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and implemented by British Council.

Required Documents for Eligibility Criteria: CATEGORY D
Please upload the following required documents for eligibility on to the portal latest by Thursday 31
May 2018 by 23.59 hours Cyprus time.
Uyunluk Kriterlerini Kanıtlayan Belgeler: KATEGORİ D
Lütfen en geç 31 Mayıs 2018 Perşembe Kıbrıs saati ile 23.59’a kadar aşağıda belirtilen uygunluk
kriterlerini kanıtlayan belgeleri portalaınıza yükleyiniz.
Eligibility
Uygunluk kriterleri

I was born in Cyprus.
Kıbrıs doğumluyum.
I belong to the Turkish Cypriot
Community.
Kıbrıs Türk toplumundanım.
I was not born in Cyprus but my
mother/father was born in Cyprus
Ben Kıbrıs doğumlu değilim fakat
annem/babam Kıbrıs doğumludur.
I am a resident in the northern part
of Cyprus.
Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet
etmekteyim.
I have cumulatively studied 7 years
in northern part of Cyprus*.
Kıbrıs’ta toplamda 7 yıl eğitim
gördüm*.

I am currently (2017/18 academic
year) a final year student at a high
school OR at a university.
Halen (2017/18 akademik yılı)
Kıbrıs’ta bir lisede VEYA
üniversitede son sınıf öğrencisiyim,
fakat henüz lise / üniversite
diplomamı almadım.

I am a recent high school OR
university graduate (graduated in
2014/15, 2015/16, 2016/17
academic years).
Kıbrıs’ta bir liseden VEYA
üniversiteden son üç yıl içinde
(2014/15, 2015/16, 2016/17
akademik yıllarında) mezun oldum.

Required documents:
Evidence/Supporting documents
Gerekli belgeler: Kanıt ve destekleyici
belgeler
Birth Certificate
Doğum Belgesi

Required from
Kimlerden gerekir

All (D1, D2)
Tüm D kategorisi (D1, D2)

Birth Certificate of mother or father
(whichever is relevant)
Anne veya babanın doğum belgesi (ilgili
olan)
Certificate of Residence
İkametgah Belgesi

All (D1, D2)
Tüm D kategorisi (D1, D2)

Official document from school /education
authority.
Okul veya eğitim otoritesinden resmi
belge
*Diplomas do not prove 7 years of
education
*Diplomalar 7 yıllık değil sadece bir yıllık
eğitimi kanıtlamaktadır.
A copy of official transcripts of the last
finalised year OR an official document
(öğrenci belgesi) from school/education
authority proving enrolment to the current
year of study.
En son tamamlanan yıla ait resmi not
dökümü (transkript) VEYA okul / eğitim
otoritesinden halen son sınıfa kayıtlı
olunduğunu ıspatlayan resmi belge
(öğrenci belgesi).
A copy of highest level of diploma/degree
obtained (High School or Bachelorswhichever is applicable).
En son alınan diploma veya derecenin
kopyası (Lise veya Üniversite-ilgili olan).

All (D1, D2)
Tüm D kategorisi (D1, D2)

All (D1, D2)
Tüm D kategorisi (D1, D2)

D1-final year high school /
university students
D1-Son sınıf lise/üniversite
öğrencileri
D2-final year high school /
university students
D2-Son sınıf lise/üniversite
öğrencileri
D1-recent graduates
D1-Yeni mezunlar
D2-recent graduates
D2-Yeni mezunlar

I am a professional (employed/selfemployed).
Çalışan / iş sahibi olan bir
profesyonelim

Minimum three full years of cumulative
work experience in northern part of
Cyprus between 1 January 2013 and 15
March 2018;


For employed professionals,
teachers,
academics/researchers,
certificate of employment
describing job title, duration,
duties/tasks.



For self-employed
professionals, original
registration document or business
permit.

1 Ocak 2013 ve 15 Mart 2018 tarihleri
arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplamda
asgari 3 tam yıl iş tecrübesi;


Çalışmakta olan profesyoneller,
öğretmenler, akademisyenler
/araştırmacılar için, iş tanımının,
iş yerindeki çalışma süresini,
sorumluluk, yetki ve görevlerinin
belirtidiği resmi bir belge.



İş sahibi profesyoneller için, iş
kayıt veya izin belgesi

D1-professionals only
D1-Sadece profesyoneller
D2-professionals only
D2-Sadece profesyoneller

