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Ögrenci İşteri Daire Başkanhğı

Sayı:

Konu:
E-283|234|-300-246|7
TESYEV Yüksek Öğrenim Bursu

3 l .08.202l

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfından alınan 24.08.2021 tarih ve C.P.-572
sayılı yazıda; Devlet Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul,
konservatuar, meslek yüksekokullarında, önlisans, lisans veya lisansüstii öğrenimini görtn
öğrencilerden, örgün eğitimine devam eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan engellilere,
Yönetmeliklerinde belirlenen adaylık ve seçilme şartlannı yerine getirmeleri halinde burs
yardımı yapılacağı bildirilmekte olup yazının bir ömeği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu duyunınun ve ekte yer alan formun Eylül 202l ayı içerisinde
ilan panolarında duyurularak öğrencilerin haberdar edilmesi, bursiyer olabilecek
öğrencilerimize ait müracaat formları ve eklerinin l l Ekim 202l tarihine kadar
Rektörlüğümüze gönderilmesi konusunda gereğini rica ederim\

'6 u,.,-- i ıLı_
Prof. Dr. İrfan KIzuŞTIOĞLU

Rektör a.

Rektör yardımcısı

Ek:
l -Yazı Örneği (l Sayfa)
2-Burs Duyurusu (l Sayfa)
3-Başvuru Formu (3 Sayfa)
4-Taahhütname (l Sayfa)

Dağıtım :

Gereği :

Enstitii Müdürlüklerine
Fakülte DekanIıklarına
Meslek yüksekokuIu Müdürlüklerine

Bilgi :

MEYOK Koordinatörlüğüne

Bu Belge, 5070 sayılı Kanun hikümlerine uygun olarak elelaronik imzü! ile imzalanmışlır

B.U Rğktörlüğü GörükIe Kampusu l6059 NilüferEURSA BiIgi çin: Büşra G GEÇMEz
Tel : 0224 294 00 00-294 06 001294 06 0| Faks:0224 294 06 29 Memur
e-posta : oidb@uludag.edu.tı Elektronik Ağ: wwıtr uludag.edu.tr Tel:.0224294 06 04
Bu belge UDoS ile hazırlanmışür.Teyit için: https://udos.uludag.edu.trlTeyitil koNl GcR-Esc_OnR4sBUvA
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24.o8.2021
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Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya

-".İ"l. ytil...tol.ullarında, ön lisans, lisans veya lisanstistii öğenimi gören öSencilerd"} 9ls"n
;iil; d;;"- eden re maddi desteğe ihtiyacı o1an engellilere, yönetmelikte belirleıen adaylık ve

sJçilme şartlannı yerine getirmeleri halinde burs yaıilımı yapmaktadır,

2021-2022Eğitim.öğretimdönemindede,mevcutbursiyeılerimizeilaveıen,Yönetmelikteki
şurtüu., ,uş,yuri r" buriiyer adayı olmak üzere müracaat eden öğrenciler arasrndaı yeni bursiyerler

seçilerek. yardımrmrz devam edeceklir.

Burs duyurumuz, sadece üniversite rektörlüklerine yapılmaktadır, Bu nedenle, rektörliikler,

iır"y"ı"ırj* bulunan 1aktılte, enstitü, yiiksekokul- ve konsen,aluarlannr bu konuda

bilgİlendirmeli, öğrencilerini de haberdaı elnelidir,

TESYEV Yüsek Ögtenim Bursu dul.urusu ile müracaat foımu ekte takdim edilmiştir.

a) Söz konusu duyurumuzun ve formun yeteri kadar çoğalılaıak bünyenizde bulunan öürelim

kurumlanna iletitmesi ve Eylül 202i ayı içerisinde ıteb sitenizde ve ilaıı. panolannda

dqurularak Oğıencilerinizin haberdar edilnıesi,

b) Bursiyeı adayı olabilecek ö$encileriırize ait buJs müIacaattannın ilgili kurum btınyesinde

bulunan burs komisyonu tarİfindan değerlendirilmeye tabi futuimasl, uygruı görüleılere aiı

miııacaat foımu v" 
"i.l"rirrir, 

en geç 22 |ur^ zozl tarihine kaiaı, Vakfunıza gönderilmesi,

hususlarınr bilgilerinize suıar, şimdiden teşekkiir ederiz,

Saygılaıımrzla

Ber.-iır öZ
u Başkanı

Ekleri:
l.Burs duyunısu
2-Müİacaat formu ve taahhütname

Gülbaiıar lüa|ialle3i BüVükdere Cacİdesi Şariı lş Mgrke:i No:103 A Biok Kat:6 34394

Mecidi},eköy / Şışii / isTAı.ıBUL ra|, {021?\2741032 (pbx) Fa§ {a21?} ?7 4 04 47 l int@tesyeuorg . lyü^iriesyevorg

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü
Öğenci lşleri Daire Başkanlıği n4
Bulsa



TiJRKiYE ENGELLiLf,R sPoR YARDIM ve EĞİTiM VAKFı

YÜKSEK ÖĞRENiM ÖĞRf,NCİLERİ TESYEV BURSU DUYURUSU

Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakiilte, enstitii, yüksekokul, konservatu8f veya meslek yükekokulunda ön lisans.
lisans veya lisanstlstii öğenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, mi|Ii duygulara sahip, sağam kaıaİİorli, güvenili. ve başafllı
erıgelli öğencilerden, aşğıda belinilen aday olma şaİtlannt yerine getiroılere, seçilme|eri halinde, burs yaıdımı yapmaktadlr.

Bursiyerlcrin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumıı kaİdeş ve okuyan kaıdş sayısı, bannllüı }un ya da konut durumu
gibi maddi unsurlar ile öğenim göıülen okul veya sınlf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puant, öğrenim süre§inçe alınan dersleı
notlaı ve genel not ortalama§ı ile kame gibi başan durumunu b€lirIeyiti un§urlar etkendir.

Bu6laİ her }ı|tn Ekim ayı ile bir sonraki yılıı Haziran ayı (dahil) aıasında geçen 9 aylık öğetim sİıresince ödğımekte, diğer aylaİda
6dçme yap ı lnıam aktadlr.

Bu.siye.in başarı§ızlığ veya ınaddi durumunda diizelme gibi buıs tidemesine mani bir duıum ortaya çtknadıkça TESYEV bursu
mezun oluncaya kadar devam ettiİi|mektedir.

Bursiyer adaylannın başvuru formunda yer alan beyanlaıı ile okul dosyalanndaki bilgilerin doğuluğu, diğer vaklf, demek vs
kurumlaıdan burs ahp almadığı hususlaıı araştınlmaktadır.

TESYEV BURS|YERLİĞi İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARJ;
l . Engel durumu % 40 ve daha ır.ıkan derecede olmalıdır.
2. Ttiıkiye Cumhuıiyeü vatandaşı olümalıdır.
3. Mal vaılığı ve gelir durumuna gör€ ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulnalı, 30 yaşın iizerinde veya evli oIunmamalıdır.
4. Kazanç getiren herhaııgi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelirgetiıici heıtıangi biı mal varİığı bulunmamalıdır.
5. TESYEV dtşında bir başka kurumdarü burs alınmamalıdıı. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kedisi alınabilir)
6. Örgün eğiıim türüne devam çdilmelidir.
7. Kayıt o|unan yılda başvuruda bulunulmalt veya aİa sınlfla.dan başvuru yapılıyor ise son sınıffa okuyor olunmamalıdır. (Meslek

yükekokullaıının ikinci sınıfön ıisans öğencileri hariç )

AI)AY oLAMAYACAKLAR;
Vakıf ve özel İiniversite öğencileıi ile uzakian eğtim öğencileri (açık öğetim, dışandan eğitim ve yaygln eğitim) burs
uygulamaınızın dışındadır. Bu öğencilerimizin ve adayhk şaİtlaİınt taştmayaD diğer öğencilerin mİiracaaılan değerloıdirmeye tabi
tutulmayacakı r.

BAŞVURU ŞEKLİ;
Bur§ müraÇaatı, devam edilen öğr€tim kurumunun kendi bünyesinde kurulu buluna.rı burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdlr. Başvuru
formu. TESYEV'in web sitesinden (ır $ ıl.tesr cv.orq). bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilir. Formlır
eksikiz ve doğru o|arak doldıtrulmıh vc ekindc i§tenilcn bclgelerle birlikte l8 Ekim 202l tırihine ksdır öğrctim kurumlannln
ilgili burs bİrosunı teslim edilmclidir, zira TESYEV'e yapılan şhsi başvurulal geçersiz sayılacaldır.

B§VURU FoRMUNA EKLENECEK BELGELERi
l. Yüksek ğğenimine yeni kaylt yaptlrmtş müracaatçılar için YKS sonuç belgesinin ömeğ (e-devlet vcya ÖSYM'den alınabilir),

kaydolunan öğetim kurumunu ve devam e-decçği sınıfl gösteren öğrenci belgesi,
2. Aıa slnlfia okuyan mİiracaatçılar için öğenim süresince ald*laİı deİ§leİi, notlan ve genel not ortalamaslnı gösteren not dökümü

belgesi (ranskipt) ve öğenci b€lgesi.
3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış "Vukuatlı nüfu§ kayıt ömeği" (tüm aile fertlerini gösterir belge.)
4. Ailenin ikamet eniği yer|eşim yerini gösteren "Yer|eşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi" (e-Devlenen alınabiiir),
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. 2 adet fotoFaf(son alıı ayda çekilrniş olma|t, aİkastna ad soyad yazılmalıdır),
7. Adli sicil kaydı (e-Devlettçn alınabilir),
8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel yo sini göstercn §aglk raporu,
9. Annq baba ve öğenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, vaı§a |istedeki her malın detaylı dökümü yoksa da e-devletteıı işim

görünür haldç olmadığtna dair çlktı/ekran görüntiisü (e-Devletten allnmalı),
l0. Anne, baba ve öğTenci adına araç vaİsa, aaç tescil belg€si, yoksa e-dev|ett6n isim göriinür ha|de kayıt olmadığına dair

çlktı/ekan görüntüsü (e-Devlettcn allnmalı),
l l. Varsa anne. baba veya öğenciye ait sosyal yaıdımlaşma ve dayanışma vakftndan alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç b€lgesi
l2. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
l3. Çalışmayan anne ve babalaı için SGK'da kayıtlı olmadıklaİına ilişkin be|ge (e-Devlenen alınabilir),
I4. Emekli anne veya baüa iğn aylık maaşın göstercn bclge (e- Devletten alınabilir),
l5. Varsa gelir ve emlak veğsi beyannamelerinin fotokopisi,
l 6. Ögrenci olaıı kadşi vaı ise öğenci belgesi ,

l7. lş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.

TESYEV bur§u kaışılıksızdır. Ancğ gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs
almasına mani olaıak hakslz ge|ir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri aİınlr. Bu nedenle burs ödemesine
başlanmadan önce. bursiyer ve ailesinden. bun uygulamasınm kurallarını ve müelryidelerini kabul ettiğine dair bir taahhümame
al t nmaktadır.
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TEsYEV
TüRK|YE rıucrı-ı-iıgR sPoR YARD|M VE EĞiTiM VAKFı

yüxsgr öĞnrııiıvı öĞneı.ıciı-rni IANıTıM vE BAşvuRu FoRMu

oöıurıvıi: 2o2L-2o22

Öğrenime devam edilen üniversite
Fakültesi, Bölümü,

Sınıfı,Öğenci Numarası
Okulun bulunduğu il,ilçe
ösysyııı, puanı ve puan türü
yks sıralaması
Ögrenim sırasında kalınan yer
Diğer ise açıklama

BABASININ;
Adı, Doğum tarihi
Ögrenim durumu, Mesleği
Hayatta olup olmadığı
iş durumu

ÇaIışıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi
ANNEsiNiN;
Adı, Doğum tarihi
Öğrenim durumu, Mesleği
Hayatta olup olmadığı
iş durumu

Çalışıyorsa işyeri
Emek|i mi? Emekli ise son görevi

Aile ile beraber (} Yurtta ( ) Diğer( )

Hayır ()
Çahşmıyor ( )

Evet ( }

Çalışıyor ()
Hayır ( )

Çallşmlyor ()

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

öĞnpxcixiı;
T.C. Kimlik No'su
Adı, Soyadı
Doğum tarİhi ( gün, ay, yıl )

Doğum yeri ( ilçe, il )
Uyruğu
Cinsiyeti
Medeni Hali
Engel durumu ve derecesi
Engeli ile ilgili kullandığı cihaz var mı? Var ise ne olduğu
Son bitirilen okulun adı ve bitirme yıh

EVet ( )

Çalışıyor ()



ıiı,Bvi nunuıvıu;
Anne - Baba a)T ı mı?
Beraber oturduğunuz fertlerin sayısı

Ailenin bakmakla yükümlü olduğu yakınları var mı?

Kardeş sayısı, Adları,Yaşları,Oğrenim durumları
(lvlezurı/Öğrenci)

EVet (} Haylr ()

iLETişiM silcilnRi;

Öğrenim sırasında kaldığınız ikametgah

Adresiniz ve sabit telefon no

Aite ikametgah adresi ve sabit telefon no

E-mail adresi (zorunlu)

Cep Telefonları
. Kendisi
o Annesi
. Babası

Hakkınızda referans (bilgi) verebilecek kişiler (zorunlu)

Adı Soyadı

Adı Soyadı

MALi DURUM nİı,ciı,nnİ;
Ailenin oturduğu ev kendilerine mi ait?

Aileye ait ise değeri, Kira ise kira tutarı

Aileye ait diğer gayrimenkuller ve değeri

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

Annenin aylık net geliri
( Vefat etmiş İse bağlanan aylık geliri )

Ailenin başka geliri var mı? Varsa miktan ve ne geliri

olduğu
Aile herhangi bir kurum veya şahıstan yardım alıyor mu?

