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Question
a) Anladığım kadarıyla yazılı sınavlar
Nisan ayında, mülakatlar da MayısHaziran aylarında olacak. Yazılı
sınavları ve mülakatı Londra’da
almak mümkün olacak mı? Bu
soruyu sorma nedenim Nisan ve
Mayıs aylarının Birleşik Krallık’ta
sınav dönemi olmasıdır ve yazılı
sınav
ile
mülakatı
Londra’da
yapmamız yararlı olur.

Answer
Başvuru rehberi Bölüm 6.2 Aşama 2: Yazılı
Testler bölümünde belirtildiği gibi ‘Bu tarih web
sitesinde teyit edilecektir. Teste girecekleri saat
adaylara önceden bildirilecektir. Adayların teyit
edilen tarihlerde müsait olacaklarından emin
olmaları gerekir çünkü istisna yapılmayacaktır.
Daha fazla bilgi www.abbur.eu web sitesinde
verilecektir.

Mülakatlarla ilgili olarak, British Council yurtdışında
bulunan öğrenciler için çok ender durum ve
b) Sizi daha önce programın prensipleri şartlarda video konferans veya Skype ile mülakat
ile ilgili aramış ve sınavı yurtdışında yapmayı kabul edebilir. (British Council kurumun
alma ve Skype aracılığıyla mülakata kontrolü
dışındaki
herhangi
bir
teknik/IT
katılma konusunu görüşmüştüm. sorunundan sorumlu tutulamaz).
Anladığım
kadarıyla
sınavı
yurtdışında almak mümkün değil
Değerlendirme Komitesi, istenildiği zaman sunulması
fakat geçen yıl Kıbrıs’a gelemeyen
öğrencilere tanındığı gibi Skype ile gereken destekleyici delillere dayanarak karar verme
mülakat mümkündür. Sizden eğer hakkını saklı tutar.
yetenek testini almak için ülkeye geri
dönersem ve testi geçersem Skype Skype ile ilgili şartlar daha sonraki aşamada web
ile mülakata girmeme izin verileceği sitesinde duyurulacaktır. Şartlara uyup uymadığınızı
konusunda teyit almak istiyorum. buradan kontrol etmeniz gerekecek.
Skype
aracılığıyle
mülakat
konusunda herhangi bir duyuru
görmedim, eğer varsa bana lütfen
linkini gönderirmisiniz? Başvuruda
bulunmaya hazırım fakat ancak
benim durumumda Skype ile mülakat
mümkün olacaksa başvurumu yapıp
uçak biletimi alacağım.
a) Ebeveynleri Türkiye’de doğmuş olan Başvuru rehberi, burs programının tüm burs tiplerinin
kuzey Kıbrıs vatandaşları burs Kıbrıs Türk toplumu için olduğunu belirtir.
programına başvurabilirler mi?
Adayların uygun olmaları için ‘Kıbrıs Türk
b) Ben
kuzey
Kıbrıs’ta
okuyan
toplumundan olmaları, Kıbrıs’ta doğmuş olmaları
Afganistanlı bir öğrenciyim. Prestijli veya ebeveynlerinden birinin Kıbrıs’ta doğmuş
burs
programınıza
(AB
burs olması gerekir’.
programına) başvurma şansım var Öğrenci/aday eğer Kıbrıs’ta doğmuş ise başvuruda
mı yoksa bu yalnızca Kıbrıslı Türkler bulunabilir. Değilse, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs’ta
için mi?
doğmuş olması gerekir. Lütfen bu kategorilerden
birine uygun olduğunuzu kontrol ediniz.
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a) Ben 2009/2010 programından burs
aldım. O zamandan bu yana fotoğraf
ve video konusunda, günümüzün
çevre ve kültürel zorlukları ile
uğraşan
kurumlarla
kariyer
geliştirmek için çalışıyorum. Burs
programına
yeniden
başvurabilirmiyim?
b) Kıbrıs Türk toplumu için AB Burs
programının eski bir burslusuyum.
Burs
programına
yeniden
başvurabilirmiyim?
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Şu anda Kıbrıs’ta yaşamıyorum ve
Budapeşte’de bir master programına devam
ediyorum. Mali ve akademik nedenlerden
dolayı, testi almak için 16 Nisan’da Kıbrıs’ta
olmam mümkün değil (eğitimime destek
olmak için çalışıyorum, son teslim tarihlerim
var ve yüksek ücretlerden dolayı uçak bileti
alamıyorum). Bu teste British Council
Budapeşte ofisinde girmem mümkün
müdür?
Dil yeterlilik testini Macarca dilinde alabiliir
miyim?
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Başvuru Rehberi açık bir şekilde tüm burslar için
şunu belirtir: ‘adayların önceki Kıbrıs Türk Toplumu
için AB programları altında herhangi bir burs
hibesinden yararlanmamış olmaları 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 2014/2015 ve 2015/2016).
Yani, bu durumda hiçbir öğrenci/aday ikinci kez
burs başvurusu yapamaz.

