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sELçUK ÜNiVERsiTEsı
iKTisADi VE iDARi BitiMtER FAKüLTEsi
Konu: Türk Eğitim Vakfl 2o18-2o19 Öğretim Yılı 'Eğİtim Bursu' (Üniversite) Kontenranl

Türk Eğitim Vakfı, her yıl olduğu gibi başarılı ve maddi desteğe ihtiyacl olan ijniversite öğrencilerine
burs vermektedir. Vakfımız, 20I8-2OL9 öğretim yılı için fakülteniz öğrencilerine (..3..) burs kontenjanı
aylrmlştlr. Öğrencilerinizin burslarımızdan yararlanabilmesi için;

.
.

ilişikte sunulan !EVlğ,!!!!!_Eg§g_8.uyg!gş.dnun, L3Q_Ey!!i! tarihleri arasında ilan panolarınızda
asıtarak öğrencilere duyurulması ve başvurularının sağlanmasın|,
TEv, başvuru süresinin bitmesinin ardından ön eleme yapacak olup ön elemeyi 8eçen öğrencilere
sms ile bildirim yapılarak Başvuru Formu ve ekinde istenilen evrakları 8-12 Ekim tarihleri arasında
Başvuru evraklarının
ünaVersitenizin ilgili birimine teslim etmeleri gerektiği bildirilecektir
duvurumuzda istenen belgelerden belge eksiği
üniversitenizce a llnlp kontrol edilm
varsa tamamlatılması konusunda desteğinizi rica ederiz.

Bursiyer seçim sürecinde;

o
o
o

seçimlere TEv adlna temsilci olarak katllacak, Genel Müdürlük veya şube yetkilisi üniversiteniz ile
temasa geçecek Ve mülakat tarihleri birlikte planlanacaktır. (Mülakatların 15 Ekim-16 Kaslm
tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.)
Temsilcimjzle mutabık kalınan mülakat tarihleri, TEv Genel Müdürlüğü tarafından e-posta ve sms
yoluyla ön değerlendirmeden geçen öğrencilere duyurularak mülakata katılmaları için davet
yapılacaktır.
En az üç öğretim üyesinden kurulu 'öğretim kurumu Burs komisyonu' taraflndan TEv Eğitim
Bursu Duyurusu'nda belirtilen koşullar dikkate alınarak, adaylar ve Burs Başvuru Belgeleri,
belirlenen tarihte yapılacak mülakatla değerlendirilecektir.

o

Adayların, başarısı ve maddi desteğe ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak, ayrılan
kontenjan kadar asil ve yedek aday seçimi yapılarak, seçim sonuçlarının
Basvuru Formu' Ve 'TEV Eğitim Burs Duvurusu'nda ve Başvuru Formu sonunda
'TEV Eğitim Bu
ek
belirtilen
belgelerle birlikte 'oğretim Kurumu Burs Komisyonu'Ve TEV Temsilcisi taraflndan
imzalanmış bir tutanak ekinde TEV Genel Müdürlüğüne gönderilmesini önemle rica ederiz. IEy
Bursu secim sonucu son kab ul Tarihi: 30 Kasım 2018'dir.

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 davaslna gösterdiğiniz ilgiye Ve desteklerinize çok teşekkür eder, en derin saygıIarımızı sunarız.
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Genel Müdür
Ek: TEV Eğitim (Üniversite) Bursu Duyurusu'

ÖNEMti NoTi BaşVuran öğrenciler 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 durumlarl Vanlarlnda belirtılmeİidir.)
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