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Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Danışma Merkezinin
faaliyetlerini, usul ve esaslarını belirleyen yönergesi Üniversite Senatosunda 02/04/2013 tarih ve 05
sayılı toplantı ile kabul edilmiştir. Öğrenci Danışma Merkezi Yönergesinin 6. maddesi (B) bendinin 1.
fıkrasına göre merkezde öğrencilerimize Burs Destek Hizmeti verilmektedir.
Vakıf Bursları kapsamında, vakıflar Üniversitemize başvurarak, burs verecekleri
öğrencilerimizin kontenjanını ve koşullarını bildirmekte; bu durum üniversite çapında duyurulmakta ve
tanıtılmaktadır. Burs verilecek öğrencileri belirlemek amacıyla akademik yılın başında, Öğrenci
Danışma Merkezi web sayfasında "Sosyal Durum Belirleme ve Burs Başvuru Formu"
yayınlanmaktadır. Bu form burs almak isteyen öğrencilerimiz tarafından doldurularak Üniversitemiz
Burs Bilgi Sistemine kaydedilmektedir. Söz konusu sistem aracılığıyla öğrenciler başarı ve sosyoekonomik durumlarına göre puanlanarak sıralanmakta ve bu sıralama çerçevesinde gerekli belge
incelemeleri ve mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere ilgili burs
sağlanmaktadır.
Türk Eğitim Vakfının 2017-2018 öğretim yılı için başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan
Fakültenizin (2) öğrencisine burs vereceğine ilişkin yazısı ve "TEV Eğitim (Yükseköğrenim) Bursları
Duyurusu" ekte gönderilmektedir.
"Sosyal Durum Belirleme ve Burs Başvuru Formu" odm@gazi.edu.tr. adresinde 29 Eylül
Cuma günü mesai bitimine kadar yayınlanacak olup, "TEV Eğitim (Yükseköğrenim) Burslarının
öğrencilere duyurularak Fakülteniz öğrencilerinin belirtilen adresten burs başvurusu yapabilmek için,
söz konusu formu doldurmalarının, ayrıca www.tev.org.tr adresinde bulunan TEV Burs Başvuru
Formunu da doldurup çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte Merkezimize teslim
etmelerinin sağlanması, TEV bursiyerlerinizin seçilmesi için; Öğrenci Danışma Merkezi Yönetim
Kurulu Üyelerinin ve TEV temsilcisinin yer alacağı Burs Mülakat Komisyonuna Fakültenizden bir
asıl bir yedek olmak üzere iki öğretim üyesinin görevlendirilmesi ve görevlendirilen kişilerin
Komisyona davet edilmek üzere kişisel ve iletişim bilgilerinin ivedilikle Öğrenci Danışma Merkezine
resmi yazıyla bildirilmesi hususlarında gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Alper CEYLAN
Rektör Yardımcısı
Ek:
1- 1 yazı
2- TEV Eğitim (Üniversite) Bursu Duyurusu

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 06500
Teknikokullar / Ankara
Tel:0 (312) 202 27 00 Faks:0 (312) 212 02 84
e-Posta :mediko@gazi.edu.tr İnternet Adresi :http://mediko.gazi.edu.tr/

Bilgi için :Işıl Akant
Uzman
Telefon No:03122028982

21 Afiustos 2017
Ref. No: L255

TI.JtrK EG'TiMVAKFI

GAZi UNiVERSITESi
FEN FAKULI-ES|

Konu: Ttirk EEitim Vakfr 2017-2018 OEretim Yrh 'Ef,itim (Universite) Bursu' Kontenjanlarr

Ttirk Efitin Vakfr, her yrl oldufu gibi bagarrh ve maddi deste[e ihtiyacr olan i.iniversite 6[rencilere
burs vermektedir. Vakfrm n,2O\7-2018 o[retim yrlr igin faki]lteniz ofirencilerine (..2..) burs kontenjant
ayrrmr5trr, Bagvuran 6grenciler arasrnda, 5ehit gocufiu, gazi gocufu, engelli, yeti5tirme yurdu veya
Dartiggafaka Lisesi mezunu 6[renci oldu[u takdirde durumlartnt belgelendirmeleri halinde,
faki.iltenize verilen kontenja na birer kontenja n ilave edilebilecektir.
6f rencileri nizin burslarrmlzdan yararlanabilmesi igin;

.

iligikte :;unulan 'TEV EEitim (Universite) Bursu Duvurusu'nun, 5-&lii! tarihleri arastnda gerekli
ortamlerda ilan edilerek 6[rencilere duyurulmastve ba5vurulartntn saflanmastnt,

r

TEV ba:lvuru sirresinirr bitnresinin ardrndan on deferiendirme yapacak olup on defieriendirtneyi
gegen trgrencilere sms ile bildirim yaprlarak Bagvuru Formu ve ekinde istenilen evraklart 9-13 Ekim
tarihleri arasrnda i..iniversitenizin ilgili birimine teslim etmeleri gerektifii bildirilecektir. Ba5vuru
belgelerden
evraklarrnrn Liniversitenizce alrnrp kontrol edilmesi, imzast ve duyurumuzda istenen
belge eksi[i varsa tamamlatrlmast konusunda deste[inizi rica ederiz.

Bursiyer s,egim si.irecinde;

.

gube yetkilisi ilniversiteniz ile
Segiml:re TEV adrna temsilci olarak katrlacak, Genel Mirdtrrli.ik veya
(Mi.llakatlartn 16 Ekim-16 Kastm
temasa gegecek ve mirlakat tarihleri birlikte netle5tirilecektir.
tarihle,i arastnda yaptlmasr planlanmr5tlr')

o

yoluyla on def,erlendirmeden
Mirlakilt tarihleri, TEV Genel Mi.rdtrrlugi,i tarafrndan e-posta ve sms
gegen ogrencilere d uyuru larak m [rlakata davet ya prlacakttr'
Komisyonu' taraftndan 'TEV EEitim
En az itg ofretim iiyesinden kurulu '6[retim Kurumu Burs
Ba5vuru Belgeleri'
Bursu Duyurusu'nda belirtilen koSullar dikkate altnarak, adaylar ve Burs
belirlenen tarihte yaprlacak mirlakatla defierlendirilecektir.
ayrtlan
Adaylirrrn, ba5arrsr ve maddi destefe ihtiyag durumlart gdz oni.inde bulundurularak,

o
o

kontenjan kadar

asil ve yedek aday segimi yapllarak, segim sonuglartntn

,TEV lEEitim Bursu Basvuru Formu'

birlikt" ,6g*t'r" K,*umu

ve 'TEV EEitim Burs Duvurusu'nda belirtilen ek belgelerle

Burs Komisyonu' ve TEV Temsilcisi taraftndan imzalanmtS bir tutanak
TEV Bursu Secim sonucu son Kabul
ekinde TEV Genel MUdurlufilne gonderilmesini rica ederiz.
Tarihi,: 30 Kasrm 2017'dir.
bursiyerler kurumlartntza da
Burs alnrasr kesinlegen oflrencilere duyuru yaptlacak, ayrrca segilen
kesinlikle bilgi verilmemesi
bildirilecektir. Bu bildirim 6ncesinde mulakata katrlan olrencilere
ve iilkemizin efiitim
Vakfrmtza
yUrtimesi agrsrndan biiyiik iinem arz etmektedir.

s0recin saflrk1
davastn;t gosterdiginiz ilgiye 9ok teSekkiir eder, saygtlar sunarlz'
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Ek:'TE\/ EEitim (Universite) Bursu Duyurusu'
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