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Vakfımız, Devleı üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar
veya meslek yüksekokuııarında, ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretimi gören öğrencilerden,
örgün eğitim türüne devam eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan engeııilere, Yönetmelikle
belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.

2013 - 2014 Eğitim-öğretim döneminde de, mevcut bursiyerlerimize ilaveten, Yönetmelikteki
şartları taşıyan ve bursiyer adayı olmak üzere müracaat eden öğrenciler arasından yeni
bursiyerler seçilerek yardımımız devam edecektir.

Burs duyurumuz, devlet üniversitesi rektörlük1eri ile bünyelerinde bulunan fakülte, enstitü.
yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokuııarına yazıyla bildirilmek suretiyle yapılmakta,
böylece öğrencilerinin haberdar edilmesi sağlanmaktadır.

VakJimıza yapılacak burs müracaatlarının, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde
kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır.

Bu nedenle. başvurular Kurumunuza yapılmalı, bünyenizde bulunan burs komisyonu tarafından
ilk değerlendirmeye tabi turuımalı ve adayolabilecekler tespit edilerek tüm belgeler Vakfımız
Genel Müdürlüğü'ne gÖnderilmelidir.

"Tesyev Yüksek öğrenim Bursları Duyurusu" ile müracaat formu, Eylül 2013 ayı içerisinde
ilan tahtanızda yer alması ve öğrencilerinizin haberdar edilmesi amacıyla ekte takdim
edilmiştir.

Müracaatlara ait ilk değerlendirmenin yapılarak, aday öğrencilerinize ait müracaat formu ve
duyuruda belirtilen eklerinin, en geç 31 Ekim 2013 tarihine kadar, Vakfimıza gönderilmesini
rica eder, şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızia,
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Ekleri:
I.Burs duyurusu
2.Müraeaat formu



TESYEV

TÜRKiYE ENGEıLilER SPOR YARDIM VE EGiTiM VAKFı

YÜKSEK ÖGRENiM ÖGRENCilERi TANıTıM VE BAŞVURU FORMU

DÖNEMi: 2013-2014

ÖGRENCİNİN;
T.C. Kimlik No'su
Adı, Soyadı
Doğum tarihi ( gün, ay, yıl)
Doğum yeri ( iIçe, il )
Uyruğu
Cinsiyeti
Medeni Ilali
Engel durumu ve derecesi
Engeli ile ilgili kullandığı cihaz var mı? Var ise ne olduğu
Son bitirilen okulun adı ve bitirme yılı

Öğrenime devam edilen üniversite
Fakültesi, Bölümü,

FOTOGRAF

Slnıfl,Öğrenci Numarası
Okulun bulunduğu il,ilçc
ÖSS Yılı, Puanı ve Puan türü
Fakülte/ Bölüme giriş sırası (kaç kişi arasından)
Öğrenim sırasında kalınan yer
Diğer ise açıklama

Aile ile beraber ( ) Yurtta ( ) Diğer ( )

BABASıNıN;
Adı, Doğum tarihi
Öğrenim durumu, Mesleği
Hayatta olup olmadığı
İş durumu
Çalışıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi
ANNESİNİN;
Adı, Doğum tarihi
Öğrenim durumu, Mesleği
Hayatta olup olmadığı
İş durumu
Çalışıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi

Evet ( )

Çalışıyor ( )

Evet ( )

Çalışıyor ( )

Hayır ( )

Çalışmıyor ( )

Hayır ( )

Çalışmıyor ( )



AİLEVİ DURUMU;
Anne - Baba ayrı mı?
Beraber oturduğunuz fertlerin sayısı
Ailenin bakmakla yükümlü olduğu yakınları var mı?
Kardeş sayısı, Adları,Yaşları,Öğrenim durumları
(Mezun/Öğrenci)

İLETişiM BiLGİLERi;

