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ilgide kayrth yazrda; Tiirkiye Engelliler S-n91.Yardrm ve Elitim Vakfr (TESYEV)

tarafindan"devlet 
"tiniversitesi' biiny".ind" y:". alan fakiilte, enstitii, ytiksekokul, konservatuvar

veya meslek yiiLksekokullannau on rir*t, ii.*, u.yu lisansiistii dfrenimi g6ren dlrencilerden,

drgiin egitime devam eden "" ."iai al.,"ge ihtiyacr olan engeili .$encilere Ydnetmelikle

belirlenen adayhk ve ,"qil.J $.ull;,t j.t"in. getirmeleri haiinde burs yardrmr yaptlacalt

bildirilmigtir.- - 
56z konusu bursun biriminiz engelli tlfrencilerine duvurulmast ve bagvuru $artlnl €$lyan

6Arencilerin bagvuru evraklarr^mn 
--uiri.inir*t*ufindan 
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2015-2016 Egitim-Ogretim ddneminde de, mevcut bursiyerlerimize ilaveten' Ydnetmelikteki

;;i";iAffre buiiyer adayr olmak iizele miiracaa! edcn 6lrenciler arasrndan yeni bursiyerler

segilerek yardlmrmlz devam edecektir.

Bursduyrrnrmuz,sadeceiiniversiter.ektdrliiklerineyaprlmaktadrr..Bunedenle,rektorliiklerin
ffi;#n6";;fun fakiilte, enstit6, yiiksekokul, konsewatuar ve meslek vti'ksekokullannt bu

fr""ira" Uif git*airmeleri, dlrenciterini de haberdar etmeleri gerekmektedir'

TESYEVYiiksekdlrenimBursuDuyurusuilemiiracaatfbrmuektetakdimedilmigtir.

duvurumuzun ve formun yeteri kadar' gogahlarak btinyenizde bulunan O$etnn

;il;;i "e etr,rr i'ts uyt igerLinde ilan panolannda duv'rutaraka)

TESYEV

Siiieyman Demirel Universitesi Reklorliilii 21.08.2015

Ogtenci igleri Daire Bagkanh[1n4 G'P'-l l8l
Isparta

habdrdar edilmesinfur saflanmastnt,

Saygilanmrzla,

llkleri:
LBurs duYurusu
2.Mtiracaat formu ve taahhiitname

Hattar Halim Sokak No: l3l3 Balmumcu 34:,49 BeiiktatlSTANBUL

Ie|: +9O 21227411 71 (Pbx) Faks:+9C2122740447
info@tesyev.org " www.tesy(v.or€

b)Yaprlacakbursmiiracaatlarrnnilgilikurum.bynvlsjn{ebulunanburskomisyonular.afrndan"' 
i"i".r"rair1reye tabi tululmasrm-ve aday olabilecelderin tespit edilmesinin sa[lanmasr'

e)Uysungoriilenler.eaitmiiracaatformuveduyuruclabelirtileneklerinin,angeg3lEkim2015-' 
toriiin"-kua., Vakfimrza gdnderilmesinin sallanmastnt'

rica eder. zahmetieriniz igin gimdiden teEekkiiLrlerimizi sunarrz'

Vaktimrz, Devlet iiniversitesi bihyesinde yer alan fakiilte, enstitii,. yiiksekokul ' konsertatuar veya

meslek yiiksekokullarrnda, dn lisans, lisans veya lisansiistii 6fr_enimi gdr.en dlrencilerderU <irgiin

eEitimeievam eden ve maddi destef,e ihtiyacr olan engcllilerc, Y<jnetrnelikle belirlenen adayhk ve

tliifr" qurtfo"t yerine getirmeleriialinie bun yardrmi lraprnaktuidr'



Ti}RKIYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve EGITIM VAKFI

Y0KSEK OGRENIM OGRENCILERi BURS DUYURUSU

Vakfimrz, Devlet tlniversitesi bilnyesinde yer alan faktllte, enstito, yuksekokul, konservatuar veya meslek yuksekokulunda 0n

lisans, lisans veya lisansustii btsenimi goren, Tilrkiye Cumhuriyeti vatanda$I, Atat{lrk ilke ve dewimlerine ba[lt, milli
duygulara sahip, sallam karakterli, g0venilir, ba$arrh, % 40 ve ilzeri derecede engelli O$encilere, ybnetmelikle belirlenen

adayhk ve segilme gartlaflnr yerine getirmeleri halinde bun yardrmr yapmaktadr.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve segiminde, ailenin ekonomik durumu, karde6 ve okuyan kardeS sayst, barulllan yurt ya da

konut durumu gibi maddi unsurlar ile Ogenim gorulen okul veya smf, giriq puant, okulun girig taban-tavan puanl, ogrenim

stiresince alnan dersler, notlar ve genel not ortalarnasr ile kame gibi bagan durumunu belirleyici unsurlar etkendir.

Burslar her yrfun Ekim ayr ile bir sonraki yrhn Haziran ayr (dahil) arasmda gegen 9 ayhk Otsetim siir€since Odennekte, diter
aylarda 6deme yapllmamaktadr.

TESYEV'in gerekli mali kaynapa sahip olmast ve aynca bursiyerin bagansrzhlr veya maddi durumunda dtlzelme gibi burs

odemesine mani bir durumunun ortaya glkmamasl halinde, kayrth olunan ogelim kurumunun 6$€tim programm kapsayan

stlre tamamlanlncaya kadar burs yardtmlmz devam etmektedir.

TESYEV bursu kargrl cszdr. Ancak, gergeklerin saklanmasl, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacr olan baSka

birinin burs almasrna mani olarak, haksrz gelir elde edenlere yaprlan burs Odemeleri yasal faiziyle birlikte geri alumaktadr.
Bu nedenle burs odemesine ba$lanmadan Once, bursiyer ve ailesinden, bun uygulamasuln kurallannt ve miieyyidelerini
kabul ettigine dair bir taahhiitname altnmaktadr.
Bursiyer adaylannm bagltru formunda yer alan beyanlan ile okul dosyalanndaki bilgilerin dolrulutu, diper vaktf, demek,

vs. kurumlardan burs alp almadrlr hususlarl ara5tnlmaha, okullardan bilgi allnmaktadr.

BURSiYER ADAYI OLABiLMEK ICiN;
l.Mal var[lt ve gelir durumuna gdre ailece maddi destege ihtiyag duyulmah, kazang getiren herhangi bir itte gallglyor

olunmamah, herhangi bir kamu veya 6zel kurumdan maai veya itcret allnmamah, herhangi bir mal varhgl ve geliri

bulunmamaltdr.
2.Vakfimrz drgrnda bir baSka kurumdan bun abnmamahdr (dtrenim ve harg kedisi alnabilir).
3.Orgun e[itim tirltine devam edilmelidir (Agrk otsetim, dr$arrdan egitim, yaygn egitim d$encileri burs uygulamast

drSrndadr).
4.Yuksek ogrenim 0grencileri kayrt olduklan yrl bagwruda bulunmah veya ara stntflardan ba5vuru yaptyor ise son srntfta

okuyor olmamahdr ( Meslek yilksekokullarrmn ikinci snrf 0n lisans o$encileri harig ).

BURS BA$VURUSUNUN ZAMANI VE $EKLi:
Burs mi[acaatl, devam edilen otsetim kuumunun kendi bunyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yaprlmahdlr.

Bagvuru formu, TESYEV'in web sitesinden(www.tesyev.org), btirosundan veya duyuru yapllan o$etim kurumundan temin

edilebilir. Formlar eksiksiz ve dogu olarak doldurulmah ve ekinde istenen belgelerle birlikte, en son 23 Ekim 2015 tarihine

kadar dgretim kurumuna teslim edilm€lidir.

Bagvuru formuna agatrda belinilen belgeler eklenmelidir;

1.4 adet fotograf
2.Ntifu s cuzdanr fotokopisi
3.Vukuath nufus kaylt 6megi
4.Adli sicil kaydt
5.ikametgeh kagrdr (Ailenin kayrth bulundulu yerden altnmtg)
6.Devlet Hastanesinden alutmtg, engel % sini belli eden salltk raporu

7.Anne, baba ve otsenciye ait gayrimenkul olup olmadrlrna dair Tapu Sicil M0dllrl0!0nden alnacak belge

8.Varsa anne, baba veya dFenciye ait yesil kart fotokopisi veya sosyal yardlmla$ma ve dayan$ma vakfindan ahnmrg gelir

tespiti belgesi.
9.Anne ve babaya ait maat veya ucret bordrosu
l0.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
I l.ogenci olan kardegi var ise olrenci belgesi
l2.Yiiksek ogenimine yeni kaylt yaptrrmrg miiracaatgrlar igin
kurumunu ve srnrftnl gdsteren Ogrenci belgesi

OSS sonug belgesinin bir Ornegi ve kaydolunan dgretim

l3.Am slnlfta okuyan mtlracaatgrlar igin ogrenim stiresince aldrklan dersleri, notlart ve genel not ortalamaslnl gosteren not

dokUmu belgesi ve iist slmfa kaydoldugunu gosteren dgrenci belgcsi
l4.ig bankasr hesap cuzdanrnrn fotokopisi



TESYEV

TURKIYE ENGELL|LER sPoR YARDIM vE E6iTlM VAKFI

v{irsex o6neruim 66Renciunl rANlrlM vE BA$vuRU FoRMU

DONEMI: 2015-2016

FoTo6RAF

'u"

OGnnxcixin;
T.C. Kimlik No'su

Adr, Soyadt

Dolum tarihi ( giin, aY, Ytl )
Dolum yeri ( ilge, il )
Uyrugu
Cinsiyeti
Medeni Hali
Ensel durumu ve derecesi

Enieli ile ilgili kullandrlr cihaz var mr? Var ise ne oldu$u

Son bitirilen okulun adr ve bitirme ytlt

t:vz

Olrenime devam edilen tiniversite :"""".'""""-'-'-"-

Eitctiltesi, Bdliimii, :"""""""""-"""'-'

Srmfi,O$enci Numarasr

Okulun bulundugu il'ilge
oSYM Yrh, Puam ve Puan tiirii
LYS/YGS stralamast

Ogrenim strasrnda kahnan Yer

Di[er ise agtklama

BABASININ;
Adr, Dofum tarihi

Olrenim durumu, Mesle[i

Hayatta oluP olmadtlt
Ig durumu

Qahqryorsa igYeri

Emekli mi? Emekli ise son gdrevr

ANNESiNINi
Adr, Do$um tarihi

O grenim durumu, Meslefi

Hayatta oluP olmadtlt
ig durumu

Qahqryorsa igYeri

Emeili mi? Emekli ise son gdrevi

Aile ile beraber ( ) Yurtta() DiEer( )



AiLEVi DURUMU:
Anne - Baba ayrr mt?

Beraber oturdufunuz fertlerin saytst

Ailenin bakmakla yiikiimlii oldulu yakrnlan var mr?

Kardeg sayrsr, Adlarr,Yaqlan,Olrenim durumlarr
(Mezun/Oprenci)

ilnri$iu nilcilnni;

Ogrenim srrasrnda kaldr[rmz ikametgah

Adresiniz ve sabit telefon no

Aile ikametgah adresi ve sabit telefon no

E-mail adresi (zorunlu)

Cep Telefonlart
o Kendisi
o Annesi
o Babast

Hakkrmzda referans (bilgi) verebilecek kigiler (zorunlu)

Adr Soyadt

Adr Soyadr

MALi DURUM NiT,CiT,NRi;
Ailenin oturdu$u ev kendilerine mi ait?

Aileye ait ise de[eri, Kira ise kira tutan

Aileye ait difer gayrimenkuller ve deleri

Aileye Ait Otomobil Var mr?

Var ise Modeli ve Yrlt

Babarun ayhk net geliri

( Vefat etmi$ ise ba[lanan ayhk geliri )
Annenin ayhk net geliri
( Vefat etmig ise ballanan ayhk geliri )
Ailenin baqka geliri var mr? Varsa miktan ve ne geliri

oldufu
Aile-herhangi bir kurum veya gahrstan yardlm ahyor mu?

Ahyorsa kurumun adl ve tutaxl

Burs talep eden Oprencinin herhangi bir gahsi geliri

var mr, iicret, dziirlii ayhfr, burs veya kredi ahyor mu?

Evet ise agrklama

Ogrenim strastnda kahnan yer igin kira

ddeniyor mu?

Odeniyorsa tutarl

Telefon



nicnnnilcilnni;
Hobileriniz
Son okudulunuz kitap ve yazan

Spor yapryor musunuz, dereceleriniz var ml?

Sosyal faaliyetleriniz nelerdir?

Vakfimrz hakkrnda neler biliyorsunuz

Burs ba$vurusunda bulunan 6Brencilerin i9 Bankasrnda hesap agtrrmr$ olmalart gereklidir. Hesap numaraslnln iigrenci

adrna olmasr, okunaklt ve doBru olarak yazrlmasr ve hesap clizdantntn fotokopisinin bu forma eklenmdsi

gerekmektedir. (Hesap numarast bildirmemek bagkasrnrn adrna ya da yanhg hesap numarasl bildirmek elenme ve

bursun kesilme nedenidir. Yanhg bildirimden doEacak sonuglarln sorumluluBu 6grenciye aittir.)

Vakfimrzrn faaliyetlerine ne kadar zaman

Banka Adl

Sube Adl

gube Kodu

Hesap No

IBAN No

ig Bankasr

Tesyev burs duyurusunu okudum/okuttum. Bu formda verdifim butiin bilgilerin dofrulu[unu, ekindeki belgelerin

gerqeBi yanstt,i,nr, yanhg, eksi! yalan beyan verdilim veya burs aldr[rm siirece burs koSullarrna ayklrl hareket

lttilti. iurpit 
"ditdigi 

trt dirdu 
'natnmOa 

yaprlacak her tiirlii iglemin sorumlululunu ve bu hallerde bursumun

kesilmesini, tarafrma ijdenen burslarln tamamlnrn da yasalfaiziyle birlikte geri ahnmasrnt kabulve beyan ediyorum'

O[rencinin Adr SoYadt:

I ann:

tmza:

Miiracaat Formuna Eklenecek Belgeleq

1. 4 adet fotograf
2. Nufus cuzdanl fotokopisi
3. Vukuath nufus kaylt ornegi

4. Adli sicil kaydl

5. ikametgdh kafrdr (Ailenin kavrth bulundufu yerden ahnmr5)

6. Devlet Hastanesinden altnmtg, engel %sini belli edensaBhkraporu

7. Anne, baba ve dgrenciye ait gayriirenkul otup otmadrgtna dair Tapu Sicil Miidiirliigunden ahnacak belge

8'Varsaanne,babaveyadBrenciyeaitye'i|kartfotokopisiveyasosya|yard|m|agmavedayantgmavakftndanal|nm|s8e|ir
tesPiti belgesi

9. Anne ve babaya ait maa5 veya Ucret bordrosu

10. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokoplsi

11. Ogrenci olan kardesi var ise dgrenci belgesi

12'Yuksektigrenimineyenikay|tyapt|rm|gmiiracaatg||ariginosssonugbe|gesininbirdrnelivekaydo|unanogretim
kurumunu ve stntftnl gaisteren 6€renci belgesi

13. Ara srnrfta okuy"n ,nuru.ratg,tri igin ogt"nia s0resince aldtklart dersleri, notlarl ve genel not ortalamasrnl g'isteren not

ddkumii belgesi ve ust slnlfa kaydolduEunu Sdsteren oErenci belgesi

14. ig Bankasr hesap ci.izdanlnln fotokopisi

Not: Form eksiksiz ve doBru bir tekilde doldurulmahdlr. Aksi takdirde delerlendirmeye allnmayacaktlr'



TAAHHUTNAME

Tiirkiye Engelliler Spor Yardrm ve Elitim Vakfi (TESYEV)'na elitim bursu almak iizere miiracaatta

bulunmam *a"triyi., TESYEV tarafindan ilan edilen Burs Ydnetmelili Esaslannt ve burs

duyurusunu okudum / okuttum.
Bursiyer olarak segilmem halinde, sdz konusu esaslar doprultusunda;
* Uyiulamayla itgili otarak tfSYEV tarafindan talep edilecek bilgi ve belgeleri zamarund4 eksiksiz

ve dolru olarak verecelimi veya verilmesini sallayaca$tmt'
* Geger'ii bir mazeretim olrnadrlr miiddetge, TESYEV tarafindan diizenlenecek ve davet edilece[im

tamtrcr, egitici ve sosyal faafyetlere kitrlmayr, bilgi ve becerim dlgiistinde bu faaliyete katkrda

bulunmayt,
* Burs almama esas tegkil eden ve miiracaat formumda beyan ettilim, :4ltp-ludli ve sosyal

durumumda veya adrislerimde herhangi bir deligiklik olmasr halinde TESYEV'e derhal yaalt

olarak bildirimde bulunmaYt,
* Otretim Kurumundaki tutum ve davramglanm ile not durumumun TESYEV tarafindan takip

edilmesini,
* g*ri'", veya aile olarak yukandaki maddelerde belirtilen hususlann aksine bir dawamgrmtztn

rgsvgv tarafindan tespit edilmesi veya YSnetmelik hi.ikiiLrnleri gergevesinde bur- sun devamrna

^Li bi, drr*.* ortayigrkmasr halindi bursun kesilmesini ve bir daha 6deme yaptlmamastm,

* Miiracuat formunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV g"flidT daha sonra

trtr.;;;k bilgi ve belgelerin gerge!-i yansrtmadrfr,. yalan beyanda bulunuldulu veya burs

verilmesine mani bir a*u**-t"iuninJa gizlendi[i tespit edildiginde' bursun derhal kesilmesini ve

"1n,"",- 
t"if"rgtcrndan itibaren iiSVSi'O.n at]ntg otAugu. bursun tamamrmn, yasal faiziyle

birlikte geri allnmasrnt,
Peginen kabul, beyan ve taahhiit ederim'

Tarih . ...../...../

BURSiYERiN

Adr, soyadt

Adresi

E-mail Adresi

Olretim Kurumu

Imzasr


