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TEsYEV
TüRKiyE ENGELtitER spoR vARDıM vE EĞiriııı vexpı

vürsrx öĞnrı,ıiM öĞRENcltERi TANITıM vE BAşvuRu FoRMu

DöNEMı: 2017-2018

öĞnrxcixin;
T.C. Kimlik No'su
Adı, Soyadı
Doğum tarihi ( gün, ay, y )
Doğum yeri ( ilçe, il )
Uyruğu
Cinsiyeti
Medeni Hali
Engel durumu ve derecesi
Engeli ile ilgili kullandığı cihaz var mr? Vaı ise ne olduğu
Son bitirilen okulun adı ve bitirme yılı

Oğrenime devam edilen üniversite
Fakültesi, Bölümü,

Sınıfı,Öğenci Numarası
Okulun bulunduğu il,ilçe
ÖSYM Yıüı_ Puanı ve Puan 1ürü

LYS/YGS sıralamasr
Öğrenim sırasında kalınan yer
Diğer ise açıklama

BABASININ;
Adı, Doğum tarihi
Ögrenim durumu, Mesteği
Hayatta olup olmadığı
iş durumu

Çalışıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi
ANNEsİNiN;
Adı, Doğum larihi
Öğrenim durumu, Mesleği
Hayatta olup olmadığı
iş durumu

Çalışıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi

Aile ile beraber ( ) Yurtia ( ) Dağer( )

Evet ( )

Çahşlyor ( )

Hayır ()
Çalışmıyor (}

*Form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Aksl takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Evet () Hayır {)
Ça|ışıyor () Çalışmıyor ()



AİLEVİ DURUMU;
Anne - Baba ayn mı?
Beıaber oturduğunuz fertlerin sayısı
Ailenin balimakla ytikiirnlü olduğu yakınları var mı?
Kardeş sayısı, Adları,Yaşları,Öğrenim durumlan
(Mezurı/Oğrenci)

iı,nrişiıvı ıiıci ıoni;

Oğenİm sırasında kaldığınız ikametgah
Adresiniz ve sabit telefon no

Aile ikametgah adresi ve sabit telefon no

EVet () Haylr ()

E-mail adresi (zorunlu)
Cep Telefonlan

a

a

a

Kendisi
Annesi
E}abası

llakkınızda referans (bilgi) verebilecek kişiler (zorunlu)
Adı Soyadı

Adı Soyadı

MALİ DURUM nİıcir,onİ;
Ailenin oturduğu ev kendilerine mi ait?
Aileye ait ise değeri. Kira ise kira futarı
Aileye ait diğer gayrimenkuller ve değeri
Aileye Ait Otomobil Var mı?
var ise Modeli ve yıh
Babanıı aylık net geliri
( Vefat etmiş isc bağlanan aylık gelii )
Annenin aylık neı geliri
( Vefat etmiş ise bağlanan aylık geliri )
Ailenin başka geliri var mı? Varsa miktan ve ne geliri
olduğu
Aile herhangi bir kunım veya şahıstan yardım alıyor mu?
A|ıyorsa kurumun adı ve tutan
Burs talep eden öğrencinin herhangi bir şahsi geliri
vaı mı, ücret, öztirlü aylığ, burs veya kredi alıyor mu?
Evet ise açıklama
Öğrenim sırasında kalınan yer için kira
ödeniyor mu?
ödeniyorsa tutan

Telefo n

Evet () Hayır ()

EVet () Hay|r ()

Evet () Hayır ()

*Form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmahdır. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Telefon



niĞonsilcilrRi;
Hobileriniz
Son okuduğunuz kitap ve yazarı
Spor yapıyor musunuz, dereceleriniz vaı mı?
Sosyal faaliyetleriniz nelerdir?
Vakfimz hakkrnda neler biliyorsunuz

Burs baŞvurusunda bulunan öğrencilerin İş Bankasında hesap açtırmış olmaları gereklidir. Hesap numarasının öğrenci
adına olması, okunaklı ve doğru olarak yazllması ve hesap cüzdanının fotokopis!nin bu forma eklenmesi
gerekmektedlr. (Hesap numarası bildirmemek başkasının adlna ya da yanlış hesap numarasl bildirmek elenme Ve
bursun kes|lme nedenidir. yanlış bildirimden doğacak sonuçların sorumlu|uğu öğrenciye aittir.)

Banka Adl

Şube Adı

Şube Kodu

Hesap No

lBAN No

: İş Bankası

Tesyev burs duyurusunu okudum/okuttum, Bu formda Verdiğim bütün bilgilerin doğruluğunu, ekindeki belgelerin
g€rÇeği yanslttlğ|nı, yanlış, eksik, yalan beyan verdiğim yeya burs aldığım sürece burs koşullarına aykırı hareket
ettiğim tespii edildiğa takdirde hakkımda yapılacak her türIü !şlemin sorumluluğunu ve bu hallerde bursumun
kesilmesini, tarafüma ödenen burslarln tamamlnın da yasal faiziyle birlikte geri allnmasını kabulve beyan ediyorum.

Öğrencinin Adı Soyadı:

Ta rih

lmza:

Müracaat Formuna Eklenecek Belgeleı

1, 4 adet fotoğraf
2. Nüfus cüzdanl fotokopisi
3. Vukuatll nüfus kaylt örneği
4. Adlisicil kaydl
5. ikametgah kağldl (Ailenin kayltll bulunduğu yerden alınmış)
6. Devlet Hastanesinden allnmlş, engel %sini belIi eden sağllk raporu
7. Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkul olup o|madlğlna dair Tapu siciI Müdürlüğünden aınacak be|8e
8. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir

tespiti bel8esi.
9. Anne ve babaya ait maaş Veya ücret bordrosu
10. Varsa gelir Ve emlak Vergisibeyannamelerinin fotokopisi
11- Öğrenci olan kardeşi Var ise öğrenci belgesi
12. Yüksek öğrenimıne yeni kaylt yapt|rmlş müracaatçllar için Öss sonuç belgesinin bir örneği Ve kaydolunan öğretim

kurumunu ve sınıfınl gösteren öğrenci belgesi
13. Ara sınıfta okuyan müracaatçllar için öğrenim süresince aldıklarl dersleri, notlarl ve genel not ortalamastn| gösteren not

dökümü belgesi ve üst slnlfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi
t4. iş Bankası hesap cüzdanıntn fotokopi5i

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

Vakfimızın faaliyetierine ne kadar zaman :.-....,......,.....,...........



TAAHHÜTNAME

Tiiıkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV)'na eğitim bursu almak üere müracaatta
bulunmam nedeniyle. TESYEV tarafından ilan edilen Burs Yönetmeliği Esaslarını ve bı.ırs

dul.urusunu okudum / okuttum.
Bursiyer olarak seçilmem halinde, söz konusu esaslar doğrultusunda;
* tJygulamayla ilgili olarak TESYEV tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri zamarunda, eksiksiz

ve doğru olarak vereceğimi veya verilmesini sağlayacağımı,
t Geçerli bir mazeretiıı olmadığı müddetçe, TESYEV tarafından diiaenlenecek ve davet edileceğim

tanıtıcı, eğitici ve sosyal faaliyetlere kafilmayı, bilgi ve becerim ölçüsiinde bu faaliyete katkıda
bulunmayr,

* Burs almama esas teşkil eden ve müracaat formumda beyan ettiğim, eğitim, maddi ve sosyal
durumumda veya adıeslerimde herhangi bir değişiklik olması halinde TESYEV'e derhal yazılı
olarak bildirimde bulunmayı,

* Öğretim Kurumundaki tutum ve davranışlanm ile not durumumun TESYEV tarafindan takip
edilmesini,

* Bursiyer veya aile olarak ıııkarıdaki madde]erde belirtilen hususların aksine bir davranışımrzrn
TESYEV tarafuıdan tespit edilmesi veya Yönetmelik hükiimleri çerçevesinde bursun devamrna
mani bir durumun ortaya çıkması halinde buısun kesilmesini ve bir daha ödeme yapılmamasını,

* Müracaat lbrmunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV tarafından daha sonra
istenecek bilgi ve belgelerin gerçeği yansrtmadığı, yalan beyanda bulunulduğu veya burs
verilmesine mani bir durumun tarafimca gizlendiği tespit edildiğinde, bursun derhal kesilmesini ve
ayrıca" başlangıcından itibaren TESYEV'den _ almış olduğum bursun tamamının, yasal faiziyle
birlikte geri alınmasıru.

Peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Taıih. ...../ ...../ ..........,,

BURsiYERiN

Adı, soyadı

Adresi

E-mail Adresi

Öğretim Kurumu

imzası


