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Meltem Lara Bilikmen Has

Eğitim Ve Buİslar Grup Müdüü

fs.nı.p€ ıııhıllc§i Büy0küttre (ıd. \o: ı t t f,: l{-7-E Şişli / l§ıınbül

'I'elefon:02 ı 5t 86600 e-po§tı:te\ cgiıim a te§,org,ır

KoNu: 2022-2023 Öğİetim Yıh 'TEv Üniversite Eğitim Bursu Kontenjanl"

Vakfımız, kuruluşundan bu yana başanlı ve maddi desteğe ihtiyacı olan ogrencilere 269.076 Yurl lÇi. eğitim bursu

u.-iştiİ. g, ı.pİ. naazozİ-zozı ğretm yılı için de öğIencilerinize.burs kontenjanı ayırdığımızı.mutlu|ukla.PaYlaŞır,

uu stira içe*inoeı<i değerli destekleinize şimoioen uşÖı<ıtr edeiz Her yll daha tazla ogrenciye burs verebilmek iÇin

kaynak geıiştirme ııonusunda vargücümüz ile çalıştığımızı bilmenizi isteriz,

TEV buıs başvurulan; 2022-2023 öğretim ylh için 12 Eylül - 2 Ekin 2o2. tarihleri araslnda alınacaktır. Bu

kapsamda Valİt,m,zın İurs konteniaİı avnİan lakülte ve yüksekokullannıza yönelik kontenİan mektuPlannı ve

kontenian sayllannl gösteren tabloyu ekte bilginize sunuyoruz.

Öğrencilerinizin TEV Üniversite Eğitim Bursuna başluru yapabilmesi için; ekteki evraklanmlzln_ buİslarla ilgili

oiİ.İeİİnır. veya ilgili fakültelere a-cilen ulaştınlması 
'konusunda 

yardımınıza ihtiyaç duYmaktaYız. Bununla birlikte

tlnİr.oit..l.inİo.t İ,jan aynlan fakülte/yüksekokul web sayfasında 'IEVğurs 8 aşvurulan Başlamıştn; urwv,tev,oıg,tr

iiiiiiiii,n"n |aşniru yapaıİıınıİil biıglsınin payıa§ılması ve kontenian aynlan bi,imlerinizde mülakat sürecini

l;İ;Ü;;fi;İ;;.İvı. g.;rİıi desteğin ve-rilmesi-sdreİe katiı sağlayacahır. Burs komisyonlan belirlenmesi ve

itliiu.'ır. ihtiyacı olin ö-ğrencilerinizj inemet kullanlmh sessiz bir görüşme odasl sağlanması, en baŞarıh ve en

ihtiyaçh öğrencilerinizi desteklememize yardlmcl olacaktlr.

Öörencilerinizin buslanmızdan yararlanabilmesi için; kontenjan aynlan fakülte/yüksekokullannızda kaYıtlı adaY

;iİ;jİ;;;İİ; ."vı..oJ.n o.şrrru formunu'doldurmasİve açıklanan prosedürü takip etmesi gerekmektedir.

Ö".şr* İtir..i sonunja adaylaı: eıİ az 3 öğretim üyenizin/görevlinizin katılımıyla oluşturulacak burs komisYonu

iariiınoan sEiıecek olup sEimlere TEVden dÖ bir temsılci katılacaktır. Aday öğrencilerin evraklarının incelenmesinin

ardlndan burs kazanan öğrencilere bilgi göndeıilecehir.

Deneyimlerimiz ve öğrencilerden aldığımlz geribildiİimler sonucu, bazen bursa en çok ihtiyaÇ duyan iığrenciıerin dİital

cihaz ve yeterli interiet kotası yeters-izıigini-n yanı sıra özel görüşme yapılacak sessiz.ortam bulamamaları sebebiyle

,uİ.ı,.tıj,. katılamadıklannı tÖspit enikİ Bu İebeple mülalİat günlerinde öğrenci|ere intemete bağlanabilecekleri ve

İÜİıil.,tt ," İ"rtı.rde kullanabiİecekleri sessiz bir oda sağlamanız ve bu odanın yerini Qğrenci lşleri veya Burs

dİrinıı. payı"şranız ve öğrencileıinize duyurmanız öğre-ncilerin mülakata katılımlannı mümkün kılacaktır. Jüri

uv.ı.,i.ı.i'uiıoiri*.n bu şekiide bir ortam sağlama imkanınız olup olmadığınızı da bizimle paylaşırsanız memnun

oluruz.

Her zamanki yakln ilginiz ve iş birliğiniz için çok teşekkür eder, en derin saygllarlmlzl sunanz, 
i,l iı ) ,/_,^_:,./"'/,. / /
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Türk Eğitim Vakfı, 55 yıldır olduğu gibl bu yl| da maddi destege ihtiyacl olan başanlı öğrencilere buB Verecektir.

Vakflmlzln, 2022-2023 öğrelin yılı için fakülte/yüksekokulunuza (,,90., )burs kontenjanl ayırdığını mutlulukla paylaşır,

bu süreç içerisindeki değerli desteklerinize şimdiden teşekkür ederiz. Her yıl daha fazla ogrenciye burs verebilmek için

kaynak geliştirme konusunda vargücümüz ile çalıştığımızı bilmenizi isteriz.

o Bu yıl burs başvuru tarihlerimiz 12 Eylğl .2 Ekim 2022 olup başVurular www.tev.orq.lr adresinden yapllacahr.
Öğrencilerinizin burclarımıza başvuru yapabilmesi için; Türk Eğitim Vakfı burs başvurulannln başladlğlnl
onlara sms ve e.posta ile duyurmanız ve internet sayfanızda yer vermeniz, en başanh ve ihtiyaçlı

öğrencilerinizİn başvurabilmeleri için büyük önem taşlmanadır.
. 8aşvuru süresinin bitmesinin ardından vakfımız tanfından yapılacak teknik ön degerlendirme sonrası mülakata

katılmaya hak kazanan ogrenciler, başvuru sistemamizden tüm aşamalan kendileri takip edebilecek, ön

degerlendirme sonrası mülakata kalma durumlannı, hangi evraklannı yükleyeceklenni sistemimizdeki Burs Başvuru

hesaplanna girerek öğrenebilecektir.
. seç|mlere TEv'den de katılım olacak, Genel Müdürlük veya Şube yet<ilimiz sizlerle temasa geçerek mülakat

tarihleri birlikte planlanacaktır.
. Mülakatlarımız intemet ortamlnda yapllacaktlr, Bu amaçla Üniversitenizden mülakata katlacak en az 3 öğretim

üyesi/ görevlisinin belirlenmesi; ad-soyad, (Fakülteffüksekokul olarak) e-posta, cep telefonu numaralarınln sizinle

temasa geçecek TEV yetkilisine bildirilmesi gerekmektedir.

. Aday ogrencilerinizi bursiyer seçimine katlacak ogretim üyesi/görevlisinden oluşacak Burs komisyonunuzla birlikte

belir|enen tarihte yapılacak mülakaüa degerlendirilecektir. Mülakatlara TEV'den de bir temsilci katlacak, mülakat

süreci ile ilgili degerli yet(ilinizi batgilendirecek, mülakatın geçekleşecegi MS Teams toplant linki bildireceğiniz jüri

üyelerinin +posta adresine gönderilecektir.

. Mülakatta aday|ann maddi destege ihtiyaç ve başan durumlan göz önünde bulundurularak, aynlan kontenjan kadar

asil ve yedek aday seçilecektir.
. Her mülakatın sonunda burs için seçilen asil ve yedek dğrenci listeleri e-posta ile komisyon üyeleri ile

paylaşılacaktır, Komisyon üyelerinin kurumsal +posta hesaplan üzerinden elektronik tutanağlmlza onay vermesi

durumunda öncelikle asil adaylar olmak üzere iıgrencilerin burs|an bağlanacaktır.

. Deneyimlerimiz ve ogrencilerden aldığımız geribildirimler sonucu, bazen bursa en çok ihtiyaç duyan iiğrencilerin

dijital cihaz ve yeterli intemet kotasl yetersizliğinin yan| slra özel görüşme yapllacak sessiz ortam bulamamalan

s;bebiyle mülakatlan katılamadıklannı tespit eüniş bulunmaktayız. Bu sebeple mülakat günlerinde mülakata

katılac'k öğrencilerimize intemete bağ|anabilecekleri ve ilgili tarih ve saatlerde kullanabilecekleri sessiz bir oda

sağlamanız, bu odanın yerini Ogrenci İşleri veya Burs Ofisinizle paylaşmanız ve ogrencilerinize

duyurmanız i[rencilerin mülakata katılımlannı mümkün kılacaktır. Jüri üyelerinizi bildirirken bu şekilde bir ortam

sağlama imkanınız olup olmadığınızı da bizimle paylaşırsanız memnun oluruz,

Vakİmlza ve ülkemizin egitim davaslna hef zaman göstermiş olduğunuz ilgiye ve desteklerinize çok teşekkür eder, en

derin saygllanmlzl sunanz.
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Meltem Lara Bi|ikmen Has

Eğitim ve Burslar Grup Müdüni
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Konu:2022-2023 Öğretim Yılı "TEV Üniversite Eğitim Bursu Kontenianı"
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EĞiTiM (YüKSEKöĞRETIM} BURsU DuYURusu

Türk Eğitim Vakfı, T.C. vatandaşl, Atatürk ilke Ve devrimlerine bağlı, başarlll; ülkesine, bilime Ve dünyaya katklda bulunma amacl
taşüyan öğrencilere TEV Eğitim (Yükseköğretim) Bursu Vermektedir.

B§VuRu
. 2022 yll için burs başvuru tarihleri ı2 Eylü| - 2 Ekim araslndadlr.
. Başvuru şanlarlna ve forma www.tev.org.tr adres|nden erişilmekte olup kontenjan ayrllan öğretim kurumlarl başvuru

formunda yer almaktadlr.

B§vURu xoşUıJ,ARı
. T.c. vatandaşl olmak,
. Malvarllğlve 8elir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacl olmak,
. BaŞka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan allnan ve geri

ödemeli olan öğrenim kredi5i alınmasının sahncası bulunmamaktadır.)
. Ara sınlflar için genel not ortalamasl 4,00 üzerinden en az 2,5o olmak, (1oo üzerinden not verilen üniversitelerde en az

65 olmak). Genel ortalamanln 2,50 olmasl durumunda en fazla 1başarlslz ders olabilir.
. Hazlrllk slnlflndan 1. s|nlfa geçen öğrenciler için: başarll| olarak geçmiş olmak.
. DGs ile yerleş€n öğrenciler için: iki yllllk mezuniyet ortalamalarlnln en aı 2,8o (ı.oo üzerinden not veren okullarda 70)

olması gerekmektedir.
. ikinci öğretim öğrenci|eri için: ikinci slnfa geçmiş olmalarl ve genel ortalamalannln en az 2,8o (1oo üzerinden not veren

okullarda 70) olmasl gerekmektedir.
ADAY ol^MAYAcAruR

. vaklf üniversitesi öğrencileri,

. Açlk öğretim/uzaktan öğretam öğrencileri,

. Ücretıi, değişim programll bölümlerde öğrenim görenler,

. oört yllhk lisans programlndan mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açlköğretimden mezun olanlar dahildir)

. Genelonalamasl 2,50'nin altlnda olanlar,

. Genel onalamast en az 2,50 olsa bile l'den fazla başarlslz dersi olanlar,

. 25 yaşlndan büyük olanlar,

. Hüküm 8iyenleı

. öğrenim gördüğü sürede yüz klzartlcl bir eylemden dolayt disiplin cezasl alanlar,

. TEyden burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

MüIAKATA DEvEr EDiLEN ADAYLARDAN isTENECEK BELGEIER
TEV internet sayfas|nda eklenecek belgeler listesi yer almaktadlr. Ayrlca öğrenciler aday başvuru takip 5istemimizden de gerekti

yönlendirme ekranlarına ulaşabilecek ve bütün a§amalarl kendileri takip edebileceklerdir.

EvRAKlARlır HAzlRtAı{MAsl VE B§vURu sÜREci

. TEV'in ön değerlendirmesi sonrasl mü|akata davet edilecek adaylar TEV internet sayfaslndaki aday başvuru takip
ekranlarlndan süreci takip edebileceklerdir. (Ön değerlendirmeya geçemeyen adaylarln belge hazırlaması
gerekmemektedir. Bu nedenle balgilendirme gelmeden lütfen belge hazlrlamayınız.)

. Bazl üniversitelerde TEV bursuna yapllan başVuru ile üniversiteye yapllan burs başvurusu üniversiteler taraflndan birlikte
değerlendirilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin her türlü bu.s talebiniza üniversitenize mutlaka biIdirmeniz
gerekmektedir. (Örn: Boğaziçi Üniversitesi, iTÜ, rrÜ, oDTÜ)

BURSUN ODENMESl

Burs kazanan öğrencilere ekim aylndan geçerli olacak şekilde en geç aralIk ayl sonunda toplu oıarak ilk ödeme yaplllr,
sonraki ayıarda ise ayllk olarak ödenmeye devam edilir.

Burslar, ekim-hazaran aylarl arasl (9 ay} ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapllmamaktadlr.

Yt Ex Eci7iM vA<ri
l9G7
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oRTA DoĞU TEKNiK ÜNiVERsiTEsi (ANKARA)
MiMARL|K FAKüLTESi DEKANLlĞNA,,

Konu:2022-2023 Öğretim Yılı "TEV Ünivercite Eğitim Bursu Kontenjanı''

Türk Eğitim Vakfı, 55 yıldır olduğu gibi bu yıl da maddi destEe ihtiyacı olan başanlı öğrencilere burs verecektif.
Vakflmızın, 2022,2023 öğrelin yıh için fakülte/yüksekokulunuza (..30.. ) burs kontenjanı ayırdığını mutlulukla paylaşır,
bu süreÇ iÇerisindeki deger|i desteklerinize şimdiden teşekkür ederiz. Her yıl daha fazla öğrenciye burs verebiımİk için
kaynak geliştrme konusunda Vargücümüz ile çalıştığımızı b|lmenizi isteriz.

o 
!u Yıl burs baŞvuru tarihlerimiz 12 Eylül - 2 Ekim 2022 olup başvurular wıw.tey.oro.tr adresinden yapılacaktır.
Oğrencilerinizin burslanmıza başvuru yapabilmesi için; Türt egitim Vattı burc uaşvurulannın bİşladığını
onlara sms ve eposta ile duyurmanız ve intemet sayfanızda yer vermeniz, in başanlı ve ihtiyiçh
öğrencilerinizin başvurabilmeleri için büy0k önem taşımaktadır.. BaŞvuru süresinin bitmesinin ardından Vakfımız tarafından yapılacak teknik ön degerlendirrne sonras| mülakata
katllmaya hak kazanan öğrenciler, başvuru sistemimizden tüm aşamalan tend|leri takip edebilecek, ön
degerlendirme sonras| mülakata kalma durumlarını, hangı evnklarını yükleyeceklerini sistemimizdeki Burs Başvuru
hesaplan na girerek öğrenebilecektir.

o SeÇimlere TEV'den de katılım olacak, Genel Müdürlük veya Şub€ Yeü<ilimiz sizlerle temasa geçerek mülakat
tarihİeri birlikte planlanacaktr,

' Mülakatlanmlz intemet ortamlnda yapllacakt|r. Bu amaçla Üniversitenizden mülakata katlacak en az 3 öğretim
üYesi/ görevlisinin belirlenmesi; ad-soyad, (Fakülte/Yüksekokul olarak)e-posta, cep telefonu numaralarının sizinte
temasa geçecek TEV yet<ilisine bildirilmesi gerekmektedir.

' Ad_ay ogrenci|eriniz; bur§iyer seçimine katllacak ogretim üyesi/görevlisinden oluşacak Burs Komısyonunuzla birlikte
belidenen tarihte yapllacak mülakata degedendirilecektir. Mülakatlan TEv'den de bir temsilci kitılacak, mülakat
süreci ile ilgili degedi yetilinizi bilgilendirecek, mülakahn gerçekleşeceği MS Teams toplant linki bildireceginiz jüri
üyelerinin e-posta adresine gönderilecektr.

' Mülakatta adaY|ann maddi destege ihtiyaç ve başan durumlan göz önünde bulundurularak, aynlan kontenjan kadar
asil ve yedek aday seçilecektir.

' Her mülakatın sonunda burs için seçilen asil ve yedek öğrenci listeleri e-posta ile komisyon üyeleri ile
PaYlaŞllacaktır, Komisyon üyelerinin kurumsal e-posta hesaplan üzerinden elektronik tutanağımızİ onay vermesi
durumunda öncelikle asil adaylar olmak üzere ıiğrencilerin burslan b4lanacaktır.

' DeneYimlerimiz ve dğrencilerden aldığımız geribildirimler sonucu, bazen buna en çok ihtiyaç duyan <iğrenci|erin
dijital cihaz Ve yeterli |ntemet kotası yetersizliğinin yanı sın özel görüşme yapılacjk sessİz ortam bulİmamalan
sebebiyle mülakatlara katılamadıklann| tespit etrniş bulunmaktayız. Bu sebeple mülakat günlerinde mülakata
katllacak dğrencilerimize intemete bağlanabilecekleri ve ilgili tarih ve saateıde kul|anabibc;kbri sessiz bir oda
sağlamanız,. bu odanln Yerini Oğrenci İşleri veya Burs Ofisinizle paylaşmanız ve ogrencilerinize
duyurmanız ogrencilerin mülakata katlllmlannl mümkün kllacaktır. Jüri üyelerilizi'bildiri*en bu şekil-de bir onam
sağlama imkanInız olup olmadığınızı da bizımle paylaşırsanız memnun oluruz.

V;kfımıza ve ülkemlzin egiüm davasına her zaman göstermiş olduğunuz ilgiye ve desteklerinize çok teşekküreder, en
derin saygılarımızı sunarız.

}l}/ ;,,/ ,)
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Meltem Lara Bilikmen Has

Eğitim ve Burs|ar Grup Müdüni

f§enıtpe ıııhr||€\i Bütğıd€rc (:.d. \o: ıtl l\: ı-6_7_6 Şişli / i§onbut
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TüRK EĞiTiM VAKFl
EĞiTiM (YüKsEKöĞRETiM) BuRsU DuYuRusu

Türk Eğitim Vakfl, T.c. Vatandaşı, Atatürk ilke Ve devrimlerine bağll, başarlll; ülkesine, bilime ve dünyaya katkıda bulunma amacl
taşlyan öğrencilere TEV Eğitim (Yükseköğretim) Bursu vermektedir.

8AŞVURU
. 2022 yh için bu.s başvuru tarihlefi ı2 Eylül- 2 Ekim aragndadlr.
. Başvuru şartlarlna ve forma www.tev.org.tr adresinden eri§ilmekte olup kontenjan ayrllan öğretim kurumları başvuru

formunda yer almaktadlr.

B§VuRu KoŞU[tARl
. T.c. vatandaşl olmak,
. Maı varllğl ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacl olmak,
. Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (kredi ve yurtlar kurumu'ndan alınan ve geri

ödemeli olan öğrenim kredisi altnmaslnln saklncasl bulunmamaktadlr.)
. Ara slnlflar için genel not ortalamasl 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az

65 oımak). Genel ortalamanln 2,50 olmasl durumunda en fazla 1başarlslz ders olabilir.
. Hazlrllk slnlflndan ].. slnlfa geçen öğrenciler için: başarlll olarak geçmiş o|mak.
. DGs ile yerleşen öğrenciler için: iki yllllk mezuniyet ortalamalarının en az 2,8o (1oo üzerinden not veren okullarda 70)

olması gerekmektedir.
. ikinci öğretim öğrencileri için: ikinci sınlfa geçmiş olmalarl ve genel ortalamalarının en az 2,8o (1oo üzerinden not veren

okullarda 70) olmasl gerekmektedir.
ADAY otAMAYAcAKtAR

. vaklf üniversitesi öğrencileri,

. Açlk öğretim/uzaktan öğretim öğrenciıeri,

. Ücretli, değişim programlt bölümlerde öğrenim görenler,

. Dört ylllk lisans programlndan mezun olup ikinci kez lisans eğatima görenler, (açıköğretimden mezun olanlar dahildir}

. Genel ortalaması 2,50'nin altlnda olanıar,

. Genel ortalamasl en az 2,50 olsa bile l'den fazla başarlslz dersi olanlar,

. 25 yaşından büyük olanlar,

. Hüküm giyenler,

. öğrenim gördüğü sürede yüz klzarttc! bir eylemden doıayl disiplin cezasl alanlar,

. TEv'den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

MÜIAKATA DEvEr EDiLEN ADAYLARDAN istENEGEK BELGELER
TEV internet sayfasında eklenecek belgeler listesi yer almaktadIr. Ayrlca öğrenciler aday başvuru takip sistemimizden de gerekli

yönlendirme ekranlarlna ulaşabilecek ve bütün aşamalarü kendileri takip edebileceklerdir.

EvRAKtARlN HAzlRıAı{MAsİ vE BAşvuRu sÜREci

. TEv'in ön değerlendirmesi sonrasl mülakata davet edilecek adaylar TEv internet sayfaslndaki aday başvuru takip
ekranlarından süreci takip edebileceklerdir. (Ön değerlendirmeyi geçemeyen adaylann belge hazırlaması
gerekmemektedir. Bu nedenle bilgilendirm€ gelmeden lütfen belge hazırlamayınız.)

. Bazı üniversitdlerde TEv bursuna yapılan başvuru ile üniversiteye yapllan burs başvurusu ünivefsiteler tarafından birlikte
değerlendirilmektedir- Bu nedenle öğrencilerin her türlü burs talebinizi üniversitenize mutlaka bildirmeniz
gerekmektedir. (Örn: Boğaziçi Üniversitesi, iTÜ, YrÜ, oDTÜ)

8uRsUN öDEı{MEsi

. Burs kazanan öğrenciıere ekim aylndan geçerli olacak şekilde en geç aralık ayl sonunda toplu olarak ilk ödeme yapılır,
sonraki aylarda ise ayllk olarak ödenmeye devam edilir.

. Bursla., ekim-haziran aylarl arasl (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapllmamaktadlr.
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9 Eylül 2022
Ref. No:20

Konu: 2022-2023 Oğretim Yılı "TEV Universite Eğitim Bursu Kontenjanı"

Türk Eğitim Vakfı, 55 yıldır olduğu gibi bu yıl da maddi destege ihtiyacı olan başarıh öğrencilere burs verecektir.
Vakfımızın, 2022-2023 öğreln yılı için fakülte/yüksekokulunuza (..60.. ) burs kontenjanı ayırdığını mutlulukla paylaşır,
bu süreç içerisindeki değerli desteklerinize şimdiden teşekkür edenz. Her yıl daha fazla ogrenciye burs verebilmek için
kaynak geliştirme konusunda vargücümüz ile çalıştığımızı bilmenizi isteriz.

Meltem Lara Billkmen Has

Eğitim ve Burslar Grup Müdürü

E§enttpt \lıhellesi Bii! iikdere ( ad. \o: l l ı K : 1_6-7_E Şişli / i§ıınbul

-l €|ffonıl] lİJlli6800 (-portı:tcl ega!im 4 ı€\.ory.ır

. Bu yıl burs başvuru tarihlerimaz 12 Eylül - 2 Ekim 2022 olup başvurular wwwtev.ora.tr adresinden yapılacaKır.
Oğrencilerinizin burslarımıza başvuru yapabiImesi için; Türk Eğitim VaKı burs başvurularının başladığını
onlara sms ve e-posta ile duyurmanlz ve internet sayfanızda yer vermeniz, en başanlı ve ihtiyaçlı
öğrencilerinizin başvurabilmeleri için büyük önem taşımahadır.

. Başvuru süresinin bitmesinin ardından vakflmız taraflndan yapılacak teknik ön değedendirme sonrası mülakata
kat|lmaya hak kazanan öğrenciler, başvuru sistemimizden tüm aşamalan kendi|eri takip edebilecek, ön
değedendirme sonrası mülakata kalma durumlarını, hangi evraklannı yükleyeceklerini sistemimizdeki Burs Başvuru
hesaplan na girerek öğrenebilecektir.

o seçimlere TEv'den de katılım olacak, Genel Müdürlük veya Şube yetkilimiz sizlerle temasa geçerek mülakat
tarihleri birlikte planlanacaktır.

. Mülakatlanmız intemet ortamında yapılacaktır. Bu amaçla Üniversitenizden mülakata katılacak en az 3 öğretim
üyesi/ göreviisinin belirlenmesi; ad-soyad, (Fakülteffüksekokul olarak) e-posta, cep telefonu numaralannın sizinle
temasa geçecek TEV yetkilisine bildirilmesi gerekmektedir.

. Aday ogıencileriniz; bursiyer seçimine katılacak ogretim üyesi/görevlisinden oluşacak Bur§ komisyonunuzla birlikte
belirlenen tarihte yapllacak mü|akatla degedendirilecektir. l,lülakatlara TEV'den de bir temsilci katlacak, mülakat
süreci ile ilgili değerli yeRilinizi bilgilendirecek, mülakatın geçekteşeceği MS Teams toplantı linki bildireceginiz jüri

üyelerinin e-posta adresıne gönderilecektir.
o l\ılülakaüa aday|ann maddi desteğe ihtiyaç ve başan durumlan göz önünde bulundurulank, aynIan kontenjan kadar

asi| ve yedek aday seçilecektir.
. Her mülakatın sonunda burs için seçilen asil ve yedek i8renci listeleri e-posta ile komisyon üyeleri ile

paylaşllacaktlr. Komisyon üyelennin kurumsal e-posta hesaplan üzerinden elektronik tutanağlmlza onay vermesi
durumunda öncelikle asil adaylar olmak üzere ogrencılerin burslan bağlanacaktır.. Deneyimlerimiz ve dğrencilerden aldığımız geribildirimler sonucu, bazen bursa en çok ihtiyaç duyan öğıencilerin
dijital cihaz ve yeterlı intemet kotası yetersizliğinin yanı sıra özel görüşme yapılacak sessiz ortam bulamamaian
sebebiyle mülakatlara katılamadlklannİ tespit etİniŞ bulunmaktaylz. Bu sebeple mülakat günlerinde mülakata
katılacak öğrencilerimize intemete bağlanabilecekleri ve ilgili tarih ve saatlerde kullanabilecekleri sessiz bir oda
sağlamanız, bu odanln yerini oğrenci işleri veya Burs ofisinizle paylaşmanlz Ve öğrencilerinize
duyurmanlz ogrencilerin mülakata katılımlarını mümkün kllacaktlr, Jüri üyelerinizi bildirirken bu şekilde bir ortam
sağlama imkanınız olup olmadığınızı da bizimle paylaşırsan|z memnun oluruz.

Vakfımıza ve ülkemizin egi|im davasına her zaman gostermiş olduğunuz ilgiye ve desteklerinize çok teşekküredeı en
derin saygılarımızı sunarız.

}l 1) ,, , ,/ .1
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TüRK EĞiTiM VAKF|
EĞiTiM (YüKsEKöĞREriM} 8uRsu DUYuRUsU

Türk Eğitim Vakfı, T.C. vatandaşl, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, basarlll; ülkesine, bilime ve dünyaya katk|da bulunma amac|
taşlyan öğrencilere TEV Eğitim (Yükseköğretim) Bursu Vermektedir.

B§vuRu
. 2022 $h için burs başvuru tarihleri 12 Eylül - 2 Ekim aıaslndadl..
o Başvuru şartlarlna ve forma www.tev.orq.tr adresinden erişilmekte olup kontenjan ayrllan öğretim kurumları başvuru

formunda yer almaktadlr.

B§VuRu xoşuıİARl
. T.c. vatandaşl olmak,
. Mal varllğl ve ge|ir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacl olmak,
. Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (kredi ve yurtlar kurumu'ndan alınan ve geri

ödemeli olan öğrenim kredisi allnmaslnın sakıncası bulunmamaktadlr.)
. Ara slnlflar için genel not ortalamasl 4,00 üzerinden en a2 2,50 olmak, (10o üzerinden not verilen üniversitelerde en az

55 olmak). Genel ortalamanln 2,50 olması durumunda en fazla 1 başanslz ders olabilir.
. Hazırllk gnlfından ı. slnlfa geçen öğrenciler için: başarıll oıarak geçmiş olmak.
. DGs iıe yerleşen öğrenciler için: iki yllllk mezuniyet orta|amalarlnln en az 2,8o (1oo ü2erinden not veren okullarda 70)

olma5l gerekmektedir.
o ikinci öğretim öğrenci|eri için: ikinci slnlfa geçmiş olmalarl ve 8enel ortalamalarının en az 2,8o (1oo üzerinden not veren

okulıarda 70} olma5l gerekmektedir.
ADAY ol^MAYAcAKlAR

. vakıf üniversitesi öğrencileri,

. Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,

. Ücretli, deği§im programll bölümlerde öğrenim görenler,

. Dört ylllık lisans programlndan mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açlköğretimden mezun olanlar dahi|dir)

. Genel ortaıaması 2,50'nin altlnda olanlar,
o Genel ortalamasl en a2 2,50 olsa bile 1'den faz|a başarısız dersiolanlar,
. 25 yaşından büyük olanlar,
. Hüküm giyenler,
. öğrenim gördüğü sürede yüz klzartlcl bir ey|emden dolayl disiplin cezasl alanlar,
. TEv'den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

EVRAKIARıı{ HAzlRlANMAsl VE BAşvuRu sÜREci

. TEv'in ön değerlendirmesi sonrasl mülakata davet edilecek adaylar TEv internet sayfaslndaki aday başvuru takip
ekranlarından süreci takip edebileceklerdir. (Ön değerlendirmeyi geçemeyen adayların belge ha2ırlaması

8erekmemektedir. Bu nedenle bil8ilendirme gelmeden lütfen belge hazlrlamaynlz.)

. Bazl üniversitelerde TEv bursuna yapllan başvuru ile üniversiteye yapllan burs başvurusu üniversiteler tarafindan birlikte
değerlendirilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin her türlü burs talebinizi üniversitenize mutlaka bildirmeni2
gerekmektedir. (Örn: Boğa2içi Üniversitesi, iTÜ, YTÜ, oDTÜ)

BuRsUN Öo€ı{MEsi

. Burs kazanan öğrencilere ekim aylndan geçerli olacak §ekilde en geç arallk ayl sonunda toplu olarak ilk ödeme yaplllr,
sonraki aylarda ise ayllk olarak ödenmeye devam edilir.

o Burslar, ekim-haziran ayları arasl (9 ay) ödenmekedir. Diğer aylarda ödeme yap|lmamaktadl..

MüIA(ATA DEvEt EDıLEİ! ADAYIARoAı{ isTEı{EcEK BELGEıİR
TEV internet sayfasında eklenecek belgeler listesi yer almaktadlr. Ayrlca öğrenciler aday başvuru takip sistemimizden de gerekli

yönlendirme ekranlarlna ulaşabilecek ve bütün aşamalarl kendileri takip edebilecek|erdir.
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Ref. No:20

0RTA DoĞU TEKNiK ÜNiVERsiTEsi (ANKARA)
FEN-EDEB|YAT FAKÜLTEsi DEKANLlĞlNA,,

Konu:2022-2023 Öğretim Yılı "TEV Üniversite Eğitim Bursu Kontenjanı"

Türk Eğitim Vakfı, 55 yıldır olduğu gibi bu yıl da maddi desteğe ihtiyacı olan başanlı öğrencilere burs verecektır.
Vakfımızın, 2022-2023 öğrelin yIh için fakülte/yüksekokulunuza (..60.. ) burs kontenjanı ayırdığını mutlulukla paylaşır,
bu süreç içerisindeki değer]i desteklerinize şimdiden teşekkür ederiz. Her yıl daha fazla öğrenciye burs verebilmek için
kaynak geliştirme konusunda vargücümüz ile çahştığım|zı bılmenizi isteriz.

Bu yıl burs başvuru tarihlerimiz 12 Eylül - 2 Ekim 2022 olup başvurular www.tev.orq.tr adresinden yapılacaktır.
Oğrencilerinizin burslarımıza başvuru yapabilmesi için; Türk Eğitim Vakfı burs başvurulannın başladığını
onlara sms ve e-posta ile duyurmanız ve internet sayfanEda yer vermeniz, en başanh ve ihtiyaçh
öğrencilerinizin başvurabilmeleri için büyük önem taşlmaktadır.
Başvuru süresinin bitmesinin ardından Vakfımız tafaflndan yapılacak teknik ön değerIendirme sonrası mülakata
katılmaya hak kazanan öğrenciler, başvuru sistemimizden tüm aşamalan kendileri takip edebilecek, ön
değedendirme sonrası mülakata kalma durumlarını, hangi evnklannı yükleyeceklerini sistemimizdeki Burs Başvuru
hesaplanna girerek öğrenebilecektir,
Seçimlere TEV'den de katlllm olacak, Genel Müdür|ük veya Şube Yetkilimiz sizlerie temasa geçerek mülakat
tarihleri bidikte planlanacaktır,

Mülakatlanmlz internet ortamlnda yapllacaktlr, Bu amaç|a Üniversitenizden mülakata katılacak en az 3 öğretim
üyesi/ görevlisinin belirlenmesi; ad-soyad, (Fakülteffüksekokul olarak)e-posta, cep telefonu numaralarının sizinle
temasa geçecek TEV yetkilisine bildirilmesi gerekmektedir,

Aday ogfencileriniz; bursiyer seçimine katılacak ogretim üyesi/görevlisinden oluşacak Burs Komisyonunuzla birlikte
belirlenen tarihte yapılacak mülakatla değer|endirilecektir. Mülakatlara TEV'den de bir temsilci katılacak, mülakat
süreci ile ilgili değedi yetkilinizi bilgilendirecek, mülakatın geçekleşeceği MS Teams toplanh linki bildireceginiz jüri
üyelerinin +posta adresine gönderilecektir.

l\,'lülakatta adaylann maddi desteğe ihtiyaç ve başan durumlan göz önünde bulundurularak, aynlan kontenjan kadar
asll ve yedek aday seçilecektir.
Her mülakatın sonunda burs için seçilen asil ve yedek öğrenci listeleri e-posta ile komisyon üyeleri ile
paylaşılacakİr. Komisyon üyelerinin kurumsal e-posta hesaplan üzerinden elektronik tutanağlmlza onay Vermesi
durumunda öncelikle asil adaylar olmak üzere dğrencilerin burslan bağlanacakir.
Deneyimlenmiz ve ogrencilerden aldığımız geribildirimler sonucu, bazen bursa en çok ihtjyaç duyan öğrencilerin
dijital cihaz ve yetedi intemet kotası yetersizliğinin yanı sıra özel göüşme yapılacak sessiz ortam bulamamaları
sebebiyle mülakatlara kahlamadlklannl tespit etrniş bulunmaktayız, Bu sebeple mülakat günierinde mülakata
katılacak öğrencilerimize intemete bağlanabi|ecekleri Ve ilgili tarih Ve saatlerde kullanabilecekleri sessiz bir oda
sağlamanız, bu odanın yerini Öğrenci İşleri veya Burs Ofisinizle paylaşmanız ve öğrencılennize
duyurmanız ogrencilerin müİakata kat|llmlannl mümkün kllacaktlr. Jüri üyelerinizi bildirirken bu şekilde bir o(am
sağlama imkanınız olup olmadığınızı da bizimle paylaşırsanız memnun oluruz,

Meltem Lara Bilikmen Has

Eğitim ve Burslar Grup Müdürü

fsentepe llıhelle§i Bü!iikdert ('ed. \o: llt K : 1_6,7-8 Şişli / i§tanbul

Teıefoıt:0: l2J ı E680ll e_po§ıı:t€r tgitimaı€i.org.tr

Vakfımıza ve ülkemizin egitim davasına her zaman göstermiş olduğunuz ilgiye ve destekleıinize çok teşekkür eder, en
derin saygılanmızı sunanz.
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TüR( EĞiTiM VAKFl
EĞiTiM (YüKsEKöĞREriM} BURsU DUYuRUsU

Türk Eğitim Vakfl, T.c. Vatandaş|, Atatürk ilke Ve devrimlerine bağll, başarlll; ülkesine, bilime ve dünyaya katklda bulunma amacı
taşlyan öğrencilere TEV Eğitim (Yükseköğretim} Bursu vermektedir.

BAşVURU
. 2022 yh için burs başYuru tarihleri 12E ül - 2 Ekim araindadll.
. Başvuru şartlarına ve forma www.tev.org.tr adresinden erişilmekte olup kontenjan ayrılan öğretim kurumları başvuru

formunda yer almaktadlr.

BAŞVURU KOŞUİİARİ
. T.c. vatandaşl olmak,
. Mal varıtğl ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
. Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (kredi ve yurtlar kurumu'ndan allnan ve geri

ödemeli olan öğrenim kredisi allnmaslnın sakıncası bulunmamaktadlr.)
. Ara gnlflar için genel not ortalaması 4,00 üzerinden en a2 2,50 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az

65 olmak). Genel ortalamanln 2,50 o|ması durumunda en fazla 1 başanslz ders olabilir.
. Hazlrllk slnlfindan ı.. slnlfa 8eçen öğrenciler için: başarılı olarak geçmiş olmak.
. DGs ile yerleşen öğrenciler için: ikiyllhk mezuniyet ortalamalarlnln en az 2,8o (1@ üzerinden not veren oku|larda 70}

olmasl gerekmektedir.
. ikinci öğretim öğrencileri için: ikinci slnlfa geçmiş olmalarl ve genel orta|amalarınln en az 2,8o (1oo üzerinden not veren

okullarda 70) olmasl gerekmektedir.
AoAY oıAMAYACAI(AR

. vaklf üniversitesi öğrencileri,

. Açlk öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
o ücretli, değişim programll bölümlerde öğrenim görenler,
. Dört yılhk lisans programlndan mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (agköğretimden mezun olanlar dahildir)
. Genel ortalamasl 2,50'nin altlnda olanlar,
. Genel ortalamasl en az 2,50 olsa bile l'den fazla başarl9z dersi olanlar,
o 25 yaştndan büyük olanlar,
. Hüküm giyenler,
. Öğrenim gördüğü sürede yüz klzartıcı bir eylemden dolayl disiplin cezast aıanlar,
. TEyden burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

MÜLAKATA DEvEr EDitEN ADAYLARDAN i§rEaüECEK BELGELER
TEV internet sayfasında eklenecek belgeler listesi yer almaktadlr. Ayrlca öğrenciler aday başvuru takip sistemimizden de gerekli

yönlendirme ekranlarlna uıaşabilecek ve bütün aşamalan kendileri takip edebileceklerdir.

EvRAl(ARlN HAzlRtAİ{MAsl vE 8§vuRu sÜREci

. TEv'in ön değerlendirmesi sonrasl mülakata davet edilecek adaylar TEv intern€t sayfaslndaki aday başvuru takip
ekran|arından süreci takip edebileceklerdir. (Ön değerlendirmeyi geçemeyen adayların belge hazır|aması
gerekmemektedir. Bu nedenle bilgilendirme gelmeden lütfen belge hazlrlamaYlnlz.)

. Bazl üniversitelerde TEv bursuna yapllan başvuru ile üniversiteye yapılan burs başvurusu üniversiteler taraflndan birlikte
değerlendirilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin her türlü burs talebini2i üniversitenize mutlaka bildirmeniz
gerekmektedir. (Örn: Boğaziçi Üniversitesi, iTÜ, rrÜ, oDTÜ)

BuRsuı{ öoEı{MEsl

. 8urs kazanan öğrencilere ekim ayından geçerli o|acak şekilde en teç araılk ayl sonunda toplu olarak ilk ödeme yapılır,
sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

. Burslar, ekim-hazaran aylarl arasl (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapllmamaktadlr.
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Ref, No:20

oRTA DoĞU TEKNiK ÜNiVERsiTEsi (ANKARA)
EĞiTiM FAKüLTESi oexaı.ıı-ıĞııı,,

Konu: 2022-208 Öğretim Yılı "TEV Üniversite Eğitim Bursu Kontenjanı"

Türk Eğatim Vakfı, 55 ylldlr otduğu gibi bu yıl da maddi desteğe ihtiyacl olan başanlı dğrencilere burs verecektir.

Vakfımzın, 2022-2023 ogrenn ylll için fakülte/yüksekokulunuza (..40.. ) bun kontenjanı ayırdığını muüulukla paylaşır,

bu süreç içerisindeki degerli desteklerinize şimdiden teşekkür edenz. Her yıl daha fazla ogrenciye burs verebiImek iÇin

kaynak geliştirme konusunda vargücümüz ile çahştlğlmlzı bilmenlzi istenz.

E§ent.pt lırhıllt§i 8il! iikdfr€ ('ıd. \o: l l t K : 1-6-'-8 Şişli / lsısnbul

l elcfon:(l]l:Jlt68ll0 e-po\ıı:ıtr egiıim l, ı€ı.rlrq.ır

. Buyıt burs başvuru tanhlerimiz l2 Eylül - 2 Ekim 2022ofup laşyu!ılarıuıı&ypısJı adresinden yapllacaKır.

öğİenciıeriniİin burslarımıza başvuru yapabilmesi için; Türk Eğitim Vakfı burs başvurulannın başladığlnl

on'lara sms ve Fposta ile duyurmanız ye intemet sayfanızda yer vermeniz, en başanlı ve ihtilaÇll

öğrencilerinizin başvurabilmeleri için büyük önem taşlmaKadlr.
. Bİşvuru süresin|n b|tmesinin ardından Vakfımız tarafından yapılacak teknik ön değerlendirme sonrası mülakata

ıatİlmaya hak kazanan öğrenciler, başvuru sistemimizden tüm aşamalan kendileri takiP edebilecek, ön

degeiehdirme sonrası mülaİata kalma durumlarını, hangievraklannı yükleyeceklerinisistemimizdeki Burs BaŞvuru

hesaplanna girerek öğrenebilecekür.
. seçimlere Tiv'den oe katlllm olacak, Genel Müdürlük veya Şube yetkilimiz sizlede temasa geçerek mülakat

tarihleri birlikte planlanacaktlr.

. Mülakatlanmız intemet ortamında yapılacakhr. Bu amaçla Üniversiten2den mülakata katlacak en az 3 Ogretim

üyesi/ görevlisinin belirlenmesi; ad-soyad, (Fakülteffüksekokul olarak) eposta, cep telefonu numaralafünln sizinle

temasa geçecek TEV yeü(ilisine bildirilmesi gerekmektedir.

. Aday c!ğrencileriniz; bursiyer seçimine katılacak öğretim üyesi/görevlisinden oluşacak Burs komisyonunuzla birlikte

beliıİenÖn tarihte yapıacİı< müıaıata değerlendirilecekür. Mülakatlara TEV'den de bir temsilci katılacak, mülakat

süreci ile ilgili degedj yetkilinizi bilgilendirecek, mülakatln gerçekleşeceğ| Ms Teams toplantl link| bildireceginiz jüri

üyelerinin e.posta adresine gönderilecektr.

. Üülakata adaylann maddi destege ihtiyaç ve başan durumlan göz önünde bulundurularak, aynlan kontenjan kadar

asil ve yedek aday seçilecektir.
. Her mıjlakatın sonunda burs için seçilen asil ve yedek iiğrenci listeleri e-posta i|e komisyon üyeleri ile

paylaşılacaktır. Komisyon üyelerinin kurumsal e-posta hesaplan üZerinden elektronik tutanağlmlza onay veımesi

durumunda öncelikle asil adaylar olmak üzere öğrencilerin burslan bağlanacaktır.

. Deneyimlerimiz ve ogrencilerden aldığımız geribildirimler sonucu, bazen bursa en çok ihtiyaç duyan öğrencilenn

dijital;ihaz ve yeterli intemet kotasl 

'eters|riğinin 

yanı sıra özel görÜşme yapılacak sessiz ortam bulamamalan

sebeoiyıe müıaı<atıan katılamadıklannl tespit eİniş bulunmaktayız. Bu sebeple mülakat günlerinde mülakata

katılacİk ogrencilerimize intemete baglanabilecekleri ve ilgili tarih ve saatlerde kullanabilecekleri Sessiz bir oda

sağlamanız: bu odanın yerini Öğrenci İşleri veya Burs Ofisinizle paylaşmanız ve ogrencilerinize

du-yurmanız ogrencılerin mülakata katılımlannı mümkün kılacakt|r. Jüri üyelerinizi bildirirken bu Şkilde bir ortam

sağlama imkanlnız olup olmadığınızı da bizimle paylaşlrsanız memnun oluruz.

Vakf|mıza ve ülkemizin egitim davasına her zaman göstermiş olduğunuz ilgiye ve desteklerinize çok teşekküreder, en

derin saygllanmlzl sunanz.
) ,,// / ,,'1.'' -

/i/-ıl,
Meltem Lara Bilikmen Has

Eğitim ve Bunlar Grup Müdürü
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TüRK EĞıTiM vAKFl
EĞiTiM (YüKSEKöĞRETiM) BuRsU DUYURUsu

Türk Eğitım Vakfl, T.c. vatandaşl, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, başarılı; ülkesine, bilime ve dünyaya katklda bulunma amacl

taşlyan öğrencilere TEV Eğitim (Yükseköğretim) 8ursu vermektedir.

8AşvURU
. 2022 yi için burs barvuru tarihleri 12 Eylül - 2 Ekim arasındadır.
. 8aşvuru şartlarlna ve forma g!A!!gy!!g;E adresinden erişilmekte olup kontenjan ayrllan öğretim kurumları başvuru

formunda yer almaktadlr.

B§vuRu KoşuııARl
. T.c. vatandaşl olmak,
. Mal varllğl ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyao olmak,

. gaşka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri

ödemeli olan aiğrenim kredisi allnmaslnln saklncasl bulunmamaKadlr.)
. Ara slnıflar için genel not ortalamasl 4,oo üzerinden en az 2,5o olmak, (1oo üzerinden not Verilen üniversitelerde en az

65 olmak). Genel ortalamanln 2,50 olması durumunda en fazla 1 başarlslz ders olabilir,

. Hazlrhk slnlfından 1. sınlfa geçen öğrenc|ler için: başarlll olarak geçmiş olmak.

o DGs ile yerleşen öğrenciler için: iki yllllk mezuniyet ortalamalarlnln en az 2,8o (1oo üzerinden not Veren okullarda 70}

olmast gerekmektedir.
. ikinci öğretim öğrencileri için: ikinci slnıfa geçmiş olmaıarl ve genel ortalamaıarlnln en az 2,80 (100 üzerinden not veren

okullarda 70} olmasl ger€kmektedir.

ADAY OİAMAYACAKİAR
. Vaklf üniVersitesi öğrencileri,
. Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
. Ücretli, değişim programlt bölümlerde öğrenim görenler,

. oört yıllık lisans programIndan mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açıköğretimden mezun olanlar dahildir)

. Genel ortalamasl 2,50'nin aıtlnda olanlar,

. Genel ortalamasl en az 2,5o olsa bile 1'den fazla başarlslz dersi olanlar,

. 25 yaşlndan büyük olanlar,

. Hüküm giyenler,

. Öğrenim gördüğü sürede yüz klzartlcl bir eylemden do|ayl d|siplin cezası alanlar,

. TEv'den burs almaya devam eden kardeşiolan öğrenciler başvuru yapamaz.

MüIAıGTA DEVET ED|I"E AoAYLARDAN isrEı{EcEK BEIGELER

TEV internet sayfasında eklenecek belgeler listesi yer almaktadır. Ayrlca öğrenciler aday başvuru takip sistemimizden de gerekli

yönlendirme ekranlarlna ulaşabilecek ve bütün aşamalarl kendileri takip edebileceklerdir.

EvMxltRlı{ HAzlRlAı{MAsl vE 8§vuRu sÜREci

. TEV,in ön değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylar TEV internet sayfaslndaki aday baŞVuru takip

ekranlarlndan süreci takip edebileceklerdir. (Ön değerlendirmeyi geçemeyen adaylarln belge hazırlaması

gerekmemektedir. Bu nedenle biıgilendirme gelmeden lütfen belge haz!rlamaYlnlz,)

. Bazl üniversıtelerde TEV bursuna yapılan başvuru ile üniversiteye yapl|an burs başvurusu üniversiteler taraflndan birlikte

değerlendirilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin her türlü burs ta|ebinizi üniversitenize mutlaka bildirmeniz

gerekmektedir. (örn: Boğaziçi üniversitesi, iTÜ, Yrü, oDTÜ)

8uRsuN öoEı{MEsi

. Burs kazanan öğrencilere ekim aytndan geçerla olacak şekilde en geç aralık ayl sonunda toplu olarak ilk ödeme yaplllr,

sonraki aylarda is€ ayllk olarak ödenmeye devam edilir.

. Burslar, ekim_haziran aylan arasl (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapllmamaktadlr.


