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l9.08.2019
I].G., l0]6

ordu Ünivcrsitesi llektöIlüğü
Öğrcnci işlcri Daiİe BaŞka0lığl'na,

ordu

ytjİsekokul, konservatuar vcya
},eI alan faküLte, enstitü,
meslek yüksekokullannda, ön lisans, ]jsans veya lisansüsıü öğrenimi gören öğercilerden, ör8iin
eğitimc dcvanı eden v€ maddi desteğe ihliyac, oLan engcllileJe, Yörıetmelikte belir]enen aday]ık v€
seçilıne şaıllarını yerine g§tirmel€ri halinde burs yaldrDr yapmaktadlr,

vakliınız, Devlet ünivelsitesi bünycsinde

20l9-202O Eğitjm"öğrctim dön€minde de, mcvcut buİsiyerlerimiz€ ilaveten, Yöıretmeliktekj
ö&enciler arasından yeni bursiyerler
Şaİ!]art 1aşıyı; ve bursiyel adayı olmak üzere müracaaı eden
seçilcıek, }-ardımımız deva-aı edecekir.

Burs cluyurunruz, sadece tlnivgrsile İektör]ükleİinc yapı]maktadtİ, Bu İedenıE, rtktör]ükLer,

btinyclcrinde bı.ılunan iakülte, enstitii, yüksekokul, konscrvatüar ve meslek yüksekokullarınl bu
koİlüıda bilgilendirmcıi, öğreDcilerini de haberdaretme]idir.
'1'l-,SYEV Yiiksek Öğre]lim Bursu duyurusu ile müraÇaa( foİmu ekte lakdim cdi]]İjştir,

i)

söZ koıusu duyurıımuzu. ve formun ycti.jri kadar çoğalüıla.rak blinyenizdc bulunan öğİctim

kuruııl:ırına iİetilnesi

ve Eylüt 20l9 a,u

i9erisinde ilaür panolannda dut!üllaıak

ijğrencilclinizin lıaberdar edi]mesi,

bl Rursiyer adayı o]abilecek öğrcncilerinizğ ait burs müacaatlarlırın ilgi]i kuruın bünycsiııde
bulunan buri konıisyonü tarafından dğğ€rıendiİilmcyc tabi tutulması, uy8un llöriilettleıc ii!
ınijİacaat formu ve ekleinin, en 8eç 2i t-]kim 20l9 ıarihinc kadar, Vakfıİııza göndcrilmesi,
hususlannı bilgilcriüliZesunar, şiındiden lçşeklüreddz,

sa}g]larıınrZ]a.
BeIün1

^til

r,d|Nöz

ncDdüd üı

i\,fi]it
ü BıŞkaiıl

Ek]cri:
],Burs cluyurusıı
2 Müıacaa(

ibnİu ve taahhütırame
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TüRKiYE ENGELLiLEIi sPolt YARI

I

N,r

ve

EĞi,ri}l t!,^KFI

YüKsEK öĞRENiNü öĞırnı,ıc iı.llıri TEsYEV BURsU DUYURUSU
VakllnııZ, Dcvlct iiniversitesi bünyesinde yer alan fakiijtc, cn§titü, yüksekokul, konseı,Vatuar Veya lneslek yüksckokı,ılunda ön lisans,
lisans vcya lisansiistli öğrcnjİıi gören, Alatiifk ilkc ve devrinılerinc bağlı, miJli duyguJara sahip, sağla,D karaktcrli, güveırilir ve başarılı

engclli öğrcncilcrden, aşağıda bclirtiLcn aday olnıa şirrtlarını yerinc gctiı,cnlere, seçiln,ıelcri haIindc, bıı.s yardımr yapmaktadır.

Bursiycrlerio bclirlenııresi ve seçiıniı,ıdc, ai]cnin ckıınomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konıı( duruıııu
gibi oıaddi unsurlar ilc irğrenim göri]lcrl okLıl vcya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğfcnin,ı sürcsincc alınan dcrsler,
nrıtlar ve genel not ortalan]ası ile karnc gibi başan dı,ınımı,ınLı belirlcyiçj unsurlar etkendjr,
Brırslar hcr yılıır Ekinı ayı ilc bir sonrıki yıJın Haziran ayı (dahil) arasında gcçcn 9 aylık öğrı:tinr §i]rcsioce ödenıııektc, diğcı aylaıda
ödemc ya}]tlmanrakl.ıdır.

