The EU Scholarship Programme for the Turkish Cypriot community is funded by the
European Union and implemented by British Council
Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Burs Programı Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

The EU Scholarship Programme for the Turkish Cypriot Community
Academic Year 2017/18
Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Burs Programı
2017/18 Akademik Yılı

Application Form for Scholarship

TYPE A – UNDERGRADUATE PROGRAMMES
For final year high school students/graduates in Cyprus, or undergraduate students in
higher education in the
northern part of Cyprus

Burs Başvuru Formu

TİP A – LİSANS PROGRAMLARI
Kıbrıs’daki son sınıf lise öğrencileri / lise mezunları, veya Kıbrıs’ın kuzeyinde yüksek
öğrenim gören lisans öğrencileri
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INSTRUCTIONS
Please read “THE GUIDELINES FOR APPLICANTS’ before completing your
application.
Use the CANDIDATES’ PORTAL https://apply.abburs.eu to make an ONLINE
APPLICATION
Remember to PRINT A PDF VERSION of your application and submit a SIGNED
AND DATED HARD COPY as well.
Enclose the DOCUMENTS LISTED IN PART D –SECTION 12 of this document to
your application envelope and tick the boxes as appropriate

YÖNERGELER
Basvurunuzu yapmadan önce BAŞVURU REHBERI’ni okuyunuz
ONLINE BAŞVURU yapmak icin BAŞVURU PORTALINI https://apply.abburs.eu
kullanınız
BASVURU BELGESİNİ teslim etmeden ÇIKTISINI ALIP İMZALAYINIZ VE
TARİH ATINIZ.
Bu belgenin D -12 BÖLÜMÜNDEKİ LİSTEDE YER ALAN TÜM BELGELERİ
basvuru dosyaniza/zarfiniza eklemeyi unutmayin

Notice
If processing your application involves the recording and processing of personal data (such as names, addresses and CVs),
such data will be processed pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data by the European Union institutions and bodies and the British Council on the free movement of
such data. Unless indicated otherwise, your replies to the questions and any personal data requested are required to evaluate
your proposal in accordance with the Guidelines for the call for proposal and will be processed solely for that purpose by the
data controller. Details concerning processing of your personal data are available on the privacy statement at:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Dikkat
Başvurunuzun işlenmesi kişisel bilgilerin kaydını ve işlenmesini içeriyorsa (isimler, adresler ve özgeçmişler gibi), bu tür bilgiler
Avrupa Birliği kurum ve birimlerinin kişisel bilgi işleme ile ilgili bireylerin korunması esasına dayalı Tüzük (EC) sayı 45/2001 ve
British Council’ın bu tür verilerin özgür dolaşımı ile uyumlu olarak işlenecektir. Aksi belirtilmedikçe, sorulan sorulara cevaplarınız
ve sizden istenilen herhangi kişisel bilgi burs başvuru çağrısı Rehberi ile uyumlu olarak başvurunuzu değerlendirmek için
gereklidir ve veri sorumlusu tarafından yalnızca bu amaçla kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenmesine dair detayları gizlilik
beyanı belgesinde bulabilirsiniz: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

www.abburs.eu
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Please attach 2
passport size
photographs

PLEASE COMPLETE ALL PARTS OF THIS FORM
ELECTRONICALLY AND ATTACH 2 RECENT
PHOTOGRAPHS OF YOURSELF

Lütfen 2 vesikalık
fotoğraf ekleyinız
LÜTFEN BU FORMUN TÜMÜNÜ ELEKTRONİK
OLARAK DOLDURUNUZ VE ENSON
ÇEKİLMİŞ 2 VESİKALIK FOTOĞRAFINIZI EKLEYİNİZ

PART A: PERSONAL & CONTACT DETAILS
BÖLÜM A: KİŞİSEL BİLGİLER
Family Name:
(as it appears in your valid ID or passport)

Soyadı:
(Kimlik kartınızda veya pasaportunuzda
görüldüğü gibi)

First Name(s):
İsim(ler):

Gender:
Cinsiyet:
Date of Birth:
Doğum Tarihi:

Place of Birth:
*copy of your birth certificate to be
provided with this application and one
of your parents (if applicable)

Doğum Yeri:

Male
Erkek

Female
Kadın

Day ____
Gün

Month ____
Ay

Year _______
Yıl

Town/City:
Kasaba/Şehir
Country:
Ülke

*bu başvuru ile doğum belgenizin bir kopyası ve
ebeveyinlerinizden birinin doğum belgesinin (gerekirse)
bir kopyası sunulmalıdır

Nationality/(ies):
Vatandaşlık/(lar):
ID/Passport Number:
KİMLİK/PASAPORT NO:
Current valid address
(registered residence)

Mevcut geçerli adres:
(kayıtlı ikamet adresi)
*bu başvuru ile geçerli adresinizi kanıtlayan herhangi bir
belgenin kopyası (banka veya telefon ekstresi gibi)
sunulmalıdır

Email Address:
E-posta Adresi
www.abburs.eu
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Telephone Number:
Telefon Numarası
Mobile Number:
Cep Numarası

Address for correspondence:
(if different from the current valid address)

Yazışma adresi
(mevcut geçerli adresten farklı ise)

Please indicate if you have any special needs
that would require us to make special
arrangements for you during any stage of the
Scholarship Programme (e.g. Dyslexia,
Physical disability e.g. hearing, etc.

Yes

No

If yes, please specify:
Cevabınız evet ise, lütfen açıklayınız:

Burs Programının herhangi bir aşamasında
sizin için özel bir ayarlama yapmamızı
gerektirecek özel bir ihtiyacınız var mı? (ör.
Disleksi, Fiziksel engel – işitme, vs. gibi) lütfen
belirtiniz

PART B: EDUCATIONAL BACKGROUND
BÖLÜM B: EĞİTİM BİLGİLERİ
1. Please list all your schools/institutions and qualifications/diplomas/degrees gained, starting with
the most recent qualifications.
Please include all relevant documentation to prove at least seven (7) years of study in
Cyprus in the table below. Please remember that if you are nominated for the scholarship
you will have to submit the relevant supporting documents, e.g. an official document from the
education authority and/or school reports and university transcripts.
Lütfen en son aldığınız yeterlilik ile başlayarak, gittiğiniz tüm okul/kurum ve aldığınız tüm
yeterlilik/diploma/dereceleri sıralayınız.
Kıbrıs’ta en az yedi (7) yıl öğrenim gördüğünüzü kanıtlayan bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız.
Burs icin aday gösterilmeniz durumunda ilgili belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir. Örneğin
eğitim makamından alınmış resmi belge ve/veya okul bitirme sertifikaları ve/veya raporları ve/veya
diplomaları, ve üniversite not dökümleri.

www.abburs.eu
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Country

Institution
(school /
University)

Ülke

Qualification
Obtained

Subject

From

To

Konu

(date)

(date)

Başlangıç
tarihi

Bitiş
tarihi

Kazanılan
yeterlilik

Kurum
(okul/üniversite)

Total
Number
of years
Toplam
yıl
sayısı

TOTAL NUMBER OF YEARS:
TOPLAM YIL SAYISI:

1. Cumulative Grade Point Average (CGPA), please provide your CGPA for your school leaving
certificate/ diploma and/or transcripts whichever is relevant and attach a copy.
Kümülatif Genel Not Ortalaması (CGPA), lütfen okul mezuniyet sertifikası/diploması ve/veya
not dökümleri (hangisi geçerli ise) Kümülatif Genel Not Ortalamasını belirtiniz.
CGPA of your high school diploma or transcript:
Lise diploması veya transkriptinizin Kümülatif
Genel Not Ortalaması (CGPA)

2. Have you ever benefited from a scholarship grant funded by the European Commission?
Yes

No

If Yes, please give full details of your scholarship grant:
Daha önce Avrupa Komisyonu tarafından verilen bir bursdan faydalandınız mı?
Cevabınız Evet ise, lütfen aldığınız bursun detaylarını belirtiniz:
Academic Year for your scholarship grant:
Bursun verildiği Akademik Yıl:
Country that you studied in:
Öğrenim gördüğünüz ülke:
Name of university/institution:
Üniversitenin/kurumun adı:
Subject of study:
www.abburs.eu
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Öğrenim gördüğünüz alan:
Qualification received (if any) :
Kazandığınız yeterlilik(varsa) :

As stated in the guidelines, applicants who have benefited from any scholarship grant under
previous EU programmes for the Turkish Cypriot Community are not eligible to apply for another
scholarship under this scheme. This includes: the Community Scholarship Programme 2007/08
and 2008/09, the EU Scholarship Programme 2009/10 and the Scholarships for the Turkish Cypriot
Community Programme 2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, EU Scholarship for Turkish
Cypriot Community 2014/15, 2015/16 and 2016/17..
Rehberde belirtildiği gibi, Kıbrıs Türk Toplumu için AB programları altında verilen herhangi bir burs
hibesinden yararlanmış olan adaylar bu program altında başka bir bursa başvuramazlar. Geçmiş
programlar: Toplum Burs Programı 2007/08 ve 2008/09, AB Burs Programı 2009/10 ve Kıbrıs Türk
Toplumu için Burs Programı 2010/11, 2011/2012, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 ve 2016/17.

PART C: CHOICE OF LANGUAGE FOR WRITTEN TESTS, MOTIVATION LETTER AND
INTERVIEW
3. Please indicate in which EU official language you wish to take your language test in. This
should be the same as the one for your chosen programme of study if you receive a scholarship
award to study in an EU Country. Tick ONE of the boxes below:
BÖLÜM C: GENEL YETENEK TESTİ VE MÜLAKAT İÇİN DİL SEÇİMİ
Hangi AB dilinde sinava gireceginizi belirtiniz Bir AB ülkesinde öğrenim görmek için burs
kazanmanız durumunda, sececeginiz dilin ogrenim gormeyi planladiginiz egitim dili ile ayni
olmasi gerekmektefdir:
Language
English/İngilizce:

Tick (√)
N.B. This is the language of instruction of your
programme, not the language of the country you
have chosen.

French/Fransızca:
German/Almanca:

Dikkat: Belirttiğiniz dil gideceğiniz ülkenin ana dili
değil, seçtiğiniz eğitim programının dili olmalıdır.

Spanish/İspanyolca:
Italian/İtalyanca:
Greek/Yunanca:
Other (please specify):
Diğer (lütfen belirtiniz)

4. Please choose your preferred language for the General Ability test by ticking ONE of the boxes
below:

www.abburs.eu
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Genel Yetenek Testi’ni hangi dilde almayı tercih ettiğinizi aşağıdaki kutulardan BİRİNİ
işaretleyerek belirtiniz:
Language/Dil

Tick (√)

English/İngilizce:
Turkish/Türkçe

5. Please choose the language for the Motivation Letter and Interview by ticking one of the boxes
below:

Language

Tick (√)

English/İngilizce:
French/Fransızca:
German/Almanca:
Spanish/İspanyolca:
Italian/İtalyanca:
Greek/Yunanca:
Turkish/ Türkçe
(only for sub-categories
A2, C2 and D)
Sadece A2, C2 ve D alt
kategorileri icin
Other (please specify):
Diğer (lütfen belirtiniz)
6. Please indicate the subject area of the programme you are planning to study.
Lütfen başvurmayı planladığınız alanı veya programın adını yaziniz.
Subject area
Alan/Program
Adı

7. Please indicate which EU country is your most preferred country to study in:
En çok hangi AB ülkesinde okumayı tercih ettiğinizi belirtiniz
Country

www.abburs.eu
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Ülke

N.B:



The Motivation Letter will be written, and the interview will be held, in the same
language that is chosen for the programme of study
The language chosen in all sections above, cannot be changed once you submit
your application

Dikkat:


Motivasyon Mektubu ve mülakatı alacağınız dil öğrenim görmeyi seçtiğiniz programın
dili ile aynı olacaktır.



Başvurunuzu teslim
değiştiremezsiniz.

ettikten

sonra

yukaridaki

bölümde

belirttiğiniz

dil

seçimini

PART D: APPLICATION CHECKLIST: Process and Procedures
BÖLÜM D: BAŞVURU KONTROL LİSTESİ: Başvuru Süreci ve Yöntemi
11. Before submitting your online application, please check that each of the following
points is complete and tick (√) the boxes as appropriate:
11. Başvurunuzu teslim etmeden önce, lütfen aşağıdaki tüm noktaların tam olduğundan emin
olunuz ve kutuları uygun şekilde işaretleyiniz (√):

Yes
1
2

No

The correct Online Application form has been used (Academic Year 2017-2018)
Doğru Başvuru Formu kullanıldı (2017-2018 Akademik Yılı)
The application form has been downloaded from the portal for applicants
https://apply.abburs.eu for online application and submitted electronically after it
is duly completed
Başvuru formu https://apply.abburs.eu portalından indirildip, eksiksiz olarak
doldurulduktan sonra elektronik olarak portala yüklenmiştir.

12. Please Upload the following documents on the application portal
12. Aşağıda belirtilernbelgeleri lütfen başvuru portalina yükleyiniz
3

Copy of a recent passport size photograph (scanned copy or in JPG format)
Enson çekilmis vesikalık fotoğraf (scan edilmiş veya JPG formatında)

4

Copy of the personal identification document with photo (ID or passport)
that the applicant will use throughout the scholarship and application process
(scanned copy or in JPG format)
Adayın tüm başvuru ve seçme süreci içinde kimlik tesbiti için kullanacağı
RESİMLİ KİMLİK KARTI veya PASAPORT kopyası (scan edilmiş veya JPG
formatında)
www.abburs.eu
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13. Please submit a hard copy of the following documents with your application form
(printed version) in an envelope.
13. Lütfen çıktısı alınan başvuru formunuzla birlikte aşağıdaki belgeleri müraccat zarfınıza
ekleyiniz.
5

Two (2) recent passport size photographs
Enson çekilmis vesikalık fotoğraf (scan edilmiş veya JPG formatında)

6

Copy of the personal identification document with photo (ID or passport) that the
applicant will use throughout the scholarship and application process
(scanned copy or in JPG format)
Adayın tüm başvuru ve seçme süreci içinde kimlik tesbiti için kullanacağı RESİMLİ
KİMLİK KARTI veya PASAPORT kopyası (scan edilmiş veya JPG formatında)

PART E: DECLARATIONS OF THE APPLICANT
BÖLÜM E: BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
14. Please read the following carefully and tick (√) the declarations:
14. Lütfen aşağıdaki beyanları dikkatlice okuyup işaretleyiniz (√)
√
Eligibility and Documentation
Uygunluk Kriterleri ve Belgeler
I have carefully read the Guidelines for 2017/18 Call and I declare that I meet the eligibility criteria,
listed here, to apply for the scholarship in my chosen category
2017/18 çağrısına dair başvuru rehberini dikkatlice okudum ve seçtiğim kategoride bursa başvurmak
için gerekli olan uygunluk kriterlerine sahip olduğumu beyan ederim.
In case of being nominated for the scholarship, I hereby declare that I am prepared and able to
provide the following supporting documents to British Council, the contracting authority within the
given deadline of 1 June 2017 to prove my eligibility:
Bursa aday gösterilmem durumunda, aşağıdaki listedeki belgeleri verilen süre zarfında (1 Haziran
2017) sözleşme makamı olan British Council’a teslim edeceğimi beyan ederim:
7.

Copy of the BIRTH CERTIFICATE of the applicant and/or one of the parents (if applicable)
Başvuru sahibinin ve ebeveynlerinden birinin (gereklilik halinde) DOĞUM
BELGESİNİN/BELGELERİNİN kopyası/kopyaları
Applicant’s birth certificate
Başvuru sahibinin doğum belgesi
One of the parent’s birth certificate
Ebeveynlerden birinin doğum belgesi

8.

9.

Copies of diploma of a high school located in Cyprus (if applicable, i.e. if the applicant has
already graduated from high school), or copies of transcripts for the last finalized year
Kıbrıs’ta bulunan bir liseden diploma (öğrenci liseden mezun ise), veya son senenin not
dökümü kopyası
Copies of official transcripts for all academic years attended, including current one (i.e.
www.abburs.eu
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10.

2016/17), from a university or equivalent higher education institution located in the northern part
of Cyprus (only applicable for undergraduate students enrolled in a university or higher
education institution)
Kıbrıs’ın Kuzeyinde bulunan bir üniversiteden veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan,
mevcut yıl da dahil olmak üzere (2016/17), tüm Akademik Yılların resmi not dökümleri.
(yalnızca üniversite veya yüksek öğretim kurumunda kayıtlı lisans öğrencileri için
geçerlidir)
Copies of additional certificates, transcripts or student reports for each Academic Year
proving that the applicant studied cumulatively at least 7 years full time in Cyprus (in a
primary or secondary education institution or in a high school in Cyprus or in a higher education
institution in the northern part of Cyprus). These may be obtained from your school/university or
relevant education authority. Please note that certificates or transcripts must be presented for
each Academic Year, proving that the applicant studied cumulatively for at least 7 years full
time in Cyprus, including, where applicable, the current Academic Year.
NB: if the applicant is enrolled for the current Academic Year (i.e. 2016/17) in a higher
education institution in the northern part of Cyprus, this current Academic Year will be
accounted towards attaining the 7 years herewith mentioned as one of the minimum eligibility
requirements.
Öğrencinin Kıbrıs’ta tam zamanlı olarak en az 7 yıl öğrenim gördüğünü kanıtlamak için,
her AkademikYıl için ilave sertifika, not dökümü, öğrenci karnesi kopyalarını (Kıbrıs’ta ilk, orta
veya lise kurumlarından veya Kıbrıs’ın kuzeyinde bir yüksek öğretim kurumundan)ibraz etmesi
gerekmektedir. Bu belgeler okulunuzdan/üniversitenizden veya ilgili öğrenim makamından
temin edilebilir. Başvuru sahibinin Kıbrıs’ta tam zamanlı olarak toplamda en az 7 yıl öğrenim
gördüğünü kanıtlaması için, mevcut ise şu anki Akademik Yıl da dahil olmak üzere, her
Akademik Yıl için sertifikaların veya not dökümlerinin ibrazı gerekmektedir.

www.abburs.eu
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11.

CERTIFICATE OF RESIDENCE to support the current valid address. This address should be
the same as the one in Part A.
Geçerli mevcut adresi kanıtlayan İKAMET BELGESİ. Adres Bölüm A’da belirtilen ile ayni
olmalıdır.

√
Other
Digerleri
12. I am not a relative of any staff member of EUPSO (EU Programme Support Office)
Nicosia, or British Council Cyprus.
EUPSO (AB Program Destek Ofisi) Lefkoşa, veya British Council Kıbrıs çalışanlarından herhangi birinin
akrabası değilim.
13. I have read in full the Guidelines and understand the contents.
PLEASE TICK

Başvuru Rehberi’ni tam olarak okudum ve içeriğini anladım.
14.

I have completed this application myself, I have not asked another person (agent, family member,
etc.) to complete it on my behalf.
Bu başvuruyu kendim doldurdum, bir başka şahıstan (ajans, aile üyesi, vs.) benim adıma
doldurmasını istemedim.

15.

All the information provided in this Application Form is truthful and accurate. I understand that
incomplete, inaccurate or false information may lead to the rejection of my application. I also
understand that if any of my declaration is subsequently found to be false I will be disqualified from
the process at any stage, including after an award has been offered.
Bu Başvuru Formu’nda verilen tüm bilgiler gerçek ve doğrudur. Eksik, yanlış veya hatalı bilgilerin
başvurumun reddine neden olabileceğini anlıyorum. Ayrıca, beyanımın herhangi bir bölümünün
sonradan yanlış bulunması durumunda, bursun teklif edilmesi sonrası da dahil olmak üzere
herhangi bir aşamada süreçten çıkarılacağımın idrakindeyim.

PLEASE TICK

√

In case of accepting the scholarship, I hereby declare that:
Bursu Kabul etmem durumunda, beyan ederim ki:
16. I will refuse any other scholarships for the same programme and period of study from any
other institutions, organizations, universities or national and local authorities.
(This provision does not apply if I can provide evidence that the total amount received under this grant
contract and from any other scholarships does not exceed the actual cost of the participation in the
programme (including tuition fee, if applicable, and cost of accommodation and travel).
Başka enstitü, kurum, üniversite veya ulusal ve yerel makamlardan
ayni öğrenim programı ve ayni öğrenim dönemi için verilecek herhangi başka bir bursu reddedeceğim.
(Bu burs ile herhangi bir başka bursun toplam miktarının seçtiğim öğrenim programına katılmak için
gerekli gerçek masraflarımı (eğer varsa öğrenim ücreti, konaklama ve yolculuk masrafları dahil)
aşmayacağını kanıtlamam durumunda bu madde geçerli olmayacaktır.)
17.

I am able to attend and complete the programme and there are no health conditions that prevent
me from doing so.
Bu programa katılabilir ve tamamlayabilirim, ve buna engel olacak herhangi bir sağlık durumum
söz konusu değildir.

www.abburs.eu
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18.

If recommended to be awarded a grant, I accept the contractual conditions as laid down in the
Draft ‘Beneficiary Contract’ available on the website for the Academic Year 2017/18.
Eğer burs almak için önerilirsem, websitesinde yer alan 2017/18 Akademik Yılı Taslak burs
Sözleşme şartlarını kabul ediyorum.
15. USE OF PERSONAL DATA
15. KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI
PLEASE TICK

19.

√

I will give the European Commission and the British Council as the contracting authority the
right to share my contact details with other organisations if seen necessary for the successful
implementation of this Scholarship Programme.
Bu Burs Programı’nın başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, Avrupa Komisyonu’na
ve sözleşme makamı olan British Council’a, iletişim detaylarımı gerektiğinde başka kurumlarla
paylaşma yetkisi veriyorum

20.

I am aware that, for the purposes of safeguarding the financial interests of the EU, my personal
data may be transferred to internal audit services, to the European Court of Auditors, to the
Financial Irregularities Panel or to the European Anti-Fraud Office.
AB’nin mali çıkarlarının korunması amacı ile kişisel bilgilerimin iç hesap denetim hizmetlerine,
Avrupa Sayıştayı’na, Mali Düzensizlikler Paneli’ne veya Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’na
aktarılabileceğinin bilincindeyim.

21.

Any personal data will be processed solely for the purposes of the performance, management
and monitoring of this Application by the European Commission or British Council and may also
be passed to the bodies charged with monitoring or inspection tasks under European Union law.
I will have the right of access to my personal data and the right to rectify any such data. If I have
any queries concerning the processing of personal data, I shall address them to the Contracting
Authority. I will have the right of recourse at any time to the European Data Protection
Supervisor.
Tüm kişisel bilgiler Avrupa Komisyonu ve British Council tarafından yalnızca bu başvuru’nun
performansı, yönetimi ve takibi için işlenecektir; bu bilgiler Avrupa Birliği yasası altında takip ve
denetim görevlerinden sorumlu birimlere de aktarılabilir. Kendi kişisel bilgilerime ulaşma ve bu
bilgilerde düzeltme yapma hakkına sahibim. Kişisel bilgilerin işlenmesi konusunda sorularım
olursa bunları Sözleşme Makamı’na yönlendireceğim. Herhangi bir zamanda Avrupa Veri
Koruma Denetmeni’ne rücu hakkım vardır.

16. SUBMISSION OF THE HARD COPY OF THE APPLICATION FORM
16. BAŞVURU FORMUNUN BASILI KOPYASININ TESLİMİ
PLEASE TICK

22.

I understand that I should also print a PDF version of this application form and submit it
together with 2 passport size photos and a copy of a personal identification document to
the EU Scholarship Programme Office, British Council C-Quals Building by the deadline of 10
March 2017 at 17.00 hours (local time) and that late applications will not be accepted.
Bu başvuru formunun PDF formatında bir çıktısını alıp, 2 vesikalık fotoğraf ve kişisel kimlik
belgesi fotokopisiyle birlikte en geç 10 Mart 2017 yerel saat 17:00’ye kadar AB Burs Program
Ofisi’ne (EU Scholarship Programme Office, British Council C-Quals Binasi) teslim etmem
gerektiğini ve geç başvuruların kabul edilmeyeceğini anlıyorum.
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√

Signature (İmza) : __________________________
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Date(Tarih) : ______________
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