Alıyorsa kurumun adı ve tutarı

Burs talep eden öğencinin herhangi bir şahsi geliri

var mı, üİret, engelli maaşı, burs veya kedi alıyor mu?

Evet ise açıklama
Öğrenim sırasında kalınan yer için kira
ödeniyor mu?
ödeniyorsa tutarı

Telefon

Telefon

Evet () Haylr ()

Evet () Hayır ()

EVet () Haylr ()

*Form eksıksiz ve doğru biı şekilde doldurulmalıdır. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır,

Evet () Hayır ()

Evet () Hayır ()



niĞnn siıciınRi;
Hobileriniz
Son okuduğunuz kitap ve yazarı

Spor yapıyor musunuz, dereceleriniz var mı?

Sosyal faaliyetleriniz nelerdir?

Vakfımız hakkında neler biIiyorsunuz

Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin iş Bankasında hesap açtırmış olmalarl gereklidir. Hesap numaraslnın öğrenci

adına olması, okunaklı ve doğru olarak yazı|ması 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 Adl : iş Bankası

Şube Adı :

Şube Kodu :

Hesap No :

IBAN No :

Tesyev bun duyurusunu okudum/okuttum. Bu formda Verdiğim bütün bilgilerin doğruluğunu, ekindeki belgelerin

gerçeği yansıttığınl, yanl§, eksilç yatan beyan Verdiğim veya burs aldığım sürece burs koşullarlna ayhn hareket ettiğim

t"rpıt 
"diıaıgi 

takdirde hakkmda yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu ve bu hallerde bursumun kesilmesini,

taraf|ma ödenen burslann tamamının da yasalfaiziyle birlikte geri alınmasını kabuI ve beyan ediYorum.

Öğrencinin Adı Soyadı:

Ta rih:

imza:

Müracaat Formuna Eklenecek Belgeler; ,)sYM,den 
a|ınabilir),1. yüksek öğrenimine yeni kaylt yaptlrmlş müracaatçllar için yks sonuç belgesinin örneği (e_Devlet veya (

kaydolunan öğretim kurumunu ve slnfınl8österen öğrenci belgesi,

2. Ara sln|fta okuyan müracaatçllar için öğrenim süresince aldlklar| der5leri, notlan ve genel not ortalamaslnl gÖsteren not dökümü

belgesi (transkript) ve öğrenci belge5i,

3. Nüfus Müdürlüğünden allnmlŞ "Vukuatll nüfus kayt örneği" (Tüm aile fertlerini gösterir belge),

4. Ailenin ikamet ettiğiyerleşim yerinigösteren "Yerleşim Yeri ve DiğerAdres Belgesi" (e-Devletten allnabilir),

5. Nüfus cüzdanl fotokopisi,
6. 2 adet fotoğraf (son alt ayda çekilmiş olmall, arkaslna ad soyad yazılmalıdır},

7. Adli sicil kaydl (e-Devletten alInabilir),

8. Devlet Hastanesinden allnmlş, engel %sini gösteren sağhk raporu,

9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her ma|ln detayll dökümü, yoksa e-devletten isim

görünür halde olmadlğına dair çlktl/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),

10. Anne, baba ve öğrenci adına araç varsa araç tescil belgesi, Yoka e-devletten isim 8örünüf halde kayt olmadlğlna dair Çıktl/ekran

görüntüsü (e-Devletten alınmaİ),
11. varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardImlaşma ve dayanışma vakf|ndan alInmlş gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,

12. Çallşan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,

ıa. ialıimayan anne ve babalar için sGK,da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e_Devletten alınabilir),

14. Emekli anne veya baba için ayhk maaş|nl gösteren belge (e-Devletten allnabilir),

15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,

16. Öğrenciolan kardeşi var ise öğrenci belgesi,

17. iş Bankası hesap cüzdanlnln fotokopisi.

Not: Form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmahdlr. Aksi takdırde değerlendirmeye alınmayacaktır,

Vakfımızın faaliyetlerine ne kadar zaman ayırabilirsiniz?

Belirtmek istediğiniz öze| durumlannız



TAAHHÜTNAME

Tiirkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV)'na eğitim bursu almak üzere müracaatta

bulunmam nedeniyle, TESYEV taıafından ilan edilen Burs Yönetmeliği Esaslarını ve burs

duyurusunu okudum / 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 edıleceğim

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,

* ÖFetim 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 hfüümleri 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 tarafından 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 ederim.

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

BtjRsİYERİN

Adı, soyadı

Adresi

Telefon Numarası

E-mail Adresi

Öğretim Kurumu

imzası


