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BURsA UtUDAĞ ÜNlVERsiTEsi REKrÖRLüĞüNE,

ELELE sağhk Eğitİm ve Yardlmlaşma Vakft (ESEV) olarak devlet ünivErsiteleri bonyesinde yer alan

fakühe, enstitü, konsenratuar Veya yükekokullarda lisansveya lisansüstü öğrenımigören başarılıfakat

maddi desteğe ihtiyaç duyan Türkiye cumhuriyetivatandaşl öğrencilere, EsEv Yurtiçi Burs Yönetmeliği

doğrultusunda burs desteği sağlamaktadır. \,
-a

Vakfımlzın sağlayacağı burslann kriter ve uygulama esasları ekte sunduğumuz EsEV tğıtim Bursu

Duyurusunda agklanm§tır.

Öğrencilerınizin burslarımııdan yaİarlanabilmesi içın, "EsEV Eğitim Bursu Duyurusu"nun fakülte

duyuru panoları ve üniversitenizin web sitesinde ilan edilerek öğrencilere duyurulmasını rica ederız.

Yakın ilgıniz ve iş birliğiniz için teşekkür eder, saygılar sunanz.

Ufuk Kaygusuz

Genel Müdür

Ek: ESEV Eğitim Bursu Duyurusu
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ELELE SAĞLIK EĞİTİM Ve YARDIMLAŞMA VAKFI

nĞiriıı BURsu DuyuRusu

ELELE sağhk Eğitim ve Yarümlaşma Vakfr; fakiilte, enstitiı, konservatuar veya yüksekokullarda
lisans veya lisan§üstü öğrenimi gören başnlı fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan öğ,rencilere,
ESEV Yurtiçi Burs Yönetmeliği doğrultusunda ilgili öğretim yılının Ekim - Haziran aylarını
kapsayacak şekilde 9 ay süre ile karşıllksız burs desteği sağlamaktadır.
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