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Soru
Birleşik Krallık’ta bir doktora
programının ilk senesinde kayıtlıysam
Tip B burslarına başvurabilirmiyim?
Ben Birleşik Krallık’ta bir üniversitenin
ilk sınıfındayım ve hazırlık senemi
2016`da tamamlayacağım. Tip A
burslarına başvurmak için uygun
muyum?

Birleşik Krallık’ta bir üniversitede 2’inci
sınıfa kayıtlıyım ve ayrıca bir yıl hazırlık
okudum. Hangi kategoride bursa
başvurabilirim?

Cevap
Evet, Tip B burslarına başvurabilirsiniz.
Lütfen Başvuru Rehberi’nin Uygunluk Kriterleri sayfa
3, Bölüm 3.1 Tip A Lisans Bursları ile ilgili bilgileri
okuyunuz.
2015/2016 akademik yılında, Kıbrıs’ın kuzeyi dışında
bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda
kayıtlı lisans öğrencileri bu kategori altında başvuru
yapamazlar.
2015/2016 akademik yılında hazırlık yılı/programı
gibi bir lisans-öncesi programa kayıtlı olup 20162017 için bir lisans programına başvurmak isteyen
kişiler başvuruda bulunabilirler.
Durumunuz hiçbir kategoride başvuru yapmaya
uygun değil
2015/2016 akademik yılında, Kıbrıs’ın kuzeyi dışında
bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda
kayıtlı lisans öğrencileri bu kategori altında
başvuru yapamazlar.
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Burs mimari mühendislik programını
kapsıyor mu ve eğitim ücreti nedir?

5

Burs alırsam belli bir üniversiteye mi
gitmem gerekecek, yoksa istediğim
üniversiteye başvurabilir miyim, ve
kabul almak için üniversitenin not
kriterlerine uymam gerekir mi, yoksa
bu bursu almış olmak üniversitenin
beni kabul etmesi için yeterli olur
mu?
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Geçen yıl burs başvurusunda bulunup
alamayan adaylar 2016/17 için yeniden
başvurabilirler mi?
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Ben Kuzey Kıbrısdaki bir yabancı
üniversitede öğrenim görmeyi planlayan
bir yabancıyım fakat kuzey Kıbrıs’da
öğrenim ücretleri, konaklama ve
yaşama masraflarını karşıIayamıyorum.
Bu bursa başvurabilirmiyim?
Ben Birleşik Krallık’ta bir lisans
öğrencisiyim. Bu benim Kıbrıslı Türk bir
öğrenci olarak ilk senem. Avrupa
Birliği’nin Kuzey Kıbrıs’dan öğrencilere
burs verdiğini duydum. Şu anda
İngiltere’de öğrenim gören bir lisans
öğrencisi olarak başvuruda bulunma
şansımın ne olduğunu öğrenmek
istiyorum.

Öğrenim görülecek alan konusunda hiçbir kısıtlama
yoktur. Eğitim ücretleri ülkeden ülkeye ve bazı
ülkelerde üniversiteler arasında da değişiklik gösterir.
Eğitim ücretlerini öğrenmek için başvuruda
bulunmayı düşündüğünüz üniversitelerin web
sitelerini inceleyiniz.
Bir AB ülkesinde üniversite veya öğrenim programı
seçmek ve bu programa başvuru işlemi Burs
başvurusundan ayrıdır ve tamamıyle adayların
kendileri tarafından yapılması gerekir.
Seçtikleri programlarla ilgili olarak gidilecek AB
üniversiteleri veya enstitüleri veya şirketleri, vs. ile
iletişime geçmek ve bu kurumların söz konusu
programları için kabul şartlarına uygunluklarını
netleştirmek adayların sorumluluğudur.
2015/2016 akademik yılında başvuruda bulunup da
burs alamamış olan adaylar 2016-2017 akademik yılı
için başvuruda bulunabilirler.
Ancak bir aday, 2015/2016 akademik yılında,
Kıbrıs’ın kuzeyi dışında bir üniversite veya dengi
yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı lisans öğrencisi
ise Tip A kategorisi altında başvuru yapamaz.
Aday 2015/2016 akademik yılında hazırlık
yılı/programı gibi bir lisans-öncesi programa kayıtlı
ise ve 2016-2017 için bir lisans programına
başvurmak istiyorsa başvuruda bulunabilir.
Bu Burs programı yalnızca Kıbrıs Türk Toplumu
içindir. Burs programına yalnızca her ayrı kategori
için uygunluk kriterlerine sahip olan Kıbrıs Türk
Toplumu’ndan bireyler başvurabilir.

2015/2016 akademik yılında, Kıbrıs’ın kuzeyi dışında
bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda
kayıtlı lisans öğrencileri bu kategori altında
başvuru yapamazlar.
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Ben Eylül 2016’da bir devlet okulunda
üç yıl çalışma tecrübesini
tamamlayacak olan bir öğretmenim. Tip
C burslarına başvurabilir miyim?

Tip C kısa dönem kategorisi adaylarının Kıbrıs’ın
kuzeyinde ikamet ediyor olmaları ve Kıbrıs’ın
kuzeyinde 1 Ocak 2011 ve 28 Mart 2016 tarihleri
arasında kendi mesleklerinde toplamda en az üç yıl
tam zamanlı iş tecrübesi sahibi olmaları gerekir.
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Ben bir Kıbrıslı Türk gencim ve güney
Lefkoşa’da bir lisede okuyorum. Birleşik
Krallık’ta bir üniversiteye başvurdum ve
şartsız kabul aldım.

Başvuru Rehberi’nin 3.1 Bölümü’nde belirtildiği gibi
“Kıbrıs’da herhangi bir liseden mezun olup lisans
öğrenimine başlamak isteyenler başvuruda
bulunabilirler.”

Yukarıdaki durum şartları herhangi bir
şekilde değiştirir mi?

Bu açıkça şu anlama gelir: Kıbrıs’da okuyan
herhangi bir lise öğrencisi Tip A Burslarına
başvurabilir.
Burs programının amacı Kıbrıslı Türkler’e belirli bir
alanda bilgi ve/veya becerilerini artıracak ek eğitim
fırsatları sunmak ve ayni zamanda Avrupa Birliği’nde
eğitim alma ve çalışma deneyimlerini genişleterek
onları Avrupa Birliği’ne yakınlaştırmaktır. Bu nedenle,
bir AB ülkesine seyahat ve orada öğrenim görmeyi
de içeren program hedeflerini tam karşılamadığı için
Uzaktan Öğrenme program dahilinde değildir.
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Uzaktan Öğrenim programları da bu
burs programının kapsamına girer mi?
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Halihazırda geçerli bir IELTS puanına
sahip olan adayların yine de APTIS
testini almaları gerekli midir?

Dil yeterlilik testleri ile ilgili olarak lütfen Başvuru
Rehberi’nin 6’ıncı bölümünde üç değerlendirme
aşaması ile ilgili daha fazla bilgiyi içeren Seçim
İşlemi bölümüne bakınız. Adaylar her kategoride
kısıtlı sayıda burs için yarışacaklarından, önceden
alınmış geçerli bir IELTS ve/veya başka bir AB dil
sertifikasyonları olsa da, tüm adayların bir dil
yeterlilik testi almaları gerekir.
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Kıbrıs Türk Toplumu Programı altında
duyurulmuş olan geçmiş burs
programlarından birinden burs almış
olan bir aday bu çağrı altında bursa
başvurabilir mi?

Başvuru Rehberi 3 burs kategorisi için de net olarak
şu kriteri belirtir:
‘adayların önceki Kıbrıs Türk Toplumu için AB
programları altında herhangi bir burs hibesinden
yararlanmamış olması gerekir -yani Toplum Burs
Programı 2007/08 ve 2008/09, AB Burs Programı
2009/10 ve Kıbrıs Türk Toplumu için Burs Programı
2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, ve
2015/2016’. Buna göre herhangi bir öğrenci/aday
ikinci bir kez burs alma hakkına sahip değildir.
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Başvuru formlarının elektronik formatta
doldurulmaları gerekir. Bu elektronik
imza mı ekleyeceğimiz anlamına gelir,
yoksa formu fiziksel olarak mı
imzalamalıyız?

Başvuru formunun elde değil, bir bilgisayar veya
laptopda elektronik formatta doldurulması gerekir.
Fakat formun elle imzalanması gerekir. Lütfen
başvuru işlemleri ile ilgili bilgiler için Başvuru
Rehberi’nin 4.3 Başvuru İşlemi bölümüne bakınız.
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Burs konaklama masraflarını karşılar
mı?

Burs toplu bir miktar olarak verilir (Güney Kıbrıs
dışındaki AB ülkelerinde Tip A ve B için 15,000Euro).
Bu miktar öğrenim ücreti, konaklama ve yaşam
masraflarına katkı içindir. Öğrencilerin konaklama
ayarlamalarını seçtikleri üniversite aracılığı veya
kendi başlarına yapmaları gerekir.
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Ben şu anda yurt dışında öğrenim
gören bir öğrenciyim ve bursa
başvurmak istiyorum fakat bunu şahsen
yapamayacağım. Ailemden birisi benim
adıma başvuru formumu ve diğer
dokümanları teslim edebilir mi?

Evet, adayın adına bir başkasının başvuru formunu
teslim etmesi mümkündür. Bu konudaki detayları
bölüm 4’de Başvuru İşlemi - 4.3.3 Başvuru Teslimi
altında bulabilirsiniz. ‘Başvuru sahipleri veya başvuru
sahibi adına davranan kişi başvuru formunu ve
adayın uygunluğuna delil teşkil eden tüm belgeleri
(sayfa 3 – 10’da belirtilen) kapalı zarf içinde şahsen
British Council ofisine teslim etmeleri gerekir’
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İtalya’da İtalyanca eğitim almayı
planlıyorum. Bu durumda yine de
İngilizce dil yeterliliği için test edilecek
miyim?

Öğrenim programınız İtalyanca dilinde ise İngilizce
yeterlilik testine girmenize gerek yoktur. Siz İtalyanca
yeterlilik testi alacaksınız.
Başvuru Rehberi sayfa 14’e göre “İngilizce dışında
bir AB dilinde öğrenim görmek isteyen adaylar
için seçtikleri AB dilinde bir yeterlilik testi
sağlanacak.’
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