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TRABzoN Ürıivtnsirtsi REKTöRtÜĞÜNE,

KoNU:2021-2O22 Öğretim Ylll "TEV Üniversite Eğitİm Bursu Kontenjanl"

Vakfımız, kuruluşundan bugüne kadar başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan 259.678 öğrenciye yurt
içinde alacakları eğitim için burs vermiştir. Bu kapsamda Üniversitenize burs kontenjanı ayrılarak,
değerii desteklerinizle Üniversiteniz öğrencilerinin burslarımızdan yararlanması sağlanmlştlr.

TEV burs başvuruları; 2020-2027 öğretim ylll için 6 Eylül - 6 Ekim 2021 araslnda allnacaktlr. Bu
kapsamda Vakflmlzln burs kontenianı avrllan fakülte Ve yüksek okullarınıza yönelik kontenjan
mektuplarını Ve kontenjan sayllarlnl gösteren tabloyu ekte bilginiz€ sunuyoruz.

Öğrencilerinizin TEV Üniversite Eğitim Bursuna başvuru yapabilmesi için; ekteki eVraklarımızın burslarla
ilgili birimlerinize veya ilgili fakültelere acilen ulaştırılmasını rica ederiz. Bununla birlikte üniver5itenizin
kontenjan ayrılan fakülte/yüksekokul web sayfasında "TEV Burs Boşvurulorı Boşlamıştır;
www.tev.org.tr internet soyfasündon boşvuru yopobilirsini1' bilgisinin paylaşılmasını, kontenjan ayrllan
birimlerinizde mülakat sürecini gerçekleştarmek amaclyla 8erekli desteğin Veriımesi Ve burs
komisyonunun oluşturulmasl için desteklerinizi önemle rica ederiz.

Öğrencilerinizin burslarımızdan yara rlana bilmesi için; kontenjan ayrılan fakülte/yüksekokullarınızda
kayltll aday öğrencilerin internet sayfamlzdan başvuru formunu doldurması ve açıklanan prosedürü
takip etmesi gerekmektedir. Başvuru süresi sonunda adaylar; en az 3 öğretim üyenizin/görevlinizin
katılımıyla oluşturulacak burs komisyonu ile seçilecek olup seçimlere TEV'den de bir temsilci
katılacaktır. Aday öğrencilerin evraklarının incelenmesinin ardından burs kazanan öğrencilere ve
üniversitenize bilgi gönderilecektir.

Her zamanki yakın ilginiz ve işbirliğiniz için çok teşekkür eder, en derin saygılarımızı sunarız
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