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TüRK EĞiTiM VAKF|
1gB, 28 Eylül2O2O

Ref. No: 78

MARMARA ÜNiVERsiTEsi (isTANBUt)
MüHENDisLiK FAKülTEsi

Konu:2O2O-ZO21 Öğretim Yılı 'TEV Eğitim (Üniversite) Bursu' Kontenianı

Türk Eğitim Vakfı, her yıl olduğu gibi maddadesteğe ihtiyacl olan başarıll öğrencilere burs vermektedir.
Vakfımız, 2020-2021 öğretim yılı için fakülteniz/yüksekokulunuz öğrencilerine (..5..) burs kontenjanI
ayırmıştır. Öğıencilerinizin burslarımızdan yararlanabilmesi için;

. Burs başVuru tarihlerimiz 28 Eylü1-18 Ekim olup bu amaçla htto://burs.tev.org.trl web adresimizde
başvuru formları yayımlanmaya başlamıştır. Web sitemizin adresini vererek burs
basvurularımızın basladığını üniversiteniz web sitesinde öğrencilerinize duvuru vapmanızı
önemle rica ederiz. Bu yll öğrenciler derslerini uzaktan takip edeceği için afiş basılmamış olup
anternet siteni2 üzerinden ve e-posta/sms ile haberdar edilmeleri gerekmektedir.

. Başvuru süresinin bitmesinin ardından vakfımız tarafından ön eleme yapılacaktır. ön elemeyi
geçerek mülakata katılmaya hak kazanan öğrencilere aşamalarla ilgili SMS veya e-posta ile
bilgilendirme yapılacak; dosyalarını hangi adrese göndermeleri gerektiği de bildirilecektir.
(ü niverstelerde evrak teslimi vapılmavaca ktır.)

o seçimlere TEv'den de katılım olacak, Genel Müdürlük veya Şube yetkilisi üniversiteniz ale temasa
geçecek ve mülakat tarihleri birlikte planlanacaktlr.

o Bu yıl pandemı nedeniyle mülakatlar diiital ortamda yapılacaktır. Bu neden|e üniversitenizden
mülakata katllacak mümkünse en az 3 öğretim üyesi/öğretim görevlisi/yetkili kişinin belirlenmesi
ve ad-soyad, (fakülte/yüksekokul bazındal e-posta, cep telefonu numaralarının sizinle temasa
geçecek TEV yetkilisine bildirilmesi gerekmektedir.

. seçime katılacak yetkili kişilerinizle birlikte oluşacak Burs komisyonunuzla birlikte aday
öğrencileriniz; evraklarıyla birlikte belirlenen tarihte yapllacak mülakatla değerlendirilecektir.
Mülakatlara TEV'den de bir temsilci katılacak, mülakatın gerçekleşeceği bağlantı adresi üniversite
öğretim üye5i/8örevlilerin e-posta adresine gönderilecektir.

. Mülakatta adayların maddidesteğe ihtiyaç ve başarı durumları göz önünde bulundurularak, ayrılan
kontenjan kadar asil ve yedek aday seçilecektir.

o Mülakatların akabinde burs için seçilen üniversiteniz öğrencilerinin asil ve yedek listesini içeren
tutanaklar komisyon üyeleri tarafından imzalanması için üniversitenize ulaştırılacak ve bu işlemin
ardından seçilen şartları sağlayan öğrencilerin bursları bağlanacaktır.

o Bu yıl hepimiıi etkileyen zorlu süreç nedeniyle desteğiniz büyük önem arz etmektedir. vakfımıza
ve ülkemizin eğıtim davasına her zaman göstermiş olduğunuz i|giye ve desteklerinıze çok teşekkür
eder, en derin saygılarımızı sunarız.
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Mustafa Mert önen
Eğitim Ve Burs|ar Grup Müdürü
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