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T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Otomasyon Şube Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR
Sayı   : 78521740-304.01
Konu : TESYEV

ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 28.08.2018 Tarih ve 1056 sayılı yazı

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı' nın % 40 ve üzeri derecede engelli 
öğrencilere vereceği burs yardımı ile ilgili 28.08.2018 tarih ve 1056 sayılı yazısı ekte 
gönderilmiş olup, Burs başvurularının ekte gönderilen yazı doğrultusunda değerlendirilerek 
ilgili kuruma gönderilmek üzere en geç 15 Ekim 2018 tarihine kadar Rektörlük Makamına 
gönderilmesi hususunda; 

Gereğini bilgilerinize rica ederim. 

e-imzalıdır
Prof. Dr. Bürhan AKPUNAR

Rektör Yardımcısı

Ek:İlgi yazı(3 sayfa)

 Dağıtım:
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Veteriner Fakültesi Dekanlığına
Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Akçakale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Birecik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Bozova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne

Evrak Tarih ve Sayısı: 11/09/2018-E.34758

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır



*BELC3PPJL*

Evrakı Doğrulamak İçin : http://ebys.harran.edu.tr/envision/Validate_Doc.aspx?V=BELC3PPJL

Bilgi için: Meral DEMİR
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Adres:Diyarbakır Yolu Üzeri Tugay Karşısı Yenişehir 63300 Şanlıurfa
Telefon:0414 318 3066 Faks0414 318 3197
e-Posta:ogrenci@harran.edu.tr   Elektronik Ağ:http://ogrenci.harran.edu.tr/ Dahili No: 0414 318 3000 - 2463

2/2

Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Siverek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Suruç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Viranşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Hilvan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
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Harran iiniversitesi Rekrdrliifti
0grenci igleri Daire Bagkanhlr'na,
$anhurfa

28.0B.2018
c.P,- r056

Vaktimrz, Devlet Liniversitesi brinyesincle yer alan fhktilte. r:nstitti, ytiksekokLrl, konset'vallar ye)/a
rneslek yriksekokuliannda, on lisans, lisans veya lisansiistii dlrenimi goren o$renciler.clcn, orgr.ip
e$itirne devam edeu ve rnaclcli clestege ihtiyacr olan engellilere, Ydnetmelikle tolirlen"n aclaylrk ve
segihne gartlannr yerine getirmeleri halincle burs yzirdrmr yapmakterdrr.

2018-2019 Efitim-o[letirn cltineminde de. rnevcut bLrrsiyerlerinrize ilarreten, Yijnetrnelikteki
Eartlan tagiyan ve bursiycr acial't olmak r-izc'rc mtiracaat ecJcn Olrenciler arasrnclern veni bursiver.ler
segi lerek yarchmrmrz devam eciecektir.

[lu.rs els-\'11ru.muz, sadece iiniversite rektorltiklerine yaprimaktac!r. Bu nedenle. rektorliikler-,
bl.inyeierinde bulunan fakiilfe, enstitii, yiihsekokul, konservatltar lre rneslek yriksekokullalnr bu
konuda bi lgilendi rrnel i, ofrenci leri ni d e haberclar etmel iciir,

TESYEV Yiiksek osrenim Bursu tluyurusu ekte rakdim eciiimigtir.

a) Sdz konustt cluyurunueun ycteri lqaciar" gofialtrlarak bUnycnizde bulLrnan dfretim hununlanna
iletilmesini ve Pyliil 2018 ayr iqerisinde ilan panolannda du.ylli'ularak cigrel-ilerinizin haberclar:
edihnesinin sa$lanmasr nr.

b) Bursiyer adayr olabilecek d$renciierinize ait burs miiracaatlanrun ilgili kutm btilyesinde
bltlunan burs konrisyonu tarafindan defierlendirilmeye tabi tutulmasrnr" uygun gorillenlere ait
miiracaat formu ve eklerinin" en geQ 26 llkirn 2018 tarihine kadar, Vakfinrza gonclerilmesirii,

nrtisaadelerinize sunar zahnietleriniz- iqin Simdiclen te;ekl<iir ederiz,.

Saygrlanmrzla,
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TURKIYE ENGELLILER SPOR YARDIM VE EGiTiM VAKFI

YtiKSEK OGNNNiTU OCNNNCIINNi TNSYNV BURSU DUYURUSU

vakfrmrz' Devlet tiniversitesi biinyesinde yer alan fakiilte, e1slitii, yiiksekokul, konservatuar veya meslek yiiksekokulundadn lisans' lisans veya lisansiistii ofrenimi goren, Atatiirk ilke ve devrimlerine ba[h, milli duygulara sahip, sa$lamkarakterli' giivenilir v9 ba$anh .ng.n-i 0lrencilerden, agagrda u.lirtil.n aday olma gartlannr yerine getirenlere, TESyEVtarafindan segilmeleri halinde, burs yarduir yapmaktadn.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve segiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeg ve okuyan kardeq sayrsl, ba'nrlan yurt ya dakonut durumu gibi maddi unsurlar ile o$renim gOrtilen okul veya smf; girig puanr, okutu' girig taban+avan puanl, d$renimsiiresince alman dersler, notlar ve genel not orta-lamasr ile karne giui uagi.r durumunu berirlEyici unsurlar etkendir.

3t!:l[[fiJ*:i5'ilr1ffif"?X.::.:"ki vthn Haziran av, (dahil) arasrnda gesen e ayrrk olretim siiresince ridenmekte,

Bursiyerin bagansrzlt$l veya maddi durumunda diizelme gibi burs odemesine mani bir durum ortaya grkmadrkga TES'EVbursu mezun oluncaya kadar devam ettirilmektedir.

TESYEV bursu karqrhkstzdr' Ancak, gergeklerin saklanmasr, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacr olan bagkabirinin burs almastna mani olarak, haksrz gelir elde edenlere iiprtiiburs odemeleri yasal faiziylebirlikte geri alnr. Bunedenle burs odemesine baglanmadan oncefbursiyer ve ailesinien, u*, uyguturasrnrn kurallanm ve miieyyidelerini kabulettiline dair bir taahhiitname almmaktadr. 
e/DE^*aares''' \ur.'q

Bursiyer adaylarurrn bagvuru formunda yer alan beyanlan ile okul dosyalarrndaki bilgilerin dogrulugu, diger vakrf, dernek,vs. kurumlardan burs ahp almadrlr husuilan aragtrnlmaktadr. '

TESYEV BURSiyERr,iCi iqiN ADAY OLMA gARTLART;
l. Engel durumu Yo 40 ve daha yukan derecede olmahdrr.
2. Tiirkiye Cumhuriyeti vatandagr olunmahdr.
3' Mal varlt$r ve gelir durumuna gore ailece maddi desteSe ihtiyag duyulmah, 30 yagrn lizerinde veya evli olunmamaldrr.4' Kazang getiren herhangibir-igte gahgryor olunmamah,-getir getirici'trerhangi bir mal uurtrli uutunmamaldr.5' TESYEV drgrnda bir bagka kurumdan-burs almmamah&r. (iredi ve Yurtlar Kurumundan 6grenim kredisi alnabilir)6. Orgiin egitim tiirUne devam edilmelidir.
7' Kayrt olunan yrlda bagvuruda bulunulmalt veya ara srnrflardan bagvuru yaprhyor ise son smrfta okuyor olunmamaldr.(Meslek yiiksekokuila'nrn ikinci srnrf dn lisans 0lrencileri harig )

ADAY OLAMAYACAKLAR:
vakrf ve ozel iiniversite tifrencileri ile uzaktan e$itim ogrencileri (agrk 6!retim, drgandan elitim ve yaygne[itim) bursuygulamamzrn d6rndadrr' Bu o$rencilerimizii ve idayhk guilu.,n, ta$lmayan diler 6grencilerin miiracaatlarrdelerlendirmeye tabi tutulmayacaktr.

BA$VURU gEKLi;
l. On bagvuru;

Aday olma gartlartnl tagtyan O$renciler, Oncelikle, w-wy.l9gy9y.ag web sitemizde yer alan online burs bagwru formunu,en geg 30 Eylul 2018 tarihine kadar' eksiksit u. oogru oiilut dolduracak, dn miiracaatta bulunacaktrr.

Bu saftrada herhangi bir belge hazrlanmas.r 
.s02. 

konusu delildir. Ancak adaylar ilerideki safhalarda gecikmeyagamamalan igin bir tedbir olarak aqagrda belirtilen belgeleri teriin ederek hazrr tutabilirter.

2. Adayhk bagvurusu;
Bursiyer adaylan, 0n miiracaatlann TESYEV yetkilileri tarafindan delerlendirilmesi ve gerelinde m1lakata almmalarrsonucunda belirlenecek, aday olarak segilen 0srenciler, SMS veya mail vasrtasryla haberi'ar edilecektir.

Bu aday 0lrencilerin agalrda.b-elirtilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlamalarr ve bu belgeleri daha 6nce TESyEV,eonline olarak gondermig olduklan iin miiraiaat formu ekinde 19 Ekim 2018 tarihine kadaiogrenim kurumlannrn ilgiliburs biirosuna teslim etmeleri zorunludur. Zira burs mtiracaatlanrun devam edilen o$retim kurumunun kendibiinyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yaprlmasr esastlr.

Adaylann evraklartnt do$rudan TESYEV'e gdndermeleri veya aday olarak belirlenmemig muracaatgllarrn evrakla'nrTESYEV'e gOndermeleri veya Olretim kururilanna teslim etmeteii iegrrsi" sayrlacaktr.
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" BA$VURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;
Ba;wru formuna agagrda belirtilen beljeLr eklenmelidii.t 

i$fiLtffi'ff#ilifiITJfl,:'ffi'l$Sffffite':fl,iein YKS ve 6sYS sonus bergesinin bir ornegi, kaydorunan

:1T,:X1lhiq;:#fifi:fffffi;g:ilT;;;;j;ce 
ardrkra'dersreri, notra've gener not oftaramasrnr g.steren

3' Nilfus Mudtirlugilnden alurmri'vukuith nu":i* omegi,,(Tum.aile fertlerini g6sterir belge.)

,irfiflH,::H'ffi:i{jerlesirnverini 
gosteren "Yeilesim ierii, Diger Adres nefiuriii-or"r.ften ahnabilir)

4'2adetfotograf(Sonaltraydagekilmigo|malt,arkasmaadsoyadyazrlmalrdrr)
5. Adli sicil kaydr (e-Devlettin alinabilir) . . 

' - *-
6. Devlet Hastanesinden.almmry, engel ;/osini gOsteren sagl* raporu,7' Anne, baba ve o[rencive ait tapu 6irgiloini g:0;;;il;[?;;;lJu"iirtro.r.i her mahn detaytr d6kumu, yoksa daolmadrgrna iligkin belge 1e_nevtetteriahnabilir)- 

ffij;,ifii" 
adrna arag varsa' arag tescil belgesi, yoksa kayrt olmadrgrna dair belge ( e-Devlenen veya ilgili kurumdan

9'Varsaanne,babaveya0!renciyeaitsosyalyardrmlagmavedayanrgmavakfindanalrnmrggelir

- tespiti belgesi ve sonug belgesi
10. Qahgan anne ve babaya ait-maag veya Ucret bordrosu,
I I' Qahgmayan anne ve babalar igin sdKaa myrtti-ormaorklarura iligkin belge (e-Devletren ahnabilir)l2.EmeklianneveYababai9in.aytrkmaa$m|g0sterenbelge(e.Devlettenalrnabilir)

ll XT: g:li v1 emJa\ vergisi beyannameteiinin rototopTsi, 
- ' rwlrv' q't"autttt )

Ir+. ugrenct otan karde$i var ise O$renci belgesi,
15. ig bankasr hesap ctizdanrnrn fo"tokopi;i.----''
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