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Kocaeli Universitesi Rekt6rltilti
0grenci iqleri Daire Baqkanhgr'na,
Kocaeli

19.08.2019
H.G.- l0r9

Vakfimrz, Devlet iiniversitesi biiLnyesinde yer alan fakiilte, enstitti, yiiksekokul, konservatuar ve1"a

meslek yiiksekokullarrnda, dn lisans. lisans veya lisansiistii Olrenimi gdren Olrencilerden, orgtirl
efitime devam eden ve rnaddi destege ihtiyacr olan engellilere, Ydnetmelikte belirlenen adayhk ve

segilme gartlannr yerine getirmeleri halinde burs yardrmt yapmaktadrr.

2019-2020 EEitim-Ogretim dcineminde de, mevcut bursiyerlerimize ilaveten, YOnetmelikteki

$arrlan ta$lyan ve bursiyer adayr olmak iizere mi.iracaat eden Ofirenciler arasrndan yeni bursi.verler

segilerek, y'ardrmrmrz devam edecektir.

Burs duyurumuz, sadece iiniversite rektdrliiklerine yaprlmaktadrr. Bu nedenle, rektdrliikler.
biin-velerinde bulunan fakiilte, enstitti. yiiksekokul, konserva ar ve meslek yiiksekokullanm bu

konuda bilgilendirmeli, dprencilerini de haberdar etmelidir.

'IESYEV Yiiksek Ogrenim Bursu duyurusu ile mtiracaat formu ekte takdim edilmigtir.

a) Sriz konusu du1'urumuzun ve formun yeteri kadar golaltrlarak biinyenizde bulunan ti[retim
kurumlanna iletilmesi ve Eyltil 2019 ayt igerisinde ilan panolarrnda duyrrularak
dgrencilerinizin haberdar edilmesi,

b) Bursiyer adayl olabilecek ofrencilerinize ait burs muracaatlartnrn ilgili kurum biinyesinde

bulunan burs komisyonu tarafrndan deferlendirilmeye tabi tutulmasr, uygun g<irtiienlere ait

miiLracaat fbnnu ve eklerinin. en geg 2l Ekirn2019 tarihine kadar, Vaktinrza gtildcrilntesi.

hususlarrnr bilgilerinize sunar. gimdiden tegekktir ederiz.

Saygrlanmrzla,

OlvlllR

Ekleri:
I .Burs duyurusu
2.Muracaat formu ve taahhiitname



TtJRKiyE ENGELLiLER. spoR yARDTM ve E6iTiM vAKFi

vUxsnr Ocnnxiur 66nnucilrRi rrsvr:v BURsU Duyllilusu

Vakfrmrz, Devlet tiniversitesi biinyesinde yer alan fakiilte, enstitii, yiiksekokul, konservatuar veya meslek yUksekokulunda 6n lisans,
lisans veya lisansiistU Olrenimi gdren, Atatiirk ilke ve devrimierine ba!h, milli duygulara sahip, saliam karakterli, giivenilir ve baganh
engelli dgrencilerden, agaf,rda belirtilen aday olma gartlarrnr yerine getirenlere, segilmeleri halinde, burs yardrmr yapmaktadrr.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve segiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeg ve okuyan kardeg sayrsr, barrnrlan yurt ya da konut durumu
gibi maddi unsurlar ile dlrenim gOriilen okul veya srnrf, girig puanr, okulun giriq taban-tavan puanl, dlrenim siiresince alrnan dersler,
notlar ve genel not ortalamasr ile kame gibi bagan durumunu belirleyici unsurlar etkendir.

Burslar her yrhn Ekim ayr ile bir sonraki yrhn Haziran ayr (dahil) arasrnda gegen 9 ayhk dgretim siiresince Odenmekte, diler aylarda
ddeme yaprlmamaktadrr.

Bursiyerin bagarrslzlrtr veya maddi durumunda ciiizelme gibi burs 6demesine mani bir durum ortaya grkmadrkga TESYEV bursu
mezun oluncaya kadar devam ettirilmektedir.

TESYEV bursu kargrhksrzdrr. Ancak, gergeklerin saklanmasr, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacr olan bagka birinin burs
almasrna mani olarak, haksrz gelir elde edenlere yaprlan burs ddemeleri yasal faiziyle birlikte geri ahnrr. Bu nedenle burs Odemesine
baqlanmadan 6nce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasrnrn kurallannr ve r.riieyyidelerini kabul etti[ine dair bir taahhiitname
ahnmaktadtr.

Bursiyer adaylannrn bagvuru formunda yer alan beyanlarr ile okul dosyalanndaki bilgilerin do[rulu[u, diter vakif, dernek, vs.
kurumlardan burs ahp almadr$ hususlan aragtrnlmaktadrr.

TESYEV BURSiyERLiCi iCiN ADAY OLMA $ARTLART;
I . Engel durumu Yo 40 ve daha yukarr derecede olmahdrr.
2. Tiirkiye Cumhuriyeti vatandagr olunmahdrr.
3. Mal varlrtr ve gelir durumuna gOre ailece madcii destele ihtiyag duyulmah, 30 yagm iizerinde veya evli oiunmamahdrr.
4. Kazang getiren herhangi bir igte gahgryor olunmamair, gelir getirici herhangi bir mal varhfr bulunmamahdrr.
5. TESYEV drgrnda bir bagka kurumdan burs ahnmamahdrr. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan tilrenim kredisi ahnabilir)
6. drgiin egitim tiirtine devam edilmelidir.
7. Kayft clunan ytlda bagvuruda bulunulmah veya ara srnrflardan bagvuru yaorhyor ise scn srnrfta okuyor olunmamahdrr. (Meslek-

ytiksekokullannrn ikinci srnrf dn lisans Olrencileri harig )

ADAY OLAMAYACAKLAR;
Vakrf ve 6zel [niversite dtrencileri ile uzaktan egitim Ogencileri (aglk ci$retim, drgandan egitim ve yaygm egitim) burs
uygulamamtzm drgtndadtr. Bu Olrencilerimizin ve adayhk gartlannr tatmayan diger Olrencilerin miiracaatlan deperlendirmeye tabi
tutulmayacaktrr.

BASVURU SEKLi;
Burs miiracaatt, devam edilen O$etim kurumunun kendi biinyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalyla yaprlmaldrr. Bagvuru
formu, TESYEV'in web sitesinden (ur,rzw.tesyev.org), biirosundan veya duyuru yaptlan ogetim kurumundan temin edilebilir. F-ormlar
eksiksiz ve do[ru olarak doldurulmah ve ekinde istenilen belgelerle birlikte 14 Ekim 2019 tarihine kadar iifretim kurumlarlnrn
ilgili burs biirosuna teslim edilmelidir. Zira TESYEV'e yaprlan gahsi bagvurular gegersiz sayriaca.ktrr.

BA$VURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;
l. Yiiksek d$renimine yeni kayrt yaptrmr$ miiracaatgrlar igin YKS sonug belgesinin iimeli (e-deviet veya 6SYM'den alnabilir),

kaydolunan 6gretim kurumunu ve devam edece$i srnifi gdsteren dgenci belgesi,
2. Ara srnrfta okuyan miiracaatgrlar iqin 6$renim sliresince aldrklan cersleri, notlan ve genel not ortalamasrnr g6steren not d6kiimii

belgesi (transkript) ve O[renci belgesi,
3. Ni.ifus Miidtirliiliinden altnmtg "Vukuath niifus kayrt Ornef,i" (tiim aile fertlerini gdsterir belge.)
4. Ailenin ikamet ettili yerlegim yerini gOsteren "Yerlegim Yeri ve DiSer Adres Belgesi" (e-Devletten ahnabilir),
5. Ntifus ciizdant fotokopisi,
6.2 adet foto$raf (son altr ayda gekilmig olmah, arkasrna ad soyad yaalmahdlr),
7. Adli sicil kaydr (e-Devletten ahnabilir),
8. Devlet Hastanesinden ahnmrg, engel %o slni gdsteren salLk raporu,
9. Anne, baba ve 6trenciye art tapu bilgilerini gdsterir belge, varsa listedeki her mahn detayh dokiimti, yoksa da

olmadrSrna iligkin belge (e-Devletten ahnmah),
l0' Anne, baba ve dtrenci adrna arag vars4 arag tescii belgesi, yoksa kayrt olmadlgrna dair belge (e-Devletten alrnabilir),
I l ' Varsa anne, baba veya dlrenciye ait sosyal yardrrnlagma ve daya.rrgma vik-f,ndan alirm4 gelir tespiti belgesi ve sonug belgesi,
i2. Qahgan anne ve babaya ait maa; veya Ucret bordrosu,
13. Qahgmayan anne ve babalar igin SGK'da kayrth olmadrkiar:na iligkin belge (e-Devletten altnabilir),
I4. Emekli anne veya baba igin ayhk maagrnr g6steren belge (e- Devlefien ahnabiiir),
15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokooisi,
16. Ogrenci olan kardegi var ise iigrenci belgesi,
17. Ig bankasr hesap ciizdanrnrn fotokopisi.
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TESYEV

rUnrivE sue ru-iunn sPoR YARDIM vr rGirinn vAKF!

vUrSeX 6e nEruiru OGnrruCimRirRrulrtru VE BASVURU FORtulti

c6ruiliai: 20tg-2020

OGnrxcitsiN;
T.C. KimlikNo'su
Adr, Soyadr

Do[um tarihi ( giin, aY, Yd )

Do[um yeri ( ilge, il )
Uyru[u
Cinsiyeti
Medeni Hali
Engel durumu ve derecesi

Engeli ile ilgili kullandrlr cihaz var mi? Var ise ne oidugu

Son bitirilen okulun adt ve bitirme yrh

Ogrenime devam edilen i.iniversite

Fakiiltesi, Bdliimi'i,

Srmfi,O[renci Numarast

Oku-lurn bulundu[u il,ilqe
OSYSYTh, Puam ve Puan ttirii
YKS srralamast
Ogrenim srasmda kahnan Yer
Diler ise agrklama

BABASININ;
Adr, Dopum tarihi
O[renim durumu, Mesle[i
Hayatta olup olmadrlr
Ig durumu
(lahgryorsa igyeri
Emekli mi? Emekli ise son gdrevi

ANNESiNiN;
Adr, Dolum tarihi

Olrenim durumu, Mesle[i
Hayatta olup oimadrfir

Ig durumu

Qahgryorsa igYeri

Emekli mi? Emekli ise son gdrevi

Aile ile beraber ( ) Yurtta() Di[er'( )

,tLVe': i j

(ah5iyor ( )

Haytr

dalr5rntycr

()
/l

Evet (

Qalr5ryor (

Hayir

Qah5mtyor

t/
{)

*Form eksiksiz ve doBru bir sekilde dolduruls,rxaltdrr' Aksi takdirde de$erlendirmeye altnmayacaktrr'



AiLEVi DURUMU;
Anne - Baba ayn mr?

Beraber oturdufiunuz fertlerin saylsl
Evet O Havti' {)

Ailenin bakmakla yiiktimlti oldugu yakrnlan var mr? :............,'......

Karde g s ayl s l, Adlan, Yaglan, O[renim dunirnlan
(MezurV0prenci)

rlrrigilvt sircirnRt;

Ogrenim srrasmda kaldrlrmz ikametgah
Adresiniz ve sabit telefon no

Aile ikametgah adresi ve sabit telefon no

E-mail adresi (zorunlu)

Cep Telefonlan
o Kendisi
o Annesi
o Babasr

Hakkrnrzda referans (bilgi) verebilecek kigiler (zorunlu)

Adr Soyadr Telefon

Adr Soyadr Telefcn

MALI DURUM giTCiI,NRi;
Ailenin oturdu[u ev kendilerine mi ait?

Aileye ait ise de[eri, Kira ise kira tutan

Aileye ait di[er gayrimenkuller ve de[en
Aileye Ait Otomobil Var mi?

Var ise Modeli ve Yrir
Babanrn ayhk net geiiri
( Vefat etmig ise ba$anan ayhk geliri )
Annenin ayhk net gelin
( Vefat etmiq ise baplanan ayirk geliri )

Ailenin bagka geliri var mr? Varsa miktan ve ne geliri

Evet O Hayrr ()

oldu!u
Aiie herhangi bir kurum veya gahrstan yardrm airyor mu? Evet { } Hayrr ( )

Ahyorsa kurumun adr ve tutarr

Burs talep eden dlrencinin herhangi bir;ahsi gelili
var ml, ticret, oztirlii ayh[r, burs veya kredi aliyor mu? Evet ( ] Hayir ( i
Evet ise aqrklama

Ogrenim srasmda kahnan yer igin kira
ddeniyor rnu?
Odeniyorsa tutarr

Evet {) Hayrr ()

*Form eksiksiz ve do$ru bir gekilde doldurulmafudrr. Aksitakdirde defrerlendirmeye alenmayacakt;a'.



oiGnn silcir,rRi;
Hobileriniz
Son okudu[unuz kitap ve yazafi
Spor yapryor musunuz, dereceleriniz var mr?

Sosyal faaliyetleriniz nelerdir?

Vakfimrz hakkrnda neler biliyorsunuz

Vakfimrzrnfaaliyetlerinenekadar zamatayrrabiiirsiniz? :

Belirtmek istedi[iniz 6zel durumlartnrz

Burs ba5vurusunda bulunan o$rencilerin i5 Bankasrnda hesap agtrrml5 olmalarr gereklidir. Hesap numarastnln olrenci
adtna olmast, okunaklt ve dofru olarak yaztlmast ve hesap crizdanrnrn fotokopisinin bu forma eklenmesi gerekmektedir.
(Hesap numarasl bildirmemek bagkastnrn adtna ya da yanlrg hesap numarasr bildirmek elenme ve bursun kesilme
nedenidir. Yanlrg bildirimden dofacak sonuElarrn sorumlulugu o[renciye aittir.)

Banka Adr

Sube Adr

$ube Kodu

Hesap No

IBAN No

l5 Bankasr

Tesyev burs duyurusunu okudum/okuttum. Bu formda verdifiim biltrin bilgilerin doflruiufunu, ekindeki belgelerin
gergefi yansttttfitnt, yanlt5, eksik, yalan beyan verdifiinn veya burs aldr[rm sUrece burs ko5ullarrna aykrrr hareket ettifiim
tespit edildi[i takdirde hakkrmda yaptlacak her trirlU iglemin sorumlulu[unu ve bu hallerde bursumun kesilmesini,
taraftma odenen burslartn tamamtnrn da yasaifaiziyle birlikte geri alrnmasrnr kabui ve beyan ediyorum.

0[rencinin Adr Soyadr:

Tarih:

lmza:

Miiracaat Formuna Eklenecek Belgelen;
1. Ytiksek tifirenimine yeni kayrt yaottrm15 mliracaatErlar igin YKS sonug belgesinin orneli (e-Devtet veya 6SYM'den ahnabilir),

kaycjolunan ofretim kurumunu ve srnlfrnr g6steren ciprenci belgesr,
2. Ara stnrfta okuyan mtiracaatetlar igin ci[renim st]resince aldrklarr dersleri, notlarr ve genel not ortalamasrnr gcisteren not doktimu

belgesi (transkript) ve cifrenci belgesi,
3. Nufus Mtjdtirliiliinden altnmt5 "Vukuath niifus kayrt cirne[i" (Trim aile fertlerini gcisterir belge),
4. Ailenin ikamet ettifi yerle5im yerini gosteren "Yerlegim Yeri ve Difier Adres Beigesi" (e-Devletten alrnabiiir),
5. Ntlfus crizdanr fotokopisi,
6. 2 adet foto[raf (son altr ayda eekilmis olmalr, arkasrna ad soyad yazrlmalrdrr),
7. Adli sicil kaydr (e-Devletten alrnabilir),
8. Devlet Hastanesinden alrnmrg, engel % sini gristeren saflrk raporu,
9. Anne, baba ve olrenciye ait tapu bilgilerini gosterir belge, varsa listedeki her malrn detaylr dokilmil, yoksa da olmadr[rna iliskin

belge (e-Devletten alrnmah),
10. Anne, baba ve olrenci adtna arag varsa arag tescil belgesi, yoksa kayrt olmadr[rna dair belge (e-Devletten ahnabilir),
11. Varsa anne, baba veya cifrenclye aii sosyal yardrmlaqma ve dayanrgma vakfrndan ahnmrq gelir respiti belgesi ve sonug belgesi,
12. Qalrqan anne ve babaya ait maa5 veya r.icret bordrosu,
13. Qalt5mayan anne ve babalar igin SGK'da kayrtli olmadrklarrna iligkin belge (e-Devletten ahnabilir),
14. Emekli anne veya baba igin ayirk maagrnt gdsteren belge (e-Devletten ahnabilir),
15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,
16. O[renci olan kardegi var ise ofrenci belgesi,
17. i5 Bankasr hesap ctizdanrnrn fotokopisi.

Not: Form eksiksiz ve do$ru bir gekilde doldurulmahdrr. Aksitakdirde deierlendirmeye ahnmayacaktrr"



TAAHHUTNAME

Ttirkiye Engelliler Spor Yardrm ve Egitim Vakfi (TESYEV)'na elitim bursu almak trzere mixacaatta
bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafindan ilan edilen Burs Ydnetmeli[i Esaslanm ve burs
duyurusunu okudum / okuttum.
Bursiyer olarak segilmem halinde, s6z konusu esaslar do[rultusunda;
* Uygulamayla ilgili olarak TESYEV tarafindan talep edilecek bilgi ve belgeleri zamamnda, eksiksiz

ve do!ru olarak verecepimi veya verilmesini sallayacagrm4
* Gegerli bir mazeretim olmadrlr miiddetge, TESYEV tarafindan dtizenlenecek ve davet edilecegin"r

tamttct, egitici ve sosyal faaliyetlere katrlmayl, bilgi ve becerim cilgiisi.inde bu faaliyete katkrda
bulunmayr,

* Burs almama esas tegkil eden ve mtiracaat formumda
durumumda veya adreslerimde herhangi bir degiqiklik
olarak bildirimde bulunmayr,

* Ofiretim Kururnundaki tuturn ve davranr$lanm ile not

beyan ettilim, efiitim, maddi ve sosyal
olmasr halinde TESYEV'e derhal yazir

durumumun TESYEV tarafindan takip
edilmesini,

x Bursiyer veya aile olarak yukarrdaki maddelerde belirtilen hususlann aksine bir davranlslmrzm
TESYEV tarafindan tespit edilmesi veya Ydnetmelik htiktimleri gergevesinde bursun devamrna
mani bir durumun ortaya grkmasr halinde bursun kesilmesini ve bir daha <jdeme yaprlmamasrnr,

* Mtiracaat formunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV tarafindan daha sonra
istenecek bilgi ve belgelerin gergegi yansrtmadrsr, yalan beyanda bulunuldu$u veya burs
verilmesine mani bir durumun tarafimca gizlendifii tespit edildiginde, bursun derhal kesilmesini ve
ayrrca, baglangrcrndan itibaren TESYEV'den almrg oldugum bursun tamamrrun, yasal faiziyle
birlikte geri ahnmasrru,

Peqinen kabui, beyan ve taahhtit ederim.

Tarih

BURSiYERiN

Adr, soyadr

Adresi

E-mail Adresi

6[retim Kurumu

lmzasr