ııczrııı rılııncıya kaılır dcvaııı ctliıilmcktcdif

.

TESYEV bıırsıı karşılıksızclır. Ancak, gerçeklcrin saklanıırası, yalan bcyan vcya bcnzcri ncdcnlcrlc, ihüiyacı oJan başka birinin burs
a]ınasına nıani olarak, haksız gelir clde edenlere yapılan burs ödeı,ııeleri yasal laiziyle birliktc geri alınır, Biı nedcnle burs ödeırıesine
lıaşlaırıııadaır öncc, bursiycr vc ailcsindcn, bıırs uygulaınasının kurallarını ve nıüeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhiitnanıc
alıırmaktac]ıı.

Bı.ırsiycr adaylarıırın başvuıu tbm,ııında yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğcr vakı[, demek, vs

kuroıı,ılardan [,ırırs ılıl,ı alınıdığı hususları araştınlmakladır,

TESYEV BURsiYlrRt,iĞi iÇİN ADAY oLMA ŞARTLARt;
l. Engel durunıu

2.
3.

-l'iirkiyc

7o

40 ve daha yukarı dercccde olmalıdır.

Cunıhuriyeti vatandaşı olunı,ı,ıalıdır.

Mal varlığı ı,e gelir dunıırruna göre ailece maddi des(eğe ihtiyaç dııyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır,
4. Kazanç getircn heı,hangi bir iştc çalışıyor olunınanralı, gelir getirici hcrhangi bir mal varlığı bı.ılrınnıanıalıdır,
_5, TESYEV dışında bir başka kuıumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yuı-tlat Kurrınrundan öğrenin] kredisi alınabilir)
6, Örgün eğitiın türünc dcvanı cdilmc]idir,
7. Kaytt olrınan yılda başvuruda bulıınulnralı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor isc son sınılia okuyor olrınıııamalıdır, (Meslek
yüksckcıkullaıııın ikinçi sınıl'ön lisans öğrencileri hariç

)

ADAY oI--A§'|AYAcAKLAR;
Vakıl'vc ijzcI iiırivcrsitc öğrcnci]cri ilc uzaktan cğitin,ı öğrcncilcri (açık öğrctiııı, dışarıdan cğitiııı vc yayg]n eğitim)

b(ırs

uygulanıanıızıı rlışındadıı,. I]u irğfencileı,inriZin ve adayllk şartlarlnl taşlınayan diğcr öğrcncilcrin ı,],ıiiracaalları dcğcrlcndirıılcyc tabi

tutulnlayacaktlr,

BAŞVURU ŞEKL|;

BuIs n]iiıa.aalı. devıırr cdilen öğrclin kLırlıı]lunun keııdi bünycsindc kLırulu btılunan burs koıııisyoou kanalıyla yapılmalıdır, Başvuru
tbtııııı,'l'ESYllV'in wcb sitcsinclcn (rvuu,lçşyçı.srg), büİosundan veya duyuru yapılan öğretiıı kuruııruı,ıdaı,ı teıniır edilcbilir. Formlar
eksİksiz vt dıığru olarık doldurulııall ve ekinde i§tenilelı bclgelcrlc birliktc l4 |'kiİn 20l9 tarihine kadar öğrctiİr kurunrlarının
ilgili burs biirırsııuıı tc§lim edilmelidir. Zira T[sYEV't yapılan şahsi başvıırular geçcrsiz sayılacakıır,

BAŞVURU FoRNtUNA EKLENECEK BELGELER;
l,Yiiksok öğrtni]nine yeni kaylt yaptınnış müraçaatçılar için YKS sonuç belgesinin ömeği (e-devleı

ı,eya ÖSYM'den alınabiIir),
kaydolunan öğreliıı kurumunrı ve devam edeceği sını6 gösteren öğrenci belgesi,
2, Ara sınılia okuyan müracaaüçıIar için öğrenim süresjnce aldıkları dersleri, notları Ve geneI not orlalamasın] gösleren nol dökümü
bclgcsı ıııaııskripı) vc öğrcnci bc!gcsi.
3. Nül'us Miidiirll:iğüııden alını,ı,ıış "Vı.ıkuatlü niiflıs kaylt ömcği" (tüor ailc fcrtlcrini gösterir bclgc,)
4. Ailenin ikaınet eltiği yerleşinı yerini göstcrcn "YerJeşiıı Yeri ve Digel Adres Belgesi" (e-Devleüten alınahilir),

j. Niiliıs cıizdanı lblokopisi,

6. 2 adct lotoğraf(soıı altı ayda çckilıııiş olııalı, arkasına ad soyad yazıJıııalıdır),
7. Adli sici1 kaydı (c-DcvIcltcn alınabilir),
8. DeVlet Hastaı,]csiüldeır alınıı,ıış. cngcl i]/o silli gösteren sağllk raporu,

9. Anne, baba ve öğrenciye ait ıapu l,ıilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her nıalın detaylı dökiinıü, yoksa da
ol]l]adığ]ııa ilişkin belge (e-Dcvlöttcn allnıİalı),
l0, Annc, baba ve öğrcnci adına araç varsa1 araç tescil tıelgesi, yoksa kayıt olınadığına dair belge (e-Devlctlcn alınabilir),
l], Varsa annc. baba veya öğrençiye ail sosyal yardımlaşma vç dayanışnıa vakl'ından aJınmış gclir tcspiti bclgcsi vc sonuç bclgcsi,
l2. Çalışaır annc vc babaya ait ıııaaş \,cya iiçrct bordrosu,
l3. Çalışıırayıır annc vc babalar için SGK'da kayıtlı olırıadıklanna ilişkin belgc (e-Devl€tten alınabilir),
l4. Enıckli annc vcya baba içiır aylık ııraaşıııı göstereıl belge (e- Devletten altnabilir),
l5. Varsa geliı vc cı]ılak veı,gisi beyaıınanrelerinin fotokopisi,
l6. Öğrcnci olan kardcşi var ise öğrcırci belgesi,
l7. ls bunkasl hcsap cü7danınln l'oıokol)isi.

Evrakin elektronik imzali suretine https://e-belge.odu.edu.tr/ adresinden 73092ce0-e410-4f99-b8fa-2423ffedb399 kodu ile erisebilirsiniz.
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TEsYEV

TüRKiyE rıvcgııiı-tR spoR yARDıM vr tĞirirvı

varrı

yüxsrx öĞneııiıv öĞRENciLER| TANıTıM vE BAşvuRu FoRMU
oöıııErvıi:2019_2020

öĞnnıvcixiıı;

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 ilgiti kullandığı cihaz var mı? Var ise ne olduğu
Son bitirilen okulun adı ve bitirme yılı
Öğreniııre devanı edilen üniversite
Fakültesi, Böliimü,

Sınıfı,Oğrenci Numarası
Okulun bulunduğu il,ilçe
ösysyılı. puanı vc puaı] türü
yks sıralaınası
Öğren iın sırasında kalııraır yeı,
Diğer ise açıklaır-ıa

Ai|eileberaber (

)

Evet

Hayır

Yurtta(

)

Diğer(

BABASINlN;

Adı, Doğum tarihi
Öğrenin-ı duıuııru, Mesleği
Hayatta olup olmadığı
iş duruı-ıru
Çalışıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi

Ça

lışıyor

(

)

()

Çalışmıyor

(

Hayır

()

()

ANNEsiNiN;

Adı, Doğuın tarıhı
Öğreniın durunru, Mesleği
Hayatta olup olnıadığl
iş drıruıııu
Çalışıyorsa işyeri
Eınek]ı ıni'] EınekIi ise son görevi

Evet

)

Ça lışıyor ()

()
()
Çalışmıyor

Evrakin elektronikve
imzali
suretine
adresinden
kodu ile erisebilirsiniz.
*Form
ır.73092ce0-e410-4f99-b8fa-2423ffedb399
takdirde değerlendirmeye
alınmayacaktır.
doğru
birhttps://e-belge.odu.edu.tr/
doldurulmalıd
eksiksiz
şekilde
Bu belge
5070 sayili elektronik
imza
kanuna göre
güvenli elektronik imza
ileAksi
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)

AİLEVİ DURUMU;
Aırne - Baba ayrı mı?

Evet

{)

Hayır

()

Evet

()

Hayır

()

Evet

(}

Hayır

()

EVet

()

Haylr

()

Evet

()

Haytr

()

Beraber oturduğunuz fertlerin sayısı

Ailenin bakmakla yıiküınlü olduğu yakınları var mı?
Kardeş sayı s ı. Adları. Y aş ları.Öğrenim durum ları
(MezunıÖğrenci)

iı,eıişiıı siıciLıni;
Ögrenim sırasında kaldığınız ıkanıetgalı
Adresiniz ve sabit telefon no

Aile ikametgah adresi ve sabit telefon no
E-mail adresi (zorunlu)
Cep Telefonları

.
.
.

Kendisi
Annesi
Babası
Hakkınızda ref'erans (bilgi) verebilecek kişiler (zorunlu)
Adı Sovadı

Te lefo n

Adı Soyadı

Te lefo n

MALi DURUM sİLcİıBnİ;

Ailenin oturduğu ev kendilerine mi ait'l
Aileye ait ise değerı, Kira ise kira tutarl
Aileye ait diğer galrime nkuller ve değeri
Aileye Ait Otomobil Var mı?
var ise Modeli ve yılı
Babanın aylık net geliri
( Vefat etmiş ise bağlanan aylık geliri )
Anneniıı aylık net geliri
( Vefat etmiş ise bağlanan aylık geliri )
Ailenin başka geliri var mı? Varsa miktarı vc ne geliri
olduğu
Aile herhangi bİr kurum veya şal-ııstan yardım alıyor mu?
Alıyorsa kurumun adı ve tutarı
Burs talep eden öğrencinin herhangi bir şahsi geliri
var mı, ücret, özürlü aylığı, burs veya kredi alıyor mu?
Evet ise açıklama
Ögrenim sırasında kalınan yer için kira
ödeniyor mu?
Ödeniyorsa tutarı

Evet ()

Hayır ()

*Form
Aksi takdirde değerlendirmeye
ve doğru
bir şekilde doldurulmalıd
eksiksizimzali
Evrakin elektronik
suretine https://e-belge.odu.edu.tr/
adresinden ır.
73092ce0-e410-4f99-b8fa-2423ffedb399
kodu ilealınmayacaktır.
erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

siıciltni;

DiĞER

Hobileriniz
Son okuduğunuz kitap ve yazarı
Spor yapıyor lnusunuzt dereceleriniz var ını?
SosyaI faal iyetleriniz nelerdir?

Vakfımız hakkında neler biliyorsunuz
Vakflmızıı-ı t'aaliyetlerinc nc kadar zaman ayırabı lirsiniz?
l]elırtıııek istediğiniz özel durun-ılarınız

Burs başvurusunda bulunan öğrenc|lerin İş Bankasında hesap açtırmış olmaları gereklidir, Hesap numarasının öğrenci
adına olması, okunaklı ve doğru olarak yazılması 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

İş Bankası

Şube Adı
Şube Kodu
Hesa p No

lBAN No

Tesyev burs duyurusunu okudum/okuttum, Bu formda Verdiğim bütün bilgilerin doğruluğunu, ekindeki belgelerin
8erçeği yansıttığını, yanlış, eksik, yalan beyan verdiğim veya burs aldığım sürece burs koşullarına aykırı hareket ettiğim
tespit edildiği takdirde hakkımda yapı|acak her türlü işlemin sorumluluğunu ve bu hallerde bursumun kesilmesini,
tarafıma ödenen bursların tamamının da yasalfaiziyle birlikte geri alınmasını kabul ve beyan ediyorum.
Öğrencinin Adı soyad

ı:

Tarih:
lmza

Müracaat Formuna Eklenecek 8elgeler;
1. Yüksek öğrenimine yeni kaylt Yaptlrmış müracaatçllar için YKs sonuç belgesinin örneği (e-Devlet veya ÖsYM'den allnabilir),

kaydolunan öğretim kurumunu ve 5ınıftnı gösteren öğrenci belgesi,
slnüfta okuyan müracaatçllar için öğrenim süresince aldlkları der5leri, notlarl Ve genel not ortalamaslnl gösteren not dökümü
belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,
3, Nüfu5 Müdürlüğünden allnmış "Vukuatll nüfus kaylt örneği" {Tüm aile fertlerinigösterir belge),
4, Ailenin ikamet ettiği yerleşim yefini gösteren "Yerleşim Yeri Ve Diğer Adres Belgesi" {e,Devletten allnabilir),
5, Nüfus cü2danı fotokopisi,
6, 2 adet fotoğraf (son altl ayda çekilmiş olmall, arkaslna ad soyad yazılmalıdır),
7, Adli sacil kaydl (e-DeVletten allnabilir),
8, DeVlet Hastanesinden alınmış, engel % sinigösteren sağllk raporu,
9. Anne, baba Ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge. varsa listedeki her malın detayll dökümü, yoksa da olmadlğlna ilişkin
bel8e (e,DeVletten allnmall),
10. Anne, baba Ve öğrenci adlna araç Varsa araç tesci| belgesi, yoksa kay|t olmad|ğlna dair belge (e-Devletten alınabilir),
11. Varsa anne, baba veya öğrencjye ait sosyal yardımlaşma ve dayanlşma Vakfından allnmış gelir tespiti belgesi Ve sonuç belgesi,
12. Çallşan anne Ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK'da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),
14. Emekli anne Veya baba için ayllk maaşünl gösteren belge (e-DevIetten alınabilir),
15. Varsa gelir Ve emlak Vergisi beyannamelerinin fotokopjsi,
16. Öğrenci olan kardeşi Var ise öğrenci belgesi,
17. İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi.

2. Ara

Not: Form
eksiksiz
veimzali
doğru
bir https://e-belge.odu.edu.tr/
takdirde değerlendirmeyekodu
alınmayacaktır.
Evrakin
elektronik
suretine
adresindenAksi
73092ce0-e410-4f99-b8fa-2423ffedb399
ile erisebilirsiniz.
şekilde doldurulmalıdır.
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TAAFIFIUTNAME
Vakfı (TESYEV)'na eğitim bursu almak üzere müracaatta
tarafından ilan edilen Burs Yönetn-ıeliği Esaslarını ve burs

Ti_irkiye Engellilcr Spor Yardım ve Eğitim

buIunıııaıı-ı nedeııiy|e, TESYEV
duyuırısunu okuduın / okuttum.
Bursiyer olarak seçilmenr lıalinde, söz konusu esaslar doğrultusunda;
* Uygulamayla ilgili olarak TESYEV taraJlndan talep edilecck bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz
vc doğru olarak vereceğiıni veya verilmesiıri sağlayacağımı,
* Geçerli bir mazcretinr olmadığı müddetçe, TESYEV tarafıııdan düzenlenecek ve davet cdileceğim
taıııtıcı, eğitici ve sosyal faaliyetlere katılmayı, bilgi ve becerim ölçüsünde bu faaliyete katkıda
bulunmayı,
* Burs alııran-ıa esas teşkii edeıı ve müracaat formumda bcyan ettiğim, eğitim, maddi ve sosyal
drırumumda veya adresleriıırde herlrangi bir değişiklik olması halinde TESYEV'e derhal yazı[ı
olarak bildirimde bulunınayı,
* Öğretim Kurumundaki tutum ve davranışlarım ile not durumumun TESYEV tarafından takıp
edilnıesini,
* Bursiyer veya aile olarak yukarıdaki maddelerde beliı-tilen hususların aksine bir davranışınıızın
]'ESYEV tarafindan tespit edılmesi veya Yönetmelik l-ıükümleri çerçcvesinde bursun devamına
mani bir durunrun oıtaya çıkıırası halinde bursuıı kesılmesini ve bir dal-ıa ödeme yapılmamasını,
* Müracaat fbrmunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV tarafından daha sonra
istenccek bilgi vc beIgelerin gerçeği yansıtmadığı, yaIan beyaırda bulunulduğu veya burs
verilmesiıre ıııani bir durrımun taraflmca gizlendiği tespit edildiğinde, bursuır derhal kesilmesini ve
ayrıca, başlangıcındırıı itibareıı TESYEV'den almış olduğum bursun tamamının. yasal faiziyle
birlikte geri alınınasını,
Peşinen kabul, beyaıı vc taahhüt ederim.
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Evrakin elektronik imzali suretine https://e-belge.odu.edu.tr/ adresinden 73092ce0-e410-4f99-b8fa-2423ffedb399 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

