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GAZiANTEP ÎSLAM Bl'ÜM VE TEKNOLOJÎ ÜNiVERSiTESi
MÜHENDiSÜK VE DOGA BiUMLERi FAKÜLTESj

Konu: 2020-2021 Ôgretim Yili 'TEV Egitim (Üniversite) Bursu' Kontenjani

Türk Egitim Vakfi, her yil oldugu gibi maddi destege ihtiyaci olan ba§arili ôgrencilere burs vermektedir.
Vakfimtz, 2020-2021 ôgretim yili için fakülteniz/yüksekokulunuz ôgrencilerine (..2..) burs kontenjani
ayirmiçtir. Ôgrencilerinizin burslarimizdan yararlanabilmesi için;

• Burs ba§vuru tarihlerimiz 28 Eylül-18 Ekim olup bu amacla http://burs.tev.org.tr/ web adresimizde 
baçvuru formlari yayimlanmaya baçlamiçtir. Web sitemizin adresini vererek burs 
basvurularimizin basladigim üniversiteniz web sitesinde ôgrencilerinize duvuru vapmamzi 
ônemle rica ederiz. Bu yil ôgrenciler derslerini uzaktan takip edecegi için afi§ basilmami§ olup 
internet siteniz üzerinden ve e-posta/sms ile haberdar edilmeleri gerekmektedir.

• Baçvuru süresinin bitmesinin ardindan Vakfimiz tarafindan ôn eleme yapilacaktir. Ôn elemeyi 
geçerek mülakata katilmaya hak kazanan ôgrencilere a§amalarla ilgili SMS veya e-posta ile 
bilgilendirme yapilacak; dosyalarim hangi adrese gôndermeleri gerektigi de bildirilecektir. 
(Üniverstelerde evrak teslimi vapilmavacaktir.)

• Seçimlere TEV'den de katilim olacak, Genel Müdürlük veya §ube Yetkilisi üniversiteniz ile temasa 
geçecekve mülakat tarihleri birlikte planlanacaktir.

• Bu yil pandemi nedeniyle mülakatlar dijital ortamda yapilacaktir. Bu nedenle üniversitenizden 
mülakata katilacak mümkünse en az 3 ôgretim üyesi/ôgretim gôrevlisi/yetkili kiçinin belirlenmesi 
ve ad-soyad, (fakülte/yüksekokul bazinda) e-posta, cep telefonu numaralarmin sizinle temasa 
geçecek TEV yetkilisine bildirilmesi gerekmektedir.

• Seçime katilacak yetkili ki§ilerinizle birlikte olu§acak Burs Komisyonunuzla birlikte aday 
ôgrencileriniz; evraklariyla birlikte belirlenen tarihte yapilacak mülakatla degerlendirilecektir. 
Mülakatlara TEV'den de bir temsilci katilacak, mülakatin gerçekle§ecegi baglanti adresi üniversite 
ôgretim üyesi/gôrevlilerin e-posta adresine gônderilecektir.

• Mülakatta adaylarin maddi destege ihtiyaç ve ba§ari durumlari gôz ônünde bulundurularak, ayrilan 
kontenjan kadar asil ve yedek aday seçilecektir.

• Mülakatlarin akabinde burs için seçilen üniversiteniz ôgrencilerinin asil ve yedek listesini içeren 
tutanaklar komisyon üyeleri tarafindan imzalanmasi için üniversitenize ula§tirilacak ve bu i§lemin 
ardindan seçilen §artlari saglayan ôgrencilerin burslari baglanacaktir.

• Bu yil hepimizi etkileyen zorlu süreç nedeniyle desteginiz büyük ônem arz etmektedir. Vakfimiza 
ve ülkemizin egitim davasina her zaman gôstermi§ oldugunuz ilgiye ve desteklerinize çok teçekkür 
eder, en derin saygilarimizi sunariz.

Mustafa Mert Ônen
Egitim ve Burslar Grup Müdürü
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Vakfimiz kuruluçundan bugüne kadar yurt içinde baçarili ve maddi destege ihtiyaci olan ôgrencilere 
yurt içinde 251.678 burs vermi§tir. Bu kapsamda degerli üniversitenize de burs kontenjanlari ayrilarak 
desteklerinizle üniversiteniz ôgrencilerinin burslarimizdan yararlanmasi saglanmiçtir.

Vakfimizin 2020-2021 ogretim yili için burs kontenjam avrilan fakülte ve yüksekokullarimza yônelik 
kontenjan mektuplarini ekte bilginize sunuyoruz.

Ôgrencilerinizin TEV Egitim (Üniversite) Bursu'na ba§vuru yapabilmesi için ekteki evraklarimizin 
burslarla ilgili birimlerinize veva ilgili fakültelere acilen ulastinlmasini rica ederiz. Üniversiteniz 
ôgrencilerinin burslarimiza basvuru yapabilmesi için üniversitenin/kontenian avrilan fakültenin web 
sayfasinda "TEV Burs Basvurulari Baslamistir; http://burs.tev.org.tr/ web adresinden basvuru 
vapabilirsiniz" seklinde bilgilendirmevle ôgrencilerinizle paylasilmasi, kontenjan mektuplarinda 
acikladigimiz ogrencilerin mülakat sürecini gerceklestirmek amacivla gerekli destegin verilmesi ve 
burs komisvonunun olusturulmasi için desteklerinizi ônemle rica ederiz.

TEV burs basvurulari; 21 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasinda vapilacak olup aday ogrencilerin internet 
sayfamizdan ba§vuru formu mutlaka doldurmasi ve açiklanan prosedürü takip etmesi gerekmektedir. 
Ôgrencilere a§amalarla ilgili bilgilendirme yapilacak olup süreçle ilgili detaylar fakülte mektuplarinda 
belirtilmiçtir. Ba§vuru süresi sonunda adaylar; en az 3 ogretim üyenizin/gorevlinizin/yetkilinizin 
katilimiyla olu§turulacak burs komisyonu ile burs vermek üzere asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

Mülakatlar sonrasi seçilen asil ve yedek adaylarin isimlerini içerecek tutanaklar tarafimza 
gbnderilecektir.

Her zamanki yakin ilginiz ve i§birliginiz için çok te§ekkür eder, en derin saygilarimizi sunariz.

Mustafa Mert Ônen
Egitim ve Burslar Grup Müdürü
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