
TÜRKiYE ENGELLİLER sPoR YARDıM v€ EĞiTiM VAKFI

YÜKSEK ÖĞRENiM ÖĞRONCiLERi BURS DUYURUSU

VakfimıZ, Devlet {lniversitesi biiırıyesinde yer alan fakülte, tnstitü, yüksekokul, konservafuar veya meslek yüksekokulunda ön
lisans, lisans veya lisansüstü öğenimi gören, Tiirkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve dev.imlerine bağlı, milli
duygulara sahip, sağlam karakterli, giivenilir, başarılı, Yo 40 ve tızpri derecede engelli öğTencileıe, yönetmelikle belirlenen
adaylık ve seçi]me şartlannı yerine getirmeleri halinde burs yardımt yapmaktadıf.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan 1urt ya da
konut dufumu gibi ınaddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sıruf, giriş puanı, okulun giriş taban_tavan puanl, öğrenim
siiresince a|rnan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile kame gibi başarı durumunu beliıleyici unsurlar etkendir.
Burslar her yılın Ekim ayı ile bir soıraki yılın Haz iran ayl (dahil) arasında geçen 9 aylrk öğetim siıfesince ödeımekte, diğer
aylarda ödeme yapılmamaktadır.

TESYEV'in gerekli mali kaynağa sahip olması ve ayrrca buısiyerin başansızlığı veya maddi durumunda dizelme gibi burs
ödemesine mani bir durumunun ortaya çlkmaması halinde, kayıtlı olunan öğretim kurumunun öğetim programını kap§ayan
süre tamamlanlncaya kadar buls yardımımıZ deYan etmektedir.

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanmasi, yalan beyan Veya benzeri nedenlerle, ütiyacı olan başka
birinin burs almasına marıi olarak, haksız gelir elde edenleıe yapllan buls ödemeleri yasal faiziyle billikt€ geri alınmaktadır.
Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini
kabul ettiğine dail bir taahhütname almmalladr,
Bursiyer adaylarının başvuru tbrmunda yeı alan beyaniarı ile okul dosyalaıındaki bilgilerin doğulüğu, diğer vaküi demek,

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

BURSiYER ADAYI oLABiLMEK içİNi
l.Mal varlığı ve gelil durunıuna göre aileÇe maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor
olunrnamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, heıhangi bir mal varlığı ve geliri
bulunmamalıdır.
2.Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğenim ve harç kredisi alınabila).
3.Örgtin eğitiın türüne devam edilmelidir (Açık öğIetim, dlşarıdan eğitim, yaygn eğitim öğİencileri burs uygulaması
dışındadır).
4.Yüksek öğenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalr veya aıa sınıflardan başıuru yapıyor ise soı sınıfta
okuyöI olmamalıdır ( Meslek yüksekokullarının ikinçi sıııfön lisans öğencileri hariç ).

BURS BAŞ!'URUSUNUN Zı\MANI VE ŞEKLİ:
Burs müraçaatı, devam çdilen öğretjm kurumunun kendi bünyesinde kuru]u bulunan burs komisyonu kanalıyla yapıJmalıdır.
Başırrru formu, TESYEV'in ı.veb sitesinden(www.tesyev.org), büosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin
edi]ebilir. Irormlar eksiksiz ve doğru olarak dolduİulmalı Ye ekinde istenen belgeler|e birlikte, en son ]3 Ekim 2017 tarihine
kadar öğretim k-urumuna tesliın edilmelidir. '

Başıuru formuna aşağıda beliıtilen belgeler eklenmelidir;

1_4 adet fotoğraf
2.Nüfiıs cüzdanı fotokopisi
3,Vukuatll nüfus kaylt ömeği
4.Adli sicil kaydı
5.ikametgah kağldı (AiIenin kayıt|ı bulunduğu yerden alınmış)
6.Devlet Hastan€sinden alınmış, engel % sini belli eden sağl* raporu
?.Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkul olup olmadığına daiı Tapu Sitiı MüdaıIlüğünden almacak belge
8.Vana arme, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfindan alınııış geliı
tespitibelgesi.
9.Anne vc babaya ait miıitş Yeya ücret boİdrosu
l0-Varsa gelir ve emlak vergisi beyanıamelerinin fotokopisi
l l.Öğrenci olan kardeşi var ise öğenci belgesi
l2.Yiıksek öğenimine yeni kayıt yapt|rmlş müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir ömeği ve kaydolunan öğfetim
kurumunu ve sınıfını göstelen öğrenci belgesi
13.Ara suııfta okuyan müracaatçılaf için öğenim siıresince aldıklalı dersleri, notlmı ye genel not onalamasınl gösteren not
dökümü belgesi ve üst slnüfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi
14.İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi


