21 Afustos 2017
Ref. No: 1255

TUFKEGiTiMVAKFI
GAZi UNiVERSITESI
EDEBIYAT FAKULTESi

Konu: Tiirk Efiitim Vakfr 2017-2018 Oiretim Yrlr 'Ef,itim (Universite] Bursu' Kontenjanlart
TUrk Egitim Vakfr, her yrl oldufiu gibi bagarrlr ve maddi desteie ihtiyacr olan t]niversite oprencilere
burs vermektedir. Vakfrmn,2Ol7-2018 o[retim yrlr igin fakirlteniz ogrencilerine (. 3 .) burs kontenjanr
ayrrmr$ttr. Bagvuran ogrenciler arasrnda, gehit gocugv, gazi Eocufiu, engelli, yetistirme yurdu veya
DarUgqal'aka Lisesi mezunu o[renci oldufiu takdirde durumlartnt belgelendirmeleri halinde,
fakirlten ize verile n ko nte nja na bi rer kontenja n ilave edilebi lecektir.

6[rencilerinizin burslarr mtzdan yararlanabilmesi igin;

.

ilisikte sunulan 'TEV EEitim (Universite) Bursu Duvurusu'nun, 5-30 Evltil tarihleri arastnda gerekli
ortanrlarda ilan edilerek ofirencilere duyurulmasr ve bagvurulartntn saflanmastnt,

c

TEV l:agvuru siiresinirr bitnresiirin arcirndair orr deferiendirme yapacak olup on de[erlertdirmeyi
gegen ogrencilere sms ile bildirim yaprlarak Bagvuru Formu ve ekinde istenilen evraklart 9-13 Ekim

tarihleri arasrnda universitenizin ilgili birimine teslim etmeleri gerektigi bildirilecektir. Ba5vuru
evraklarrnrn tiniversitenizce alrnrp kontrol edilmesi, imzast ve duyurumuzda istenen belgelerden
belge eksigi varsa tamamlattlmast konusunda destefinizi rica ederiz.
Bursiyer secim siirecinde;

o

Seginrlere TEV adrna temsilci olarak katrlacak, Genel Mirdi.irliik veya 5ube yetkilisi ilniversiteniz ile
temasa gegecek ve mi.ilakat tarihleri birlikte netlegtirilecektir. (Miilakatlarrn 16 Ekim-16 Kastm

tarihleri arasrnda yaptlmast planlanmrStrr.)

o

Mirlakat tarihleri, TEV Genel Mi.rdiirli.rfiii tarafrndan e-posta ve sms yoluyla on defierlendirmeden
geqen ofirenci lere

d

uyurula

ra

k m t] lakata davet ya ptlaca kttr.

o

En a;: UE ofiretim i.iyesinden kurulu

o

Adaylarrn, ba5arrsr ve maddi destege ihtiyag durumlart goz onunde bulundurularak, ayrtlan

Burs Komisyonu' tarafrndan 'TEV Eiitim
Bursu Duyurusu'nda belirtilen kogullar dikkate altnarak, adaylar ve Burs Bagvuru Belgeleri,
belirl enen ta rihte ya prlaca k m [.ila katla defierlend irilecektir.

kontenjan kadar

'6fretim Kurumu

asil ve yedek aday segimi

yaptlarak,

segim

sonuglarrnrn

'TEV EEitim Bursu Basvuru Formu' ve 'TEV EEitim Burs Duvurusu'nda belirtilen ek belgelerle
birlikte '6iretim Kurumu Burs Komisyonu' ve TEV Temsilcisi tarafrndan imzalanmrg bir tutanak
ekincle TEV Genel MiidUrlti$Une gonderilmesini rica ederiz. TEV Bursu Secim Sonucu Son Kabul
Tarihi: 30 Kasrm 2017'dir.
Burs alnasr kesinlegen 6[rencilere duyuru yaprlacak, aynca segilen bursiyerler kurumlartntza da
bildirilecektir. Bu bildirim 6ncesinde m0lakata katrlan 6frencilere kesinlikle bilgi verilmemesi
stirecin saf,hklr ytiriimesi agrsrndan biiyi,ik iinem arz etmektedir. Vakfrmtza ve iilkemizin egitim
davasrnar gosterdiIiniz ilgiye gok tegekkUr eder, saygrlar sunartz.
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