form
ekinde istenilen evrakları hazırlayıp mülakata dosyalarl ile birlikte gelecektir.

. Bursiyer seçim sürecinde;

. seçimlere TEv adlna temsilci olarak katllacak, Genel Müdürlük veya Şube yetkiljsi üniversiteniz ile temasa
geçecek Ve mülakat tarihleri birlikte planlanacaktır.

. Mutablk kallnan mülakat tarihleri ve saatleri TEv Genel Müdürlüğü taraflndan e-posta ve klsa mesa.j yoluyla
mülakata katllacak öğrenciİere duyurularak mülakata katllmalarl için davet yapllacaktır.

En az üç Öğretim Üyesi veva Öğretim Görevlisi'nden olusturulacak' Öğretim Kurumu Burs Komisyonu'
taraflndan TEV Eğitim Bursu Duyurusu'nda belirtilen koşullar dikkate al|narak, aday öğrencileriniz Ve Bur5
BaşVuru Belgeleri, belirlenen tarihte yapllacak mülakatla değerlendirilecektir. Mülakatlara TEV'den de bir
tem5ilci destek vermek üzere katllacaktlr.

Mülakatta adaylarln başarı durumları Ve maddi desteğe ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak,
ayrlıan kontenjan kadar asil Ve yedek aday seçilecektir.

'TEV Eğitim Bursu Basvuru Formu've ekinde istenilen belgelerden oluşan aday dosyalarln, 'Öğretim
Kurumu Burs Komisyonu'Ve TEV Temsilcisi taraflndan imzalanmlş bar tutanak ekinde en geç 18 Ekim 2019
tarİhine kadar TEV Genel Müdürlü ğüne gönderalmesi konusunda desteklerinizi istirham ederiz

Bur5 alma5l kesinleşen öğrencilere Vakflmız taraflndan duyuru yapılacak, ayrıca seçilen bursiyerler
kurumlarInlza da bildirilecekt ir. Bu bildirim öncesinde mülakata katllan öğrencilere kesinlikle bilpi verilmemesi.
sürecin sağllkll vürümesi aclslndan önemlidir.

Vakflmlza Ve ülkemizin eğitim davaslna gösterdiğiniz ilgiye Ve desteklerinize çok teşekkür eder, en derin
saygllarlmlzl 5unarlz.

//.fu_
MUstafa Mert Önen
Eğitim ve Bur5lar Grup Müdürü

Ek:'TEV Eğitim (Üniversite) Bursu Duyurusu'

Not: ingilizce ve ikinci Öğretim Bölümü olan fakülteler için bildirilen kontenianlar her iki bölümü de
kapsamaktadlr.
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