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1- Üstün başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere öğrenimleri süresince karşılıksız eğitim
desteği sağlamayı amaçlayan Vakfımız, Üniversiteniz öğrencileri için 5 adet Burs Kontenjanı
ayırmış bulunmaktadır. Vakfımızın sağladığı bursların kriterleri ve uygulama esasları, ekte
sunduğumuz el ilanlarında açıklanmıştır.

Yerleştirme puan türü itibariyle başvuru taban puanları ve bu puan türlerine ayırdığımız burs
kontenjanları aşağıda belirtilmiştir. 2014 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı'nda, yerleştirme puan türü
itibariyle, O,12'li yerleştirme puanı dikkate alınarak aşağıda belirtilen en az yerleştirme puanı (ek
puan hariç) alan ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler Sabancı Vakfı Bursu için başvuru
yapabilirler:

Puan Türü En Az Puan
440

Kontenjan
5MF-l,2,3,4 Puanı

Burs başvurularının alınması, değerlendirilmesi, seçimlerin yapılarak Vakfımıza bilgi verilmesi için
aşağıdaki konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1.1. Burslarımızın üniversiteniz web sayfasında duyurulması, ekte gönderilen burs duyurusu ile
ilgili posterlerimizin Üniversiteniz içerisinde asılması ve son başvuru tarihi olan 17 Ekim ..
,2014'e kadar görünür olmasının sağlanması

1.2. Koşulları sağlayan ve başvuru yapmak isteyen adaylara Üniversiteniz burs başvuru formu ile
birlikte ekteki "Burs Başvuru Koşulları ve Esasları"nı içeren el ilanlarının verilmesi

1.3. Üniversitenizde mevcut veya oluşturulacak Burs Komisyonunca, adayların yüksek başarı
(LYS yerleştirme puanları) ve maddi desteğe ihtiyaçları (ailenin gelir durumu, ailede öğrenim
gören kardeş sayısı, anne-baba sağlık durumu, aile de engelli birey bulunması v.b.) gözetilerek
~~~~~~ .

1.4. Bursiyer olarak seçildiği halde, seçim ve değerlendirme süreci tamamlanmadan çeşitli
nedenlerden dolayı burs almaktan vazgeçen, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan alınan burs dahil
başka kurumdan burs almayı tercih eden adayın yerine sıradaki aday tahsis edilmek üzere
yedek liste belirlenmesi

1.5. Bursiyer olarak seçilen öğrencilerin Akbank T.A.Ş.'nin herhangi bir şubesinde Vadesiz
TasarrufMevduat Hesabı açmalarının sağlanması



1.6. Bursiyer olarak seçilen öğrencilere ait bilgilerin en geç 21 Kasım 2014 tarihine kadar
Vakfımıza internet ortamında bildirilmesi, yerleştirme puanı, puan türü ve sıralama bilgilerinin
yer aldığı LYS sonuç belgeleri ile veri tabanımızda kullanılmak üzere bursiyer fotoğraflarının
gönderilmesi (İnternet ortamına giriş ile ilgili detaylar ayrıca bildirilecektir.)

2- Vakfımız, ayrıca her yıl, aşağıda belirtilen gruplardaki öğrencilere de burs sağlamaktadır. Bu
gruplardan birinde yer alan ve Üniversitenize yerleştirilen öğrenciler Vakfımız tarafından belirlenerek
takibi yapılmak üzere daha sonra Üniversitenize bildirilecektir.

• Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde doğan ve ortaöğrenimini bu illerden
birisinin sınırları içerisinde tamamlayarak LYS' de yerleştirme puanı sıralaması açısından en
üst sıralamada olan her il'den birer öğrenci

• Görme, ortopedik ve işitme engelli gruplar içerisinde olup, LYS' de yerleştirme puanı
sıralaması açısından her gruptan en üst sıralamada yer alan beşer öğrenci

• Sabancı ailesi veya herhangi bir ferdinin adını taşıyan bazı okullarından mezun olarak LYS
sonucuna göre yapılan yerleştinnede okul nezdinde üstün başarı gösteren öğrenciler

3- Üniversitenizce seçilen ve Vakfımızca belirlenerek isimleri bildirilen tüm öğrencilerin başka bir
kurumdan burs almadıklarına (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan burslar da dahil) ilişkin
beyanlarının burs başvuru formu üzerinde mutlak surette belirtilmiş olması sağlanmalıdır. Yanlış
beyan tespiti sonucu burs iptali söz konusu olduğunda bu beyanın alındığı varsayılacaktır.

4- Halen burs programımızda yer alan üniversiteniz öğrencisi bursiyerlerimize 2014-2015 ders yılı güz
döneminde yapılacak burs ödemelerine esas olmak üzere başarı, disiplin, kayıt, başka kurumdan burs
alma, tam zamanlı çalışma durumlarına ilişkin bilgiler önceki dönemlerde olduğu gibi yine internet
üzerinden iletilecektir. (9-24 Eylül 2014 tarihleri arasında internet girişleri için sistem açılacaktır.)

Müşterek çalışmamızda göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

~
F. Zerrin Koyunsağan
Genel Müdür

Hilal Yöney
Mali ve İdari İşler Müdürü

EK-ı: Burs Başvuru Koşulları ve Esasları-El İlanı (100 Adet)
EK-2: Burs Posteri (15 Adet) ve 1 Adet CD (Elektronik Kopyası)



TÜRKİvE ENGELLİLER SPOR VARDıM ve EGİTİM VAKFı

YÜKSEK ÖGRENİM ÖGRENCİLERİ BURS DUVURUSU

Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön
lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli
duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, % 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen
adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da
konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim
süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.
Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer
aylarda ödeme yapılmamaktadır.

TESYEV'in gerekli mali kaynağa sahip olması ve ayrıca bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs
ödemesine mani bir durumunun ortaya çıkmaması halinde, kayıtlı olunan öğretim kurumunun öğretim programını kapsayan
süre tamamlanıncaya kadar burs yardımımız devam etmektedir.

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka
birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınmaktadır.
Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini
kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.
Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, demek,
vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmakta, okullardan bilgi alınmaktadır.

BURSİvER ADA VI OLABİLMEK içiN;
L.Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor
olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri
bulunmamalıdır.
2.Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim ve harç kredisi alınabilir).
3.Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması
dışındadır).
4.Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta
okuyor olmamalıdır ( Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç ).

BURS BAŞVURUSUNUN ZAMANı VE ŞEKLi:
Burs müracaatı, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır.
Başvuru formu, TESYEV'in web sitesinden(www.tesyev.org), bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin
edilebilir. Formlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve ekinde istenen belgelerle birlikte, en son 24 Ekim 2014 tarihine
kadar öğretim kurumuna teslim edilmelidir.

Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir;

lA adet fotoğraf
2.Nüfus cüzdanı fotokopisi
3.Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4.Adli sicil kaydı
S.ikametgah kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
6.Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini belli eden sağlık raporu
7.Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkulolup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak belge
8.Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir
tespiti belgesi.
9.Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu
1O.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
i i .Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
12.Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir örneği ve kaydolunan öğretim
kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi
13.Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not
dökümü belgesi ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi
14.İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi



TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADıNLAR DERNEGİ
ÖGRENCİ BURSU İLE İLGİLİ GEREKLİ BİLGİLER

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi tarafından İzmir ili sınırları içerisindeki Devlet Üniversitelerinde
öğrenim görmekte olan kız öğrencilere Derneğin olanakları nisbetinde burs verilecektir. '

Burslar ilgili eğitim-öğretim yılının (Ekim-Haziran) aylarını kapsayacak şekilde 9 ay süre ile ödenmektedir,
Burs karşılıksızdır.
Bursun devamında öğrencinin başarı ve disiplin durumu esas alınacaktır.

KOŞULLAR
ı. T.C. uyruklu, İzmir ili içerisindeki bir Devlet Üniversitesinde kayıtlı kız öğrenci olmak,
2. Bir önceki öğretim yılından sorumlu olduğu ders i ve disiplin cezası bulunmamak,
3. Derneğimiz şubesince hazırlanmış olan FORM DİLEKÇE'yi eksiksiz olarak doldurmak ve istenen belgeleri

bu dilekçeye eklemek,
4. Dernek Yönetim Kurulunca başvuruların değerlendirilmesi sonucu yapılacak mülakata katılmak.

BELGELER
1. Form Dilekçe,
2. Ailenin aylık gelir belgesi;

a)Anne/baba veya herikisi de çalışıyor ise aylık gelirlerinin iş yerinin onayı ile belgelenmesi
b)Anne/baba veya herikisi de emekli ise aylık gelirlerinin banka onayı ile belgelenmesi
c)Anne/baba veya herikisi de çalışmıyor ise SGK dan (emekli sandığı, bağkur, sosyal

sigortalar)kurumuna bağlı olmadıklarını gösteren her biri için ayrı ayrı alınan belgeler.
3. Nüfus sicil beyannamesi (Nüfus Müdürlüğü'nden alınacaktır)
4. 2010120 II öğretim yılında üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin kayıtlanmış olduğu fakültedeniyüksek

okuldan öğrenci belgesi veya kayıtlı olduğu bölümü bildiren ÖSS sınavı sonuç belgesinin fotokopisi,
5. Herhangi bir Fakülte/Yüksek okula kayıtlı olan öğrenciler;

a) Bir önceki yılın derslerindeki başarı durumu (Transkript)
Not: Bir önceki öğretim yılından sorumlu olduğu dersi bulunmamak koşulu vardır.

b) Disiplin belgesi,

Prof.Dr. A.GÜzin GÖKMEN
TUKD İzmir Şubesi Başkanı

BAŞVURU YERİffARİHİ :_Başvuruların tarihinden tarihine kadar, saat 10.00-17.00
arasında aşağıdaki adreslere teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan
................. tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz savllacaktır

Başvuru Adresleri:
1. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmokoloji A.B.D. Sekreterliği
E.Ü. Kampüsü
Bornova/İZMİR

2. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi
Matematik Bölüm Sekreterliği
Tınaztepe Kampüsü
Buca/İZMİR

3. Posta ile, T.Ü.K.D İzmir Şubesi,
Kıbns Şehitleri Caddesi, No:20, Kazmirci İşhanı, Kat:6/602, AlsancaklİzMİR

Dernek Adresi: Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kazmirci İş Ham No:20 Kat:6 D:602 Alsancak-İZMİR,
Tel-Fax: 0232 464 2288 e-mail: tukdiz@hotmaiLcom



8 Eylül 2014
Ref. No:1363

TÜRK EGiTiMVAKFı
19&7

DOKUZ EYLÜL ÜNIvERSITESI
Buca Eğitim Fakültesi
ıZMIR

Konu: Türk Eğitim Vakfı Eğitim (Yükseköğrenim) Bursları

Türk Eğitim Vakfı, her yılolduğu gibi başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan ü ilerine
burs verecektir. Vakfımız, 2014"2015 öğretim yılı için kurumunuz öğrencileri ( ..4..) burs kontenjanı
ayırmıştır. Başvuran öğrenciler arasında engelli ve yetiştirme yurdu öğrencısı o u . e
durumlarını belgelendirmeleri halinde, birer kontenjan ilave edilebilir. Öğrencilerinizin burslarımızdan
yararlanabilmesi için:

• llişikte sunulan "TEV Eğitim (Yükseköğrenim) Burs/an Duyurusu'nun 8 Eylül-13 Ekim tarihleri
arasında gerekli ortamlarda ilan edilerek öğrencilere duyurulması ve başvurularının sağlanması,
(Adaylar Burs Başvuru Formunu www.tev.org.tr adresimizden doldurup çıktısını alarak
istenilen belgelerle birlikte Öğrenci işleri veya Burs Ofisi Müdürlüğünüze teslim
edeceklerdir.)

• En az üç öğretim üyesinden kurulu, TEV Temsilcisinin de yer alacağı Burs Komisyonunuzca,
"TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Burs Duyurusu"nda belirtilen adaylık koşulları dikkate
alınarak isteklilerin belgelerinin incelenmesi ve basarı durumu önde olanlar arasından. ayrılan
kontenjan kadar asil ve iki katı kadar yedek adayın mülakatla seçilmesi.

• Üniversitenize daha sonra gönderilecek olan TEV Bursu Adayları Teknik Değerlendirme Listesine
göre TEV bursuna müracaat eden tüm adayların mülakatlara davet edilmesi.

• Seçilen asil ve yedek adayların belgelerinin;
Tüm Öğrenciler için; 1) TEV Burs Başvuru Formu, 2) TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük
Belgesi, (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.), 3) Öğretim kurumundan alınmış
onaylı Öğrenci Belgesi, 4) Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 5)
Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Adres
Belgesi yerine Muhtarlıktan Ikametgah Belgesi de alınabilir) 6) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 7) 2
adet vesikalık fotoğraf, 8) Öğrenci adına açılmış hesabın IBAN numarasını gösteren hesap
cüzdanı fotokopisi veya okunaklı dekont, 9) Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler
(Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin örneği, emekliler için aylık
maaşı gösterir banka belgesi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve
baba adına kayıt olmadığına dair belge, e-devletin https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-
sorgulama web adresinden anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm

• Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: LYSIYGS/DGS Sonuç Belgesi örneği,
ÖSYS Sonuç Belgesi örneği,

• Ara sınıflarda öğrenim görenler için: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not
ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)

eklenerek komisyon üyelerince ve TEV temsilcisince imzalanmış tutanak ile birlikte en geç
7 Kasım 2014 tarihine kadar Vakfımıza gönderilmesini rica ederiz. Burs alması kesinleşen öğrencilere
TEV tarafından duyuru yapılacak, ayrıca seçilen bursiyerler kurumlarınıza bildirilecektir. Bu bildirim
öncesinde mülakata katılan öğrencilere bilgi vermemeniz sürecin sağlıklı yürümesi açısından önem arz
etmektedir.

