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TüRKiYE ENGELL|LIRsPoRYARD|M VE EĞiTlM VA|Gİ

Yürctx öĞR€NiM öĞRENcittRi TANlTlM VE 3A5VURu FoRMu
DöNEMi: 2017,2013
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Türkıle Engelıle. sporYTdım lelEnim Vakn (TEsYEv)'na eğn,6 bunua]mak üze.€ nürac.aıta
bulunnanr nedenlyle. TESYLV ıaianndm ila. ediıen Bu.s Yanetnreıiği Esasl.ını le bus

durorusünu okudum / okuttüm
tsuGiyer olamk soçilmcm haınde, saz ionusu esısld doğ[lfusuİdai
t Uygulamatla ilglli olarak TEsYEvıa.anndaı ıalep cdilccckbilgı !e belgel€rizanranında, eksiksiz
lc doğu olarak ! e.eceğ, n ] Veya !ğilm*ini $ğlaymağml,
i Gcçcni btr n,ğtljm olmadığ nijddetçc, TESYEV tarafından düzenlenecek ve daveı edilcccğim
ı.nıluı, eğihci ve sos}?l fıaliyclleie latlnay, bl]gl !e bserim ölçüsündc bU faıllyeie kaıLnla

} aüs almama csas tqikil eden ve miiracaat fomunda bğy,n etiğim, eğitim, maddi vc sosYal
dufunumda veya adreslennde heüangi bn değiŞikİk o]na$ bali.de TlsYDv'c dcihal yaZıll
o]ınk bildirimde büıunmayı,
* Öğrcnm Ku.umundaki tüfum vc dalanülanm ]le Doı duruınİmun TEsYEv ldalından t.kip

'

Budiyer veya aile olarak yukandaki maddelerde bcllnibn hususlann akyne bn davian§mlz,n
]'!sYIjv tarallndan ı€spıı edilmesi vcta Yönğtmehk hükİmleri çerçcvcsi.de b!.sü. devam]na
ınan1 btr dufunrun onaya çlk]İıİ halinde busun kesilmesini ve bi daha ödğne Fpıl]namaynl.
' Müracaat fomrunda beyan ed]|en bilgi !e ekindeki bclgelerle TEsYEv tannndan daha sonra
isteıeek bilgi ve bğlgel€nn gerçeği tanJtmıd,ğl, yalan beyanda bülu.ülduğ! vera burs
vcrilıncsine tranı bırdunnun tarafımca g/lğ.dığl tesp edildiği.dc, bü^ün derhıİ ke$hnesinjle
aF.a, ba$&8lc|ndaİ ilibare. TEsYEv'den alnnş olduğüm bu^un ı.nannnln. yasal faiziylc
btrıkıe gen aİnma§n1,
Pe§lnen kabui, beyan !c taahhüt ederim,

BURsiYERiN
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