
TüRKiYE ENGELLiLER sPoR YARD|M ve EĞiTiM VAKFI

YÜKSEK ÖĞRENiM ÖĞRENCiLERİ BURS DUYURUSU

vakfimE, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakühe, enstitii, yiiksekokul, konservatua. veya meslek y0kekokulunda ön
lisans, lisans veya lisansüsıü öğrenimi gören, Türkiye cumhuriyeti vaıandaşı. Atatürk ilke ve dewimlerine bağlt, milli
duygu|ara süip, sağlam karakterli, gğvenilir, başarılı, Vo 4o ve ü,zeri derecede engelli öğencilere, yönetmelikle b€lirlenen
adaylık ve §eçilme şartlar!nı yerine getirmeleri ha|inde burs yaİdımı yapmaktadır.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, bannılan yun ya da
konut dururnu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınlf, giriş puanı, okulun giriş ıaban-tavan puanı, öğTenim
süresince alınan dersler, notlaı ve genel not onalaması ile kame gibi başan durumunu beliıleyici uısurlar etkeıdiı.
Burslaı her yılın Ekim ayı ile bir sonraİi yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 ayllk öğ.etim sıırosince ödenmekte, diğer

aylarda ödeme yapılmamaktadr.

TESYEv'in gerek|i mali kaynağa sahip olmasl ve ayrıca bursiyerin başarıszlığı veya maddi durumunda diizelme gibi burs
ödemesiıe maıi bir durumunun onaya çıkmaması halinde, kayıth olunan öğretim kurumunun öğIetim programını kapsayan
süre tamamlanüncaya kadar burs yardımımlz devam etmektedir.

TESYEV buısu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı oları başka
birinin bun almasına mani olarak, haksız gelir eide edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınmaktadır.
Bu nedenle burs ttdemesine başlannadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallannı ve mlieyyidelerini
kabul eniğine dair bir taahhümame a|ınmaktadlr.
Buniyer adaylannın başvuru formunda yer a|an beyanlarl ile okul dos.v.,alarındaki bilgilerin doğruluğu, diğeı vakll demek,

vs. kuıumlaıdan burs alıp almadığı hususlan araştınlmakta, oku|lrdan bilgi alınrnaktadır.

BURSiYER ADAYı oLABİLMEK içİN;
l.Mal vadığı ve gelir durumuna göre aileçe maddi d€steğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren heİhangi biI §te çalışıyor
olünmamal!, herhangi biİ kamu veya özel kunımdan maaş veya ücret altnmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri
bulunmamalıdr.
2.Vakfimz dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdr (öğenim ve harç kredisi alınabilir).
3.Örgün eğitim tilrüne devam edilmelidir (Açlk öğretim, dlşandan eğitim, yaygln eğitim öğencileri bun uygulaması
dışııdadır).
4.Yüksek öğenim öğencileri kayıt oldukları yıl bşvuruda bulunrnalı veya ara sınıflaıdan başvuru yapıyor ise son sınıfta
okuyor olmamalıdır ( Meslek yüksekokullaİlnın ikinci slnıfön lisans öğrencileri hariç ).

BURS BAŞVURUSUNUN ZAMAN! VE ŞEKLİ:
Buİs müracaatı, devam edilen oğlelim kuİumunun kendi bünyesinde kurrılu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdlr.
Başvuru formu, TESYEV'in web sitesinden(www.tesyev.oE), bürosundan rcya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin
edi|ebi|ir. Formlar eksikiz ve doğru olarak doldurulmai ve ekinde istenen belgelerle birlikte, en son l3 Ekiın 2017 arihine
kadar öğretim kurumuna teslim edilmelidir.

Başvuru formuna aşağtda belinilen beıg€ler eklenmelidfu;

1.4 adet fotoğaf
2.Nüfus cüzdanı fotokopisi
3.vukuarh nüfus kayıl ömeği
4.Adli sicil kaydı
5.ikametgah kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu y€rden alınmtş)
6.Devleı Hasıanesinden allnm|ş, engel o/o sini b€lli eden sağlık raporu

7.Anne, baba ve öğTenciye ait gayrimenkul oıup oImadığ!na dair Tapu sicil Müdürlüğünden alınaçak belge

8.Vaİsa anne, baba veya öğenciye ait yeşil kaİt fotokopisi Veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakftndan aİnmıŞ gelir

tespiti b€lgesi.
9.Anne ve babaya ait maaş veya ücİeı borüosu
lO.Vaısa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
l l.Öğenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
l2.Yğkek og."ni.ini yeni kay-ıt yaptırmış müracaatçllal için Öss sonuç beıgesinin bir ömeği ve kaydolunan öğrctim

kurumunu ve smıfinı gösteren ögenci b€lg9si

I3.Ara sınıfta okuyan miıracaatçılar için öğrenim süresince aldık|arı dersle.i, notlarl ve genel not onaıanıas|nt gösteren not

dök0mü betgesi ve üst srnlfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi

|4.iş bankası hesap cilzdanının fotokopisi
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FoToĞRAF

TEsYEV
TüRKiYE ENGEtlitER sPoR YARDlM VE EĞiTiM VAKFl

yüxsex öĞnııvirıı öĞnrıııciuni rıNıTıM vE BAşvuRU FoRMU

DöNEMi: 2o17-2o18

öĞnrxciıvix;
T.C. Kimlik No'su
Adı, Soyadı
Doğum tarihi ( giln, ay, yıl )
Doğum yeri ( ilçe, il )
Uyruğu
Cinsiyeti
Medeni Hali
Engel durumu ve derecesi
Engeli ile ilğli kullandığ cihaz vaı mı? Var ise ne olduğu
Son bitirilen okulun adı ve bitirme yılı

Ögrenime devam edilen üniversite
Fakiiltesi, Bölilürnü,

Sınıfı,Öğenci Numarası
Okulun bulunduğu il,ilçe
ÖsYM Yııı, P,lanı ve Puan tiırü
LYS,^rCS sıralaması
Ögrenim sırasında kalınan yer
Diğer ise açıklama

BABASININ;
Adı. Doğum tarihi

Öğrenim durumu, Mesleği
Hayatta olup olmadığı
iş durumu

Çalışıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi
ANNESiNiN;
Adı, Doğum tarihi

Ögrenim durumq Meslegi
Hayatta olup olmadığ
lş durumu

Çalışıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi

Evet ( )

Çalışıyor ()
Hayır ( )

Çalışmıyor ()

Evet ( )

Çallşlyor ( )

tForm eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Aksi takdirde değerlendirmeye allnmayacaktır.

Aile i|e beraber ( ) Yurtta() Diğer( )

Haylr ( )

Çalışmıyor ( )



ıiıgvi ounuıvıu;
Aruıe - Baba ayn rnr?

Beraber oturduğunuz fedlerin sayısr

Ailenin bakmakla yiiktimlü olduğu yakınlan var mı?
Kardeş sayısı. Adlan,Yaşlan,Ögrenirn durumlan
(Mezurı/Öğenci)

Evet () Hayır (}

iı-rrişiıı niıciı-rni;

Ögıenim srasında kaldığınız ikametgah
Adresiniz ve sabit telefon no

Aile ikametgah adresi ve sabit telefon no

E-mail adresi (zoruııiu)
Cep Telefonlan

ı Kendisi
o Annesi
. Babası

Hakkınızda referans (bilgi) verebilecek kişiler (zorunlu)

Adı Soyaü

Adı Soyadı

MALİ DURUM sİıcİLrRi;
Ailenin oturduğu ev kendilerine mi ait?

Aileye ait ise değeri, Kira ise kira tutan

Aileye ait diğer gayrimenkuller ve değeri

Aileye Ait Otomobil Var mı?
var ise Modeli ve yılı
Babanın aylık net geliri
( Vefat etniş ise bağlanan aylık geliri )

Aınenin aylık net geliri
( Vefat etırriş ise bağlanan aylık geliri )
Ailenin başka geliri var mı? Varsa miktan ve ne geliri
olduğu
Aile herhangi bir kurum veya şlustan yardım alıyor mu?

Alıyorsa kurumun adı ve tutan

Burs talep eden öğencinin herhangi bir şahsi geliri
var mı, üclet, özilılü aylığı, burs veya kedi alıyor mu?

Evet ise aç*lama
ÖŞenim sırasında kalınan yer için kira
ödeniyor mu?
ödeniyorsa tutan

Telefon

Telefo n

Evet () Hayır (}

Evet (} Hayır ()

Evet () Hayır ()

EVet () Haylr ()

EVet () Hayır ()

*Form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.



DiĞERBİLGİLERi;
Hobileriniz
Son okuduğunuz kitap ve yazan
Spor yapıyor musunuz, dereceleriniz var mı?
Sosyal faaliyetleriniz nelerdir?
Vakimız haikında neler bil iyorsunuz

Vakfımızın faaliyetlerine ne kadar zaman
AyırabiIirsiniz?

Burs başVurusunda bulunan öğrencilerin iş Bankaslnda hesap açtlrmlş o|maları gereklidir- Hesap numaraslnln öğrenci
adına olması, okunaklı ve doğru olarak yazllmasl Ve hesap cüzdanlnln fotokopisinin bu forma eklenmesı
gerekmektedir. (Hesap numarası bildirmemek başkasının adına ya da yanlış hesap numarası bildirmek elenme ve
bursun kesilme nedenidir. Yanlış bildirimden doğacak sonuçların sorumluluğu öğrenciye aittir.)

Banka Adl

Şube Adl

Şube Kodu

Hesap No

|BAN No

: iş Bankası

:

:

Tesyev burs duyurusunu okudum/okuttum. Bu formda verdiğim bütün bilgilerin doğruluğunu, ekindeki belgelerin
gerçeği yans|ttığını, yanlış, eksilç yalan beyan verdiğim veya burs aldığım sürece burs koşullarına aykırl harek€t
ettiğim tespit edildiği takdirde hakklmda yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu ve bu hallerde bursumun
kesilmesini, taraftma ödenen bursların tamamının da yasalfaiziyle birlikte geri a|ınmasını kabulve beyan ediyorum.

Öğrencinin Adl soyadl:

Tarih:

lmza:

Müracaat Formuna Eklenecek Belgele1

1. 4 adet fotoğraf
2. Nüfus cüzdan| fotokopisi
3. vukuatll nüfus kayt örneği
4. Adlisicil kaydl
5. ikamet8ah kağ|dl (Ail€nin kayltk bulunduğu yerden alınm|ş)

6. Devlet Hastanesind€n allnm§, €ngel % sini belli eden sağllk raporu
7. Anne, baba ve öğrencİye ait gayrimenkul olup olmadlğlna dair Tapu sicil Müdürlüğünden ahnacak b€l8e

8. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardlmlaşma ve dayanışma vaKlndan allnmlş gelir

tespitibe|gesi.
9. Anne Ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu
10. Varsa ge|ir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
1l.. Öğrenciolan kardeşivar ise öğrenci belgesi
].2. Yüksek öğrenimine yeni kaylt yaptlrmlş müracaatç|lar için Öss sonuç belgesinin bir örneği ve kaydolunan öğretim

kurumunu ve 5lnlfınl göste.en öğrenci bel8esi
13. Ara slnlfta okuyan müracaatçl|ar için öğrenim 5üresince aldtklarl dersleri, notlarl ve genel not ortalamaslnl 8österen not

dökümü belgesi Ve üst slnlfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi
14. iş Bankasl hesap cüzdanlnın fotokopisi

Not: Form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmahdır. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacakiır.



TAAHHUTNAME

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV)'na eğitim bursu almak iuere mi.ıracaatta

bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafindan ilan edilen Burs Yönetmeliği Esaslannı ve buıs
duyurusunu okudum / okutfum.
Bursiyer olarak seçilmem halinde, söz konusu esaslar doğıultusunda;
* Uygulamayla ilgili olaıak TESYEV tarafindan talep edilecek bilgi ve belgeleri zamarında, eksiksiz

ve doğru olaıak vereceğimi veya verilmesini sağlayacağımı,
+ Geçerli bir mazeretim olmadığı müddetçe, TESYEV taraflndan düzen]enecek ve davet edileceğim

tanıtıcı, eğitici ve sosyal faaliyetlere katılmayı, bilgi ve becerim ölçüsünde bu faaliyete katkıda
bulunmayı,

* Burs almama esas teşkil eden ve mtkacaat formumtla beyan ettiğim, eğitim, maddi ve sosyal
dıırumumda veya adreslerimde herhaııgi biı değişiklik olması halinde TESYEV'e derhal yazılı
olarak bildirimde bulunmayı,

+ Ögretim Kurumundaki tutum ve davranışlarım ile ıırı! durumumun TESYEV tarafından takip
edilmesini,

* Bursiyer veya aile olarak yukandali maddelerde belirtilen hususların aksine bir davranışımızın
TESYEV tarafından tespit edilmesi veya Yönetmelik ]ıükümleri çerçevesinde bursun devamına
mani bir durumun ortaya çıkması halinde bursun kesilııcsiıri ve bir daha ödeme yapılmamasını,

* Miiracaat formunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV tarafindan daha sonra
istenecek bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığı, 1,alan beyanda bulunulduğu veya bun
verilmesine mani bir durumun tarafimca gizlendiği tespit edildiğinde, bursun derhal kesilmesini ve
aynca, başlangıcından itibaren TESYEV'den almış olduğum bursun tamamının, yasal faiziyle
birlikte geri alınmasını,
Peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih . ...../ .....l ........

BURSiYERiN

Adı, soyadı

Adresi

E-mai1 Adıesi

Ögretim Kurumu

Imzası


