KUZEY KIBRIS TÜRK - İNGİLİZ DERNEĞİ
THE ANGLO - TURKISH ASSOCIATION OF NORTHERN CYPRUS
P.K. 627 GİRNE - K.K.T.C.

P.O.BOX 627 KYRENIA - MERSIN 10

TURKEY
www.angloturkishassocation.com

Application form requesting support from the ATA (Anglo Turkish Association) for a Project
ATA'dan (Anglo Türk Derneği) bir Proje için destek talep eden başvuru formu

Notes for consideration when completing this form
Bu formu doldururken dikkate alınması gereken notlar
Applications requesting personal support will not be considered
Kişisel destek isteyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3 original quotations re costs of the project should submitted with the request and should be on
headed business notepaper
Projenin maliyetleri ve orijinal teklifleri talep ile birlikte sunulmalı ve işletme not defterine
yazılmalıdır.
All aspects of the costs should be set out clearly e.g. equipment, installation, labour etc.
Maliyetlerin tüm yönleri, örneğin; ekipman, montaj, işçilik vb.
The ATA will not undertake to fund the servicing of equipment or other ongoing maintenance costs.
ATA, ekipmanın servisini veya devam eden diğer bakım masraflarını finanse etmeyi taahhüt
etmeyecektir.
The ATA will not undertake the total funding of the project but will agree a sum when support for
the project is accepted.
ATA, projenin toplam finansmanını üstlenmeyecek, ancak proje için destek kabul edildiğinde
bir miktar kabul edecektir.
The ATA will not give cash to the organisation making the request but will pay the sum of money
agreed to person/s or business on completion of the project.
ATA, talebi yapan kuruluşa nakit para vermeyecek, ancak projenin tamamlanmasından sonra
kişi / işletmeler için kabul edilen para miktarını ödeyecektir.
The ATA retains the right make presentation of the payment in the presence of the Press, TV and/or
other media.
ATA, basın, TV ve / veya diğer medya huzurunda ödeme sunma hakkını saklı tutar.
The ATA retains the right to carry out future visits to ensure that the project that was funded is
continuing to be used for the purpose intended. This is especially the case where equipment is
involved.
ATA, finanse edilen projenin amaç için kullanılmaya devam edilmesini sağlamak için
gelecekteki ziyaretler yapma hakkını saklı tutar. Bu, özellikle ekipmanın dahil olduğu
durumdur.
No further request will be considered for a period of 5 years.
Başka hiçbir talep 5 yıl boyunca dikkate alınmayacaktır.
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Name of the organization making the request
İsteği yapan kuruluşun adı

A brief description of the Project
Projenin kısa bir açıklaması

What assistance do you require from the Anglo Turkish Association?
Anglo Türk Derneği'nden ne gibi yardımlara ihtiyacınız var?

Required information about the Person making the request on behalf of the organisation:
Kurum adına talepte bulunan Kişi hakkında gerekli bilgiler:
Full Name:
Ad Soyad:
Position/Job Title:
Görev / Görev Başlığı:
Telephone:
Telefon:
Email:
Email:
Date:
Dāt:
Signature:
İmza:
Please return the completed form to:
The POBox Address given above, by email to angloturkishassociation@gmail.com or in person to a
member of the Executive Committee.
Lütfen doldurduğunuz formu aşağıdaki adrese gönderin:
Yukarıda verilen POBox Adresi, angloturkishassociation@gmail.com adresine veya e-posta ile veya
İcra Kurulu üyesine şahsen e-posta ile verilir.
ATA/ProjApF/rev2/page 2 of 2