Seçimlere Vakfımız adına en az bir temsilci katılacak olup. sizinle irtibata geçecektir. Bursiyer seçim
tarihleri TEV Genel Müdürlüğümüz tarafından e-posta yolu ile okulunuza bildirilecektir.

Vakfımıza ve ülkemizin eğitim davasına gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür eder, saygılar sunarız.

Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü

Ek: 2 adet TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursları Duyurusu
Büyükdere Cd. T.E.V. Kocabaş işhanı No:111 Kat: 6·7·8 34349 Gayrettepe/istanbul
Tel: 0212/318 68 00 Gn. Md. Faks: 0212/217 56 90 Eğitim Bölümü Faks: 0212/272 62 17
Çelenk Faks: 0212/217 58 57 www.tev.org.tr



TÜRK EGiTiM VAKFı
EGiTiM (YÜKSEK ÖGRENiM) BURSU DUYURUSU

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk ilkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı
olan, üniversite, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerine yükseköğrenim bursları vermektedir.

ADAYLIK ŞARTLARI:
- T.c. vatandaşı olmak,
- Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
- Maddi imkandan mahrum olmak:

• Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu
veya özel kurumdan burs almamak (Öğrenim kredisi ve harç kredisi alınmasının sakıncası yoktur.)

- Başarı Koşulları:
• Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
• Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış
olmak (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.

Not: Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlı bölümlerinde okuyanlar, 25 yaşından büyük
olanlar ve bir aileden aynı anda iki kardeş bursumuzdan yararlanamaz.

BAŞVURU:
- Burs başvuru tarihi 8 Eylül-13 Ekim'dir.
- TEV Burs Başvuru Formu www.tev.org.tr web adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak istenilen ek belgelerle birlikte
öğretim kurumuna teslim edilecektir. Formu öğretim kurumuna teslim etmeyen öğrenci başvuru yapmış sayılmayacaktır.
- Başvuru formları burs kontenjanı ayrılan öğretim kurumları için geçerlidir. Kontenjan ayrılmayan öğretim kurumlarında okuyan
öğrencilerin doldurdukları form gereksiz sayılır.

EKLENECEK BELGELER:
TEV'in web sayfasından temin edilecek "TEV Burs Başvuru Formu"na;
yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: ÖSYS Sonuç Belgesi örneği ile LYS,YGS veya DGS sonuç belgelerinin örneğini,
ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan
onaylı not dökümü belgesini (transkript),
Tüm Öğrenciler:
• "TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi" (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.)
• Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
• Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
• Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (adres belgesi yerine ikametgah Belgesi
muhtarlıktan da alınabilir),
• Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
• 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf arkasına ad-soyad yazılacaktır),
• _Öğrenci adına açılmış IBAN nolu bankamatik hesabını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi veya okunaklı dekont,
• Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler
için aylık maaşı gösterir banka belgesi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair
onaylı belge,
• www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama web adresinden veya Tapu Kadastro Müdürlükleri'nden alınacak anne-baba adına
tapu kayıtlarının dökümü) ekleyerek öğretim kurumlarının Öğrenci işleri Müdürlüğü'ne veya Burs Ofisi Başkanlığı'na verilecektir

SEçiM:
Öğretim kurumunca oluşturulan burs komisyonları müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Türk Eğitim
Vakfı tarafından ayrılan burs sayısı kadar asil ve yedek aday seçerek, seçilen adayların belgelerini komisyon üyelerince imzalanmış bir
tutanak ekinde Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü'ne göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğü'nce burs kazanan
öğrencilere yazı ile duyurulacak, ayrıca TEV'in www.tev.org,tr web adresinden takip edilebilecektir.

BURSUN ÖDENMESi:
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir
ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme
yapılmamaktadır.

BURSUN KESiLMESi:
Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini
tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir.

ViCDAN i YÜKÜMLÜLÜK:
Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi
en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını
üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.


