
ıi3, 3,2_47-

BURS DUYURUSU

TÜRKIYE ENGELLILER SPOR YARDIM VE EĞITIM
VAKFINDAN (TESYEV) ALINAN 24.08.2017

TARIH VE G.P.4.203 SAYILI YAZIDA

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRENIM GÖREN
ÖĞRENCILERE BURS VERILECEĞI

BİLDİRİLMEKTE OLUP, YAZININ BİR ÖRNEĞI VE
BAŞVURU FORMLARI AŞAĞIDA İLAN

EDİLMİŞTİR. BURS BAŞVURUSUNDA BULUMAK
İSTEYEN ÖĞRENCİLERİ.N EKLİ FORMU
DOLDURARAK FALÜLTEMİZ C BLOK

ZEMİNKATA BULUNAN DANIŞMA BUROSUNA
TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

NOT:BAŞVURU FORM LARI FAKÜLTEMİZ WEB
SAYFASINDAN TEMİN EDİLEBİLİR.



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sayı: 32451817-304.01/37013

Konu: TESYEV Bursu

çNESiL
ÜNIVERSITE 

13/09/2017

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfından (TESYEV) alınan 24.08.2017 tarih
ve G.P.-I203 sayılı yazıda eniversitemizde öğrenim gören öğrencilere burs verileceği
bildirilmekte olup yazının bir örneği ve başvuru formları ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu bursun öğrencilere duyurularak formların 13.10.2017 tarihine
kadar Rektörlüğümilze gönderilmesi konusunda gereğini rica ederim..

yzİ

Prof Dr. Eray ALPER

Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Ek:
1-Yazı örneği (1 sayfa)
2-Belgeler (5 sayfa)

Dağıtım :
Enstitü Müdürlüklerine
Fakülte Dekanlıklarına
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine

Bu Belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile unzalannuotr.

U.U. Rektörltiğü Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA Bilgi ıçin.l•limet YILDIZ

Tel : 0224 294 06 00 Faks: 0224 294 06 29 Memur

e-posta : oidb®uludag.edu.tr Elektronik Ağ. www.uludag.edu.tr Tel:0224 294 06 19

Bu belge UDOS ıle hazırlanmıştır. Teyit için: https://udos.uludag.edu.triteyıt/?sW5 I If7ZrEyo_wCLAWeR5g

BURSA



12.09 2017 Uludağ üniversitesi Reldörliiğii4pli

Uludağ Üniversitesi Roktorlüğt1
Öğrenci işleri Daire Başkanlığı'na.
Bursa

24.08.2017
G.P.- 1203

Vaktimiz, Devlet tinişersitesi bünyesinde yer alan fakülte, cnstirP, yüksekokul, konservatuar veya
meslek yüksekokullarında, ön lisans, lisans veya lisansilstil öğrenimi gören öğrencilerden, örgiin
eğitime devam eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan engelliler°, 14ernıtılikle belirlenen adaylık ve
seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapinaldadir.

2017-2018 Eğitim-öğretim döneminde de, mevcut bursiyerl4mizc ilaveten. Yeinetmelikteki
şartları taşıyan ve bursiyer adayı olmak üzere müracaat eden öğ,tenciler arasından yeni bursiyerlcr
seçilerek yardınıuniz devam edecektir

Burs duyurnınuz, sadece üniversite rektörlüklenne yapılmaktadır. Bu nedenle, rektörlaklelin

bünyelerinde bulunan fakülte, enstitü, yüksekokul. knnservaruar ve meslek yüksekokullarım bu
konuda bilgilendirmeleri, öğ,rencılerini de haberdar etmeleri gerekmektedir.

TESYEV Yüksek öğrenim Bursıı Duyurum ile münıcam formu ekte takdim edilmiştir.

a) Saz konusu duyurumuzun ve formun yeteri kadar çoğultılşrak bünyenizde bulunan öğretim
kurumlarına iletilmesini ve Eylül 2017 ayı iç-eri:Mıd(' ilan ~alarmda duyınularak
öğrencilerinin haberdar edilmesinin sağlanmasını,

b) Yapılacak burs rnilraerıallaruun ilgili kurum bünyesinde bıllurum burs komisyonu tarafından
değerlendirilineye tabi tutulmıtami ve aday olabilecekleri!' tespit edilmesinin sağlanması,

e) Uygun görülenlere ait münir:ara forma ve duyuruda belirtilen ekleriıiin, en geç 20 Ekim 2017
tarihine kadar, Valchmiza gönderilmesinin sağlanmasını,

rica eder, zahmetlenniz için şimdiden teşekkürler imizı sunan!.

Saygı larmuzla.

Benin ı INÖZ
Gen idiir

ekler':

.BIlTs duyurusu

2.1vtüracaat formu ve taahhütname
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TÜRKIYE ENGELLILER SPOR YARDIM ve EiğITINI VA KFI

YÜKSEK ÖĞRENIM ÖĞRENCILERI BURS DiTYL/RUSU

Vakfinitz, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte. enstitü, yüksekokul, koIlservatuar veya meslek yüksekokulunda ön
lisans, lisans veya lisansüstii öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli
duygulara sahip, sağlam karakteri], güvenilir. başarılı. % 40 ve üzeri derecede erigelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen
adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yarımaktadır.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da
konut durumu gibi maddi tınsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puan, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim
süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile kanı° gibi başarı durum I"' ıl belirleyici unsurlar etkendir.
Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın llaziran ayı (dahil) arasında geçen aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer
aylarda ödeme yapılmam ak iadır

TESYEV'in gerekli malı kaynağa sahip olması ve ayrıca bursıyerin başarsizlığı lieya maddi durumunda düzelme gibi burs
ödemesi ne mani bır durumunun ortaya eikinaması halinde, kayıtlı olunan öğretim kumnıtinun öğretim pmgrainim kapsayan
süre tamamlanıncaya kadar burs yardımınnz devam etmektedir

TESYBV bıırsu karşıliksızılır. Ancak, gereeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, iluıyacı olan başka
birinin burs almasına ınanı olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs üdemetdri yasal faiziyle birlikte geri alınmaktadir.
Bu nedenle burs ödemesine başlamadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs. u)/gulamasmın kurallarını ve müeyyldelerini
kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.
Burslyer adaylarının başvuru formundzı yer alan beyanları ile okul dosyalurındalq bilgilerin cloğruluğu, diğer vakıf, dernek,
vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususlar] arastırılmakıa, okullardan bilgi alınmkktadır.

BURSIYER ADAYI OLABILMEK IÇIN;
I.Mal varlığı ve gelir durumuna göre aile= maddi desteğe ihtiyaç duynlınalı,Ikazime getiren herhangi bir işte çalışıyor
ol aramamal i. herhangi bir kanıtı veya özel kum nden maaş veya ücret alı noir alı, lıerhangi bır mal varlığı ve geliri
bulunmamalıdır.
2.Vak funız dışında bir başka kurumdan burs alınmaınalıdır (öğrenim ve harç kredisi alınabilir).
löreüll eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması
dışındadır).
4.Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıtlardan başvuru yapıyor ise son sınıfta
okuyor olmamalıdır Meslek yüksekokullannın ıkinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç ).

BURS BA$VURUSUNUN ZAMAN! VE ŞEKLI:
Burs miiracium, devam edilen öğretim kurınuinun kendi bünyesinde kurulu buluüan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır.
Başvuru forint'. TESYEV'm web sitesinden(wwwdesyev.org), bürosundan veya duyarlı yapılan öğretim kurumundan temin
edilebilir. Fonnlar eksiksiz ve doğru olarak deldıırdnıalı ve ek indi, istenen belgelerle birlikle. en .ion 2 Fkiiıı 2017 tarihine
kadar öğretim kurumuna teslim edilmelidir.

Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler ekletımelidir;

1.4 adet fotoğraf
2 Nüfus cilıdanı fotokopısi
3.Viıkuatlı nüfus kayıt örneği
4.Adli sıcil kaydı
5.1kainetgük kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
6.Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sinı belli eden sağlık raporu
7.Anne, baba ve ögrenciye ait gayrimenkul olup olmadığına dair Tapu Sıcıl MüdülJüğünden alınacak belge.
&Varsa anne, baba veya öğrencıye alt yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımIgşma ve dayanışma vakfından alaunış gelir
tespiti belgesi.
9 Anne ve babaya alt maaş veya ücret bordrosu
ilk Varsa gelir ve emlak crgisı heyannarnelerinin fotokonisı
I l.öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
12.Yliksek oğrenimme yeni kayıt yaptınnış mfiracaatellar icin ÖSS sonuç belgesi= bir örneği ve kaydolıman öğretim
kunıımınu ve sınırını  gösteren öğreilLi belgesi
13 Ara sınıfta okuyan möracaateıliır ıçin öğrenim süresince aldıkları dersleri. notları ve genel not ortalamasını gösteren not
dtikürni) belgesi ve üst sınıfa kaydolduğıum gösteren öğrenci belgesi
14.1s bankası hesap cüzdanının fotokopisi



TÜRKiYE ENGELLILER SPOR YARDIM VE EĞiTIM VAKFI

YÜKSEK ÖĞRENIM ÖĞRENCILERI TANITIM VE BAŞVURU EıldRMU

DÖNEMI: 2017-2018

FOTOĞRAF

ÖĞRENCININ;
T.C. Kimlik No'su

Adı, Soyadı
Doğum tarihi ( 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 bıtirilen okulun adı ve bitirme yılı

Öğrenim° devam edilen üniversite
Fakültesi, Bölümü,

Sını FLÖğrenei Numarası
Okulun bulunduğu il,ilçe
ÖSYM Yılı, Puanı ve Puan türü
LYS/YGS sıralaması
Öğrenim sırasında kalınan yer Aile ıle berber ( ) Yurtta ( ) Diğer ( )
Diğer ise açıklama

BABASİNİN;
Adı, Doğum tarihi
Öğrenim durumu, Mesleği
Hayatta olup olmadığı Evet ( 1 Hayır ( )
İş durumu Çalışıyor () Çalışmıyor ( )
Çalisıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi
ANNESININ;

Adı, Doğum tarihi
Öğrenim durumu, Mesleği
Hayatta olup olmadığı Evet ( Hayır I I
İş durumu Çalışıyor ( ) Çalışmıyor ( )
Çal ısıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi

*Form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

AILEVİ DURUMU; Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
Anne — Baba ayrı mı? Evet ( 1 Hayır I )

Beraber oturduğunuz fertleri!' sayısı
Ailenin bakmakla yükümlü olduğu yakınları var mı?



Kardeş sayısı, Adlart,Yaşları,Ölğrenim durumları
(Mezun/Ögrenci)
........ .......

..... .........

İLETiŞIM Bi LG1LE R İ;

Öğrenim sırasında kaldığınız ikametgah
Adresiniz ve sabit telefon no

Aile tkametgah adresi ve sabit telefon no

E-mail adresi (zorunlu)

Cep Telefonları

• Kendisi
• Annesi

• Babası
Ilakkınızda referans (bilgi) verebilecek kişiler (zorunlu)
Adı Soyadı

Adı Soyadı

MALİ DURUM BILGILERI;
Ailenin oturduğu ev kendilerine mi ait?
Aileye mi 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 Ilet geliri
( Vefat etmiş ise bağlanan aylık geliri )
Ailenin başka geliri var mi? Varsa miktarı ve ne geliri
olduğu
Aile herhangi bir kurum veya sahıstan yardım alıyor mu?
Aliyorsa kurumun adı ve tutarı
Burs talep eden öğrencinin herhangi bir şahsi gelin
var mı, ücret, özürlü aylığı, burs veya kredi alıyor mu?
Evet ise açıklama
Öğrenim sırasında kalınan yer için kira
ödeniyor mu?
tjdeniyorsa tutarı

Telefon

Telefon

Evet ( ) Hayır ( )

Evet ( ) Hayır (

Evet I 1 Hayır (

Evet ( ) Hayır ( )

Evet ( ) Hayır ( )

*Form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Aksi takdiYde değerlendirmeye alınmayacaktır.
DIĞER BILGILERI;
Hobileriniz

Son okuduğunuz kitap ve yazarı
Spor yapıyor musunuz, dercceleriniz var mi?
Sosyal faaliyetleriniz nelerdir''



Vakfımiz hakkında neler biliyorsunuz

Vakfınnzın faaliyetlerine ne kadar zaman
Ayırabilirsiniz2  

Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin İş Bankasında hesap açtırmış olmaları gereklidir. Hesap numarasının öğrenci
adına olması, okunaklı ve doğru olarak yazılı-nasi ve hesap cüzdanının fotokopisinın bu forma eklenmesi
gerekmektedir. (Hesap numarası bi!dirmemek başkasının adına ya da yanlı hesap numarası bildirmek elenme ve
bursun kesilme nedenidır. Yanlış bildirimden doğacak sonuçların sorumluluğulöğrencıye aıttırl

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 yansittığını, yanlış, eksik, yalan beyan verdiğim veya burs aldığım'sürece burs koşullarına aykırı hareket
ettiğim tespit edildiği takdirde hakkımda yapılacak her turlu işlemin sorumluluğunu ve bu hallerde bursumun
kesilmesini, tarafıma ödenen bursların tamamının da yasal faızıyle birlikte geri alınmasını kabul ve beyan ediyorum.

Öğrencinin Adı Soyadı:

Tarih.

İmza:

Müracaat Formuna Eklenecek Belgeleri

1. 4 adet fotoğraf
2. Nüfus cüzdanı fotokopısi
3. Vukuat:ı nüfus kayıt örneği
4. Adli sıcil kaydı
5 ikametgah kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden &inmiş)
6. Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini belli eden sağlık raporu
7. Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkul olup olmadığına dair Tapu Sıcıl Müdürlüğünden alınacak belge
8. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vaktinden alınmış gelir

tespiti belgesi

9 Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu
10 Varsa gelır ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
11. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
12. Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış mOracaateılar için 055 sonuç belgesinin bir örneği ve kaydolunan öğretim

kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi
13 Ara sınıfta okuyan meıracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasıni gösteren not

dökümü belgesı ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi
14. iş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi

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

'fıııi-X4t4ıı-ııışı.nınıiıetwızerıtyışzpryın



TAAKIIÜTNAMT

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (t ESYEV)'na itim bursu almak üzere müracaatta
bulumnam nedeniyle, TESYEV tarafından ilan edilen Burs Yönetmeliği Esaslarını ve burs
duyunısunu okudum / okuttuın.
Bursiycr olarak seçilmeli' halinde, söz konusu esaslar doğrultusunda;
* Uygulamayla ilgili olarak TESYEV tarafından ııllep edilecek bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz
ve doğru olarak vereeeğimi veya verilmesini sağlayacağını',

* Geçerli bir mazeretirn olmadığı müddetçe, TESYEV tarafından düzenlenecek ve davet edileceğim
tanıtıcı, eğitici ve sosyal faaliyetlere katılmayı, bilgi ve becerim ölçüsünde bu faaliyete katkıda
bulunmayı,

* Burs almanın esas teşkil eden ve ınüracaat formılında beyan ettiğim, eğitim, maddi ve sosyal
durumurnda veya adreslerunde herhangi bir değişiklik olması halinde TESYEV'c derhal yazılı
olarak bildirimdc bulunmayı.

* Öğretim Kurumundaki hanın ve davranışlarını ıle not durumumun TESYEV tarafından takip
edilmesini,

* Bursiyer veya aile olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlarm aksine bir davranışımızın
TESYEV tarafından tespit edilmesi veya Yöneımelık hükümleri çerçevesinde bursun devamına
mani bir durumun ortaya çıkması halinde bursun kesilmesini va:bir daha ödeme yapılmamasını,

* Müracaat formunda beyan edilen bilgi ve ekindekı belgelerle TESYEV tarafından daha sonra
istenecek bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmachğl, yalan ,beyanda bulımulduğu veya burs
verilmesine mani bir durumun tarafunca gizlenclıği tespit edildiğinde, bursun derhal kesilmesini ve
ayrıca, başlarmıcından itibaren TESYEV'clen almış olduğun't bursun tamamının, yasal faiziyle

birlikte geri alınmasını,
Peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih . ..../

BURSİYERN

Adı, soyadı

Adresi

E-mail Adresi

Öğretim Kurıııııu

imzası


