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Tiirkiye Engelliler Spor Yardrm ve Egirim Vakfimn 01.09.2016 tarihti ve G.P.-I498
saytlt yaztst.

ilgide kayrth yazrda; Ttirkiye Engelliler spor Yardrm ve Elitim vakf! (TESYEV)
tarafindan devlet iiniversitesi biinyesinde yer alan fakiilte, enstitii, yiiksekokul, konservatuvar
lisansiistti 6lrenimi gtiren ti_lrencilerden,
veya meslek yiiksekokullannda dn lisans, iir*.
""yu
Oritin egitime devam eden ve maddi destege ihtiyacr olan engelli iilrencilere Ydnetmelikle
yardrmr yaprlacalt
Ueirten"in adaylk ve segilme gartla.n, y"iin" getirmeleri halinde burs
bildirilmigtir.
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Vakimrz. DevJet tiniversitesi biinycsinde yer alan f'akiilte, enstitii" yilksekokul. konservatuar i,er:a
rneslek yiiksekokullannda, 6n iisals. lisans ve-va lis:ursfrstii Sgreninri giiren Ofrenciierilen. drgiia
€gitime devam eden r'e maddi deste{e ihriyacr olan engellilere, Yiinetmelikle belirlenen adaylrk ve
segilme gartlanll y'erine gelinneieri halinde bur,, yerdrmr yapmaktadrr.
2016-2017 E&irie.S&l6lim dSnennfudt de, li'eircur bursiSerl*rimize llaveren, yn{etmelikreki
partlan tagryan ve bur;iyc aday,r olioak tess mglas@ eden ,ilErenciler arasrndan y'eni butsiyerler
seqilcrek yadrmrmu devam edec€lctir-

Burs du)'urumu{, sadeoe iiniversite re@iiiklerine yaprlmakradir. Bu nedenle, r€ktiirliiklerin
bilnyelerinde buluan Aklte, enstitfi, yilhdcokul, konservatua re meslek ytksekokullannr bu
konuda bilgilendirmeleri, d$encilerini de. habardar eulreleri gerekrxktedir.
TESYEV Ytlksek dSreoirn Burnr Duyrrusu ile m[racaat lbrmu ekte takdim edilmigtir.

a) S0z konusu dulurumuzun ve formun yeteri kadar qoSaltrlarak b0nyenizde bulunan,i!$etim
kururnlanna iletilmesini ve Eyliil 20i6 ayr igcnsrnde ilan panolannda duyurulatair
iigencileridn haberdgr edilmesirfn sa$anmasrnr.
b) Yaprlacak burs mih'acaatlannrn iigili hrum b0nyesirde bulunan burs komisyonu traindan
delerlendirilreye tatri trfulmaslnr ve aday olabileceklerio tespit €dilrnesinin sa*l,anmasr.

c) Llygun gdriilsriere ait mihacad formu ve duyuruda belirtilen eklednin, en ge9 21 Ekim
larihine kadar, Vakfimrza g&rderilmesinin sa$lamnastm,
rica

der, zahruc{ed$ia igin gimdtdrn tepekkurl€rimid sue z.
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TBRKIYE ENGELLILER sPoR YARDIM ve EeiTIM VAKFI

ytrKsEK OGRENi| OGRENCILERI BURS DUyURUSU
Vakfialq Devler 0[iversitesi biinyesinde yer alan fakiilte, enstitii, yuksekokul, konservatuar veya meslek yiiksekokulunda 0n
lisans. lisans veya lisansilstii ogr€nimi girr6n, Ttirkiy€ Cumhuriyeti vatandagr, Atarltrk ilke ye devrimlerine bagh, milli
duygulara sahip. sallam karakrerli. giiyenilir. ba;arlh, % 40 ve iizeri derecede engelli ogrencilere. yiinetm€likle belirlenen
adayl* ve sesilm€ Eanlannr yerine getirmeleri halinds burs yardrmr yapmaktadrr.
Buniyerterin belirlenmesi ve seliminde, ailenin ekonomik duumu, kardeg ve okuyan kardq sayrsr, bannrlan yun ya da
konut duntmu gibi maddi unsurlar ile 6gr6nirn gdfiilen ol'ul veya srmf, girig puanr, okuhm girig taban-tavan puant otsenim
s0rssince alulan dersler. notlar ve genel not onslamasr ile kamc gibi baSan durumunu belirleyici unsurlar etkendir.
Bulslar ber ytrn gkim ay ile bir sonraki ythn Haziran ayr {dahil) arasrnda gegen 9 aybk Ogretim s0resince ddenmekte, diger
sylardu iideme yaptlmamaktadrr.
-IESYEV'in

gerekli mali kaynala sahip olmasr ve aynca bursiyerin bafansrzhgr veya maddi durumuoda dtlzelme gibi burs
iidemesine mani bir durumunun onaya Qlkmamasr halinde, kayrth olunan dgretim kurumunun ii!tretim progtramlnr kapsayan
sille tarnamlaruncaya kadar burs yardlmrmrz devam etmektedir.

TESYEV bunu karprhksrzdr. Ancak, gergeklerin saklanmasr, yalan beyan veya benzgri nsdenlerle, ihtiyacl olan ba;ka
birinin burs almasrna mani olarah haksz gelir elde edenlere yap an burs dd€meleri yasal faiziyle birlike geri alnmaktadu.
Bu nedenle burs 0demssine ballanrnadan 6nce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasrnrn kurallannr ve m elyideledni
kabul enigine dat bir taahhtitname ahnrnaktadr.
Bursiyer adaylarrnrn baqwru formunda yer alan beyanlan ile okul dosyalarrndaki bilgilerin dolrulugu, diger vakrf, dernek,
vs. kurumlardan burs alrp almadrfr hususla araflnlmakta, okullardan bilgi ahnrnaktadrr.

BURSiYER ADAYI OLABiLMEK iciNi
l.Mal varhgr ve gelir durumuna gore ailece maddi destege ihtiyag duyulrnah, kazanc getLen herhangi bir ilte tahsryot
olunmamah, herhangi bir kamu veya 6zel kurumdan maa$ veya ucret ahnmamall, herhangi bir mal veLrhgl ve geliri
bulunmamahdrr.

2.Vakfrmrz drgrnda bir baqka kurumdan burs allnmamalldrr (dgrenim ve harg kredisi altnabilir).
3.Orgiin egitim turiine devam edilmelidir (Aqrk dFetim. drFrrdan eAitim, yaygrn eSitim ogr€ncilerj burs uygulamasl
drgrndadrr).

4.Yiiksek itgrenim d$encileri kayrt olduklan yll ba$vuruda bulunmah vcya ara srmflardan bagvuru yapryor ise son srnrfta
okuyor olmamahdrr ( Meslek yiiksekokullannrn ikinci smlf itn lisars bgrencileri harig ).
BURS BA$VURUSUNUN ZAMANI VE $EKLi:
BuIs mtiracaatr, devam edilen Sgretim kurumunun lcndi bltnyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yap maldr'
Bagvuru formu. TESYEV'In web sitesiRden(www.tesyev.org), biirosundan veya duyuru yaprlan dgretirn kurumundan temin
edilebilir. Fonnlar eksiksiz ve dogu olant doldurulmah ve ekinde istenen belgelerle birlike, en son 14 Ekim 2016 tarihine
kadar Ofretim kurumuna reslim edilmelidir.
Basvuru formuna asagrda belirtilon belg€ler eklenmelidir;
1.4 adet

foto&af

2.Nufus ciDdanr fotokopisi
3.Vukuath nilfus kayrt dmegi
4.Adli sicil kaydr
5.ikametgah ka!rdr (Ailenin kayttk bulundugu yerden alrnmrt)
6.Devlet llastanesinden alrnmrg, engel % sini belli eden sapltk raporu
7.Anne, baba ve ogrenciye ait gayrimenkul olup olmadrprna dair Tapu Sicil Miidurliigunden ahnacak belge
8,Varsa anne, babi veya oprenciye ait yetit kart fotokopisi veya sosyal yardrmlagma ve dayantgma vakftndan ahnmrg gelir
tespiti belgesi.
g.Anne ve babaya ail maa$ veya ticret bordrosu
lo.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin lbtokopisi
t l.Ogr€nci olan kardepi var isc tilrenci belgesi
t2.Yiiksek illrenimine yeni kayrt yaptrmlg mtlracaatgrlar igin OSS sonuq belgesinirr bir itmegi ve kaydolunan ogretim
kurumunu ve srnrfinr gaisteren ogrenci belgesi
13.Ara smrfta okuyan mibacaatgllar igin Olrenim stlresince ald&lan dersleri, notlan ve genel not ortalamasrnr gosteren not
dok0mU belgesi ve Ust srnrfa kaydoldugunu gosteren ogTenci belgesi
i4.i5 bankasr hesap ciizdannm foroLopisi
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TESYEV
TURKYE ENGETTILER sPoR YARDIM vE EGTflM VAXFI
YUKSEK dGRENiru

66netciuni TANtnM

vE BAtvuRU FoRMU

DONEMI:2016-2017

OGnrxciNiN;

'f.C. Kimlik No'su
Adr, Soyadr
Dolum tarihi 1 gtin, ay, yrl )
Dolum yeri ( ilqe, il )
Uyru!u
Cinsiyeti
Medeni Hali
Engel durumu ve derecesi
Engeli ilc ilgili kullandrlr cihaz var mr? Var ise ne oldulu
Son bitirilen okulun adr ve bitirme yrh
Ogrenime devam edilen iiniversite
Fakiiltesi. Bdliimii.

Srmfr,Olrenci Numarasr
Okulun bulundugu il,ilge
OSYM Yrh, Puanr ve Puan tiirti
LYS/YGS sualamasr
Ogrenim srrasmda kahnan yer
Diger ise agrklama

Aile ile beraber

{

}

Yurtta

{

)

Diier(

BABASININ;
Adr, Dolum tarihi
Ogrenirn durumu, Mesle!i
Hayatta olup olmadr!r
Ig durumu
Qahgryorsa igyeri
Emekli mi? Emekli ise son gdrevi

ANNESINiN;
Adr, Dolum tarihi
Olrenim durumu, Mesleli
Flayatta olup olmadrlr
Ig durumu
Qahgryorsa igyeri

Emekli mi? Emekli ise son g<irevi

*Form eksiksiz ve doiru bir gekilde doldurulmahdrr. Aksi takdirde deierlendirmeye ahnmayacaktrr'

)

AILf,vi DURUMU:
Anne - Baba ayn mr?
Beraber oturdulunuz fertlerin sayrsr

Ailenin bakmakla yiikiiLrnlii oldulu yakrnlan var mr?
Kardeg salrst, Adlan,Yaglan,Ogrenim durumlan
(Mezun/OSrenci)

ilnrigina nir,cilBni;
Ogrenim srrasrnda kaldrlrnrz ikametgah
Adresiniz ve sabit telefon no

Aile ikametgah adresi ve sabit telefon no
E-mail adresi (zoruniu)
Cep Telefonlan

r
.
o

Kendisi
Annesi

Babasr
Hakktnrzda referans (bilgi) verebilecek kigiler (zorunlu)
Adr Soyadr

Te

Adr Soyadr

lelefon

lefon

MALi DURUM NiI,CiITNi;
Ailenin oturdufu ev kendiler.ine mi ait'?
Aileye ait ise de[eri. Kira ise kira tutan
Aileye ait diger gayrimenkuller ve deleri
Aileye Ait Olomobil Var mr?
Var ise Modeli ve Yrh
Babamn ayhk net geliri
( Vefat etmiq ise ballanan ayhk geliri )
Arurenin ayhk net geliri
( Vefat etmiq ise ballanan ayhk geliri )
Ailenin bagka geliri var ml? Varsa miktan ve ne geliri
oldulu
Aile herhangi bir kurum veya gahrstan yardrm aliyor mu?
Ahyorsa kurumun adl ve tutan
Burs talep eden dlrencinin herhangi bir gahsi geiiri
var mr, iicret. dziirlii ayhfr, burs veya kredi altyor mu?
Evet ise agtklama
Ogrenim srrasrnda kalman yer igin kira
ddeniyor mu?
Odeniyorsa tutarr

iForm eksiksiz ve dotru bir tekilde doldurulmahdrr. Aksi takdlrde delerlendirmeye altnmayacaktlr'

nicnnnilcLnni;
Hobileriniz
Son okudulunuz kitap ve yazan
Spor yapryor musunuz, dereceleri niz
Sosyal lbaliyetleriniz nelerdir?

vu mfl

Vakfimrz hakkrnda neler biliyorsrmuz

Vakfimrzm faaliyetlerine ne kadar zaman
Ayrrabilirsiniz?

Burs bagvurusunda bulunan itgrencilerin i5 Bankasrnda hesap agtrrmrs olmalarr gereklidir.
Hesap numarasrnrn ogrenci

adrna olmast, okunaklt ve dolru olarak yazrlmasr ve hesap ciizdanrnrn fotokopisinin bu forma eklenmesi
gerekmektedir. {Hesap numarasr bildirmemek ba5kasrnrn adrna ya da yanhg hesap numarasr
bildirmek elenme ve
bursun kesilme nedenidir. yanrrS bildirimden dolacak sonuglarrn sorumluluiu rilrenciye aittir.)
Banka Adt

ig Bankasr

$ube Adr

gube Kodu
Hesap No
IBAN No

Tesyev burs duyurusunu okudum/okuttum. Bu formda verdifim butiin bilgilerin do€rulugunu, ekindeki belgelerin
ger9egi yansrttrgrnt, yanh5, eksik, yalan beyan verditim veya burs aldrllm surece burs kogullarrna aykrrr hareket

ettigim tespit edildipi takdirde hakkrmda yaprlacak her

tiirlii

iglemin sorumlululunu ve bu hallerde bursumun

kesilmesini, taraftma 6denen burslann tamamrnrn da yasal faiziyle birlikte geri aknmaslnt kabul ve beyan ediyorum.
Of,rencinin Adr Soyadr:
Tarih:
imza:

Miiracaat Formuna Eklenecek Belgeleq

1. 4 adet fotoEraf
2. Niifus c0?dant fotokopisi
3. Vukuatlt nofus kayrt drnedi
4. Adli sicilkaydl
5. ikametgah kaErdt (Ailenin kayrth bulundulu yerden ahnmrg)
6. D€vlet Hastanesinden ahnmrg, engel %sinibelli eden saihk raporu
7. Anne, baba ve iigrenciye ait gayrimenkul olup olmadtglna dair Tapu Sicil MiidnrlU$iinden aInacak belge
8. Varsa anne, baba veya oErenciye ait y€$il kart fotokopisi veya sosyal yardrmlagma ve dayaorsma vakfrndan
9.

ahnmrg gelir

tespiti belgesi.
Anne ve babaya dit maai veya i]€ret bordrosu

10. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
11. Ogrencioian kardeti var is€ 0Erenci belgesi
12. Yuksek dgrenimine yeni kayrt yaptrrmrg miiracaatcrlar i9in 05S sonug belgesinin bir drneEi ve kaydolunan ogretim
kurumunu ve srnrfrnr gosteren 6Efenci belgesi

13. Ara slnrfta okuyan mUracaatgrlar igin iiBrenim siiresince aldrklafl dersleri, notlan ve genel not ortalamastnr giisteren not
ddkiimU belgesi ve iist srnrfa kaydolduBunu gdsteren 6Erenci belgesi
Bank3sr hesap ciizdanrntn fotokopisi

14. it

Not: Form eksiksiz ve doiru bir gekalde doldurulmahdrr. Aksi takdirde dderlendirmeye allnmayacaktrr.

TAAHHUTNAME
Tiirkiye Engelliler Spor Yardrm ve ESitim Vakti (TESYEV)'na elitim bursu almak iizere miiracaatta
bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafindan ilan edilen Burs Ydnetmelili Esaslanm ve burs
duyurusunu okudum / okuttum.
Bursiyer olarak segilmem halinde, s6z konusu esaslar dofrultusunda;
* Uygulamayla ilgili olarak TESYEV tarafindan talep edilecek bilgi ve belgeleri zamarund4 eksiksiz
ve doiru olarak verecegimi veya verilmesini sa[layacaSrmr,
* Gegerli bir mazeretim olmadrgr miiddetge, TESYEV tarafindan dilzenlenecek ve davet edilecelim
tamttct, efitici ve sosyal faaliyetlere katrlmayr, bilgi ve becerim tilglisiinde bu faaliyete katkrda
bulunmayr,
+ Burs almama esas te$kil eden ve mituacaat formumda beyan ettigim, egitim, maddi ve sosyal
durumumda veya adreslerimde herhangi bir deliqiklik olmasr halinde TESYEV'e derhal yazrh
olarak bildirimde bulunmayr,
* Olretim Kurumundaki tutum ve davramglanm ile not durumumun TESYEV tarafindan takip
edilmesini.
* Bursiyer veya aile olarak yukarrdaki maddelerde belirtilen hususlann aksine bir davrantgtmtzm
TESYEV tarafindan tespit edilmesi veya Ydnetmelik hiiki.imleri gergevesinde bursun devamna
mani bir durumun ortaya glkmasr halinde bursun kesilmesini ve bir daha iideme yaptlmamasrnt,
* Miiracaat formunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV tarafindan daha sonra
istenecek bilgi ve belgelerin gergeli yansrtmadrfr, yalan beyanda bulunuldulu veya burs
verilmesine mani bir durumun tarafimca gidendiii tespit edilditinde, bu$un derhal kesilmesini ve
aynca, baglangrcutdan itibaren TESYEV'den almrg oldufum bursun tamamtnln, yasal faiziyle
birlikte geri ahnmasrm,
Peqinen kabul, beyan ve taahhiit ederim.

Tarih. ,,.../.-.../

BURSIYtrRIN
Adr, soyadr
Adresi
E-mail Adresi
Ogretim Kurumu
imzasr