Başvuru rehberi Bölüm 6.2 Aşama 2: Yazılı
Testler bölümünde belirtildiği gibi ‘Bu tarih web
sitesinde teyit edilecektir. Teste girecekleri saat
adaylara önceden bildirilecektir. Adayların teyit
edilen tarihlerde müsait olacaklarından emin
olmaları gerekir çünkü istisna yapılmayacaktır.
Daha fazla bilgi www.abbur.eu web sitesinde
verilecektir.
Adayların dil yeterlilik testi için tercih ettikleri dili
başvuru formlarında belirtmeleri gerekir. (başvuru
formu Bölüm C: Yazılı testler için dil tercihi).
Motivasyon mektubu ve mülakatta da ayni dilin
kullanılması gerekir. Bu konuyla ilgili ayarlamalar ya
ilgili elçilik ya da British Council aracılığıyla
yapılacak.

Genel Yetenek testini Türkçe dilinde almam Başvuru rehberinin 6.2.2 bölümüne göre: ‘Türkçe
başvurum açısından bir dezavantaj olur mu? veya İngilizce bir Genel Yetenek Testi. Çoğu adayın
testi Türkçe olarak tamamlaması beklenir, fakat
Türkçe bilgisi yeterli olmayan veya testi İngilizce
almayı tercih edenler İngilizce olarak alabilirler’.
Genel Yetenek testini Türkçe olarak almak herhangi
bir dezavantaja yol açmaz.
Lise 12’inci sınıftayım ve 2009-2016 yılları
arasında GTMK’da öğrenim görmekteyim.
Bu yıllar arasındaki karneIerimi sunarak son
7 yıldır kuzey Kıbrıs’ta öğrenim görmekte
olduğumu isbatlayacağım. Bu yeterli olur
mu, yoksa ilkokul karnelerimi de sunmam
gerekir mi?

Başvuru rehberinin 3. Uygunluk Kriterleri ve Gerekli
Dokümanlar bölümüne göre - ‘adaylar Kıbrıs’ta bir
ilkokul, ortaokul veya lisede, veya Kıbrıs’ın
kuzeyinde bir yüksek öğrenim kurumunda en az 7 yıl
tam zamanlı öğrenim görmüş olmalıdır. 7 yıllık
asgari süre kesintisiz olmak zorunda değildir ve
yukarıda adı geçen farklı öğrenim kurumlarına
devamın toplamı olarak değerlendirilecektir’.

Başvuru formunda lise diploması CGPA
(toplu not ortalaması) soruluyor. Tahmini
CGPA’imi mi belirtmem gerekir yoksa liseyi En son aldığınız karnedeki CGPA’i (toplu not
henüz bitirmediğim için o bölümü boş mu ortalaması) belirtebilirsiniz.
bırakayım?
Başvurduğum üniversitelerden gelen şartlı
Başvuru rehberinin 9. bölümü – Sözleşmenin
kabulleri de sunmam gerekir mi?
imzalanması/Sözleşme Yükümlülükleri: ‘Adayların
burs sözleşmesini imzalamadan önce, gidecekleri AB
2

ülkesindeki kurumdan seçtikleri öğrenim programı için
şartsız kabul mektubu almaları gerekir.’
Başvuru yaparken üniversitelerden alınmış şartlı
kabul sunmaya gerek yoktur.
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Ben AB Tip B2 burslarına başvurmak
istiyorum. Rehberde Kıbrıs’ta en az 7 yıllık
öğrenim görüldüğüne dair delil sunulması
gerektiği belirtiliyor. Yalnızca lise, ortaokul
ve
ilkokul
diplomalarımın
kopyalarını
sunsam yeterli midir yoksa her yıl için
transkript/karne mi istiyorsunuz?

Başvuru rehberinin 3.2 Uygunluk Kriterleri ve Gerekli
Dokümanlar bölümüne göre – ‘adaylar Kıbrıs’ta bir
ilkokul, ortaokul veya lisede, veya Kıbrıs’ın
kuzeyinde bir yüksek öğrenim kurumunda en az 7 yıl
tam zamanlı öğrenim görmüş olmalıdır. 7 yıllık
asgari süre kesintisiz olmak zorunda değildir ve
yukarıda adı geçen farklı öğrenim kurumlarına
devamın toplamı olarak değerlendirilecektir’.
.
Lütfen, sertifika veya transkriptlerin toplamda 7 tamzamanlı yıl şartını- geçerli durumda bu akademik yıl
da dahil olmak üzere- isbatlayacak şekilde her
akademik yıl için sunulması gerektiğine dikkat
ediniz.
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Ben B2 burslarına başvurmayı planlıyorum. Mevcut kira sözleşmenizi sunabilirsiniz.
Rehberde şu anki adresimin kanıtı olarak
ikamet belgesi istediğiniz yazıyor. İkamet
belgesi yerine mevcut kira sözleşmemin
kopyasını sunsam olur mu? Şu anda Birleşik
Krallık’ta lisansüstü diploma programına
devam ediyorum ve ikamet belgesi alma
işlemi benim için zaman kaybı olur.
Yalnızca
lise,
ortaokul
ve
ilkokul
diplomalarımın kopyalarını sunsam yeterli
midir yoksa her yıl için transkript/karne mi Başvuru rehberinin 3.2 Uygunluk Kriterleri ve Gerekli
istiyorsunuz?
Dokümanlar bölümüne göre – ‘adaylar Kıbrıs’ta bir
ilkokul, ortaokul veya lisede, veya Kıbrıs’ın
kuzeyinde bir yüksek öğrenim kurumunda en az 7 yıl
tam zamanlı öğrenim görmüş olmalıdır. 7 yıllık
asgari süre kesintisiz olmak zorunda değildir ve
yukarıda adı geçen farklı öğrenim kurumlarına
devamın toplamı olarak değerlendirilecektir’.
.
Lütfen, sertifika veya transkriptlerin toplamda 7 tamzamanlı yıl şartını- geçerli durumda bu akademik yıl
da dahil olmak üzere- isbatlayacak şekilde her
akademik yıl için sunulması gerektiğine dikkat
ediniz.
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Ben serbest meslek sahibiyim. Hem İngilizce
hem de Türkçe olarak kayıt belgem var. AB
benim kuzey Kıbrıs’ta 3 yıl iş yaptığımı
gösterecek nasıl bir belge istiyor? Yıllık vergi
dokümanı uygun mudur? Uygunsa, bu
doküman yalnızca Türkçe olarak var, bu
sorun olur mu?

Başvuru rehberinin 3.3 bölümü açıkça şunu
belirtiyor: ‘serbest meslek sahibi adaylar için orijinal
iş kayıt belgesi veