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Türk Eğitim Vakfı, heryılolduğu gibi maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermektedir.
Vakfımız, 2021-2022 öğretim yılı için Faküıteniz/Vüksekokulunuz öğrencilerine (••12.. ) burs
kontenjanı ayırmıştır.

• Burs başvuru tarihlerimiz 6 Eylül - 6 Ekim 2021 olup başvurular www.tev.org.tr adresinden
yapilacaktır. Öğrencilerinizin burslarımıza başvuru yapabilmesi için; Türk Eğitim Vakfı burs
başvurularının başladığını sms ve e-posta mesajlarınızla duyurmanızı ve internet sayfanızda yer
vermenizi önemle rica ederiz.

• Başvuru süresinin bitmesinin ardından Vakfımız tarafından teknik ön eleme yapılacaktır. Ön elemeyi
geçerek mülakata katılmaya hak kazananöğrencilere aşamalarla ilgili SMS veya e-posta ile
bilgilendirme yapılacak; dosyalarını hangi linkten yüklemeleri gerektiği bildirilecektir.

• Seçimlere TEV'den de katılım olacak, Genel Müdürlük veya Şube Yetkilimiz Üniversiteniz ile temasa
geçerek mülakat tarihleri birlikte planlanacaktır.

• Pandemi sürecinin tam olarak bitmemesi nedeniyle bu yılki mülakatlar da internet ortamında
yapılacaktır. Bu amaçla Üniversitenizden mülakata katılacak en az 3 öğretim üyesi/ görevlisinin
belirlenmesi; ad-soyad, (FakültelYüksekokul bazında) e-posta, cep telefonu numaralarının sizinle
temasa geçecek TEV.yetkilisine bildirilmesi gerekmektedir.

• Aday öğrencileriniz; bursiyer seçim ine katılacak öğretim .üyesi/görevlisinden oluşacak Burs
Komisyonunuzia birlikte belirlenen tarihte yapılacak, mülakatla değerlendirilecektir. Mülakatlara
TEV'den de bir temsilci katılacak, mülakatın gerçekleşeceği video konferans bağlantı adresi
bildireceğiniz jüri üyelerinin e-posta adresine gönderilecektir.

• Mülakatta adaylarin maddi desteğe ihtiyaç ve başarı durumları göz önünde bulundurularak, ayrılan
kontenjan kadar asil ve yedek aday seçilecektir.

• Mülakatların akabinde bursiçin seçilen Üniversiteniz asi/ ve yedeköğrenci listesini içeren tutanaklar
komisyon üyeleri tarafından imzalanması için Üniversitenize ulaştırılacaktir. Imzah tutanak/arın
Vakfımıza ulaştırılmasının ardından evrak kontrolü Vakfımız tarafından yapılacak ve öncelikle asil
öğrenciler olmak üzere bursları bağlanacaktır.

Hepimizi etkileyen zorlu pandemi süreci nedeniyle desteğiniz büyük önem arz etmektedir. Vakfımıza
ve ülkemizin eğitim davasına herzamangöstermiş olduğunuz ilgiye ve desteklerinize çok teşekkür eder,
en derin saygılarımızı sunarız.
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TÜRK E<'5iTiM VAKFı
E<'5ITiM (YÜKSEKÖ<'5RETiM) BURSU DUYURUSU

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Atatürk ilkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ve maddi
desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim (Yüksek Öğretim) Bursu vermektedir.

BAŞVURU

• 2021 yılı için burs başvuru tarihleri 6 Eylül- 6 Ekim arasındadır.

• Başvuru şartlarına ve forma www.tev.org.tr adresinden erişilmekte olup kontenjan ayrılan öğretim
kurumlarıbaşvuru formunda yer almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI
• T.C.Vatandaşı olmak,
• Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Kazançgetiren herhangi bir işte çalışmamak,

• Başka bir kurumdan (kamu veya özel) burs almamak, (Kredi ve Yurt/ar Kurumundan geri ödemeli öğrenim
kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

• Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak
ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,

• Hazırlık sınıfından l.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

ADAY OLAMAYACAKLAR
• Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
• Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
• Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
• 25 yaşından büyükler, .,...
• Hüküm giyenler,

• Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dOlayı disiplin cezası alanlar,
• TEV'den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz ..
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EKLENECEK BELGELER
TEV internet sayfasında eklenecek belgeler listesi yer almaktadır.

EVRAKLARıN HAZıRLANMASı VE BAŞVURU SÜREci

• TEV'in ön elemesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve/veya SMS ile bildirim yapılacak; ilgili
adaylara evraklarını nereye göndereceği/nereye yükleme yapacağı ve mülakatla ilgili bilgiler gönderilecektir.

• Ön değerlendirmede elenen adaylara da SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme/eleme
sonucu bildirilmeden dosya hazırlanmamalıdır.

BURSUN ÖDENMESi

• Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödemeyapılır, sonraki
aylarda iseaylık olarak ödenmeye devam edilir.

• Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.
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