Öğrenim sırasında kaldığınız ikametgah
Adresiniz ve sabit telefon no

Aile ikametgah adresi ve sabit telefon no

E-mail adresi (zorunlu)
Cep Telefonları

• Kendisi
• Annesi
• Babası

Hakkınızda referans (bilgi) verebilecek kişiler (zorunlu)
Adı Soyadı

Adı Soyadı

MALİ DURUM BİLGİLERİ;
Ailenin oturduğu ev kendilerine mi ait?
Aileye ait ise değeri, Kira ise kira tutarı
Aileye ait diğer gayrimenkuller ve değeri
Aileye Ait Otomobil Var 1111?
Var ise Modeli ve Yılı
Babanın aylık net geliri
( Vefat etmiş ise bağlanan aylık geliri)
Annenin aylık net geliri
( Vefat etmiş ise bağlanan aylık geliri)

Ailenin başka geliri var mı? Varsa miktarı ve ne geliri
olduğu
Aile herhangi bir kurum veya şahıstan yardım alıyor mu?
Alıyorsa kurumun adı ve tutarı
Burs talep eden öğrencinin herhangi bir şahsi geliri
var mı, ücret, özürlü aylığı, burs veya kredi alıyor mu?
Evet ise açıklama
Öğrenim sırasında kalınan yer için kira
ödeniyor mu?
Ödeniyorsa tutarı

Evet

Telefon

Telefon

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

( )

( )

( )

( )

( )

( )



DİGER BİLGİLERİ;
Hobileriniz
Son okuduğunuz kilap ve yazarı
Spor yapıyor musunuz, dereceleriniz var mı?
Sosyal faaliyetleriniz nelerdir?
Vaktİmız hakkında neler biliyorsunuz

Yak fımızm faaliyeılerine ne kadar zaman .
Ayırabilirsini z? .

Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin iş Bankasında hesap açtırmış olmaları gereklidir. Hesap numarasının öğrenci
adına olması, okunaklı ve doğru olarak yazılması ve hesap cüzdanının fotokopisinin bu forma eklenmesi
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 Adı

Şube Adı

Şube Kodu

Hesap No

IBAN No

iş Bankası

Tesyev burs duyurusunu okudum/okuttum. Bu formda verdiğim bütün bilgilerin doğruluğunu, ekindeki belgelerin
gerçeği yansıttığını, yanlış, eksik, yalan beyan verdiğim veya burs aldığım sürece burs koşullarına aykırı hareket
ettiğim tespit edildiği takdirde hakkımda yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu ve bu hallerde bursumun
kesilmesini, tarafıma ödenen bursların tamamının da yasal faiziyle birlikte geri alınmasını kabul ve beyan ediyorum.

Öğrencinin Adı Soyadı:

Tarih:

imza:

Müracaat Formuna Eklenecek Belgeler;

ı. 4 adet fotoğraf
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4. Adli sicil kaydı
5. ikametgah kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
6. Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini belli eden sağlık raporu
7. Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkulolup olmadığına dair Tapu sicil Müdürlüğünden alınacak belge
8. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir

tespiti belgesi.
9. Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu
10. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
ıl. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
12. Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖsS sonuç belgesinin bir örneği ve kaydolunan öğretim

kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi
13. Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not

dökümü belgesi ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi
14. iş Bankasıhesap cüzdanının fotokopisi

Not: Form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.



TAAHHÜTNAME

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV)'na eğitim bursu almak üzere müraeaatta
bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafından ilan edilen Burs Yönetmeliği Esaslarını ve burs
duyurusunu okudum i okuttum.
Bursiyer olarak seçilmem halinde, söz konusu esaslar doğrultusunda;
• Uygulamayla ilgili olarak TESYEV tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz

ve doğru olarak vereceğimi veya verilmesini sağlayacağımı,
• Geçerli bir mazeretim olmadığı müddetçe, TESYEV tarafından düzenlenecek ve davet edileceğim

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

• Burs almama esas teşkil eden ve müracaat formumda beyan ettiğim, eğitim, maddi ve sosyal
durumumda veya adreslerimde herhangi bir değişiklik olması halinde TESYEV'e derhal yazılı
olarak bildirimde bulunmayı,

• Öğretim Kurumundaki tutum ve davranışlarım ile not durumumun TESYEV tarafından takip
edilmesini,

• Bursiyer veya aile olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların aksine bir davranışımızın
TESYEV tarafından tespit edilmesi veya Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bursun devamına
mani bir durumun ortaya çıkması halinde bursun kesilmesini ve bir daha ödeme yapılmamasını,

• Müracaat formunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV tarafıııdan daha sonra
istenecek bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığı, yalan beyanda bulunulduğu veya burs
verilmesine mani bir durumun tarafımca gizlendiği tespit edildiğinde, bursun derhal kesilmesini ve
ayrıca, başlangıcından itibaren TESYEV'den almış olduğum bursun tamamının, yasal faiziyle
birlikte geri alınmasını,

Peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiııı.

Tarih ..1 ./ .

BURSİYERİN

Adı, soyadı

Adresi

E-mail Adresi

Öğretim Kurumu

imzası



TÜRKiYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve EGiTiM VAKFı

YÜKSEK ÖGRENiM ÖGRENCiLERi BURS DUYURUSU

Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yllksekokulunda ön
lisans, lisans veya lisansllstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli
duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, % 40 ve üzeri derecede engelli ögeencilere, yönetmelikle belirlenen
adaylık ve seçilme şartlarmı yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik duruınu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da
konut durumu gibi maddi unsurlar ile ögrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban·ıavan puanı, ögrenim
süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.
Burslar her yılın Ekim ayı ilc bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer

aylarda ödeme yapılmamaktadır.

TESYEV'in gerekli mali kaynağa sahip olması ve ayrıca bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs
ödemesine manİ bir durumunun ortaya çıkmaması halinde, kayıtlı olunan öğretim kurumunun öğretim programını kapsayan
süre tamamlanıncaya kadar burs yardımımız devam etmektedir.

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, ger.çeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka
birinin burs almasma mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınmaktadır.
Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve mücyyidelerini
kabul elliğine dair bir taahhütname alınmaktadır.
Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin dogrulugu, diğer vakıf, dernek,

vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmakta, okullardan bilgi alınmaktadır.

BURSiYER ADAYı OLABiLMEK içiN;
L.Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailcce maddi desteğc ihtiyaç duyulmalıı kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor
olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri
bulunmamalıdır.
2.Vakfumz dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (ögeenim ve harç kredisi alınabilir).
3.ÖrgOn eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın egitim öğrencileri burs uygulaması
dışındadır).
4.Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınınardan başvuru yapıyor ise son sınıfta
okuyor olmamalıdır (Meslek yüksekokuııarının ikinci smıf ön lisans ögeencileri hariç l.

BURS BAŞVURUSUNUN ZAMANI VE ŞEKLi:
Burs müraeaatı, devam edilen ögretiın kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır.
Başvuru formu, TESYEV'in web sitesinden(www.tesyev.orgl, bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin
edilebilir. Forınlar eksiksiz ve dogru olarak doldurulmalı ve ekinde istenen belgelerle birlikte, en son 25 Ekim 20 ı3 tarihine
kadar ögretim kurumuna teslim edilmelidir.

Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenınelidir;

1.4 adet fotograf
2.Nüfus cllzdam fotokopisi
3.Vukuatlı ntifus kayıt ömeği
4.Adli sieil kaydı
5.İkameıgilh kagıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
6.Devlet Hastanesinden almmış, engel % sini belli eden saglık raporu
7.Aııne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkulolup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak belge
B.Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfmdan alınmış gelir
tespiti belgesi.
9.Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrasu
10.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
i l.Ögrenci olan kardeşi var ise ögrenci belgesi
l2.yüksek ögreniminc yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir örnegi ve kaydolunan ögretim
kurumunu ve sınıfını gösteren ögrenci belgesi
13.Ara smına okuyan mUracaatçllar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not
döJ...iiınübelgesi ve üst sınıfa kaydalduğunu gösteren ö~renci belgesi
14.İş bankası hesap cüzdanmm fotokopisi

http://sitesindenwww.tesyev.orgl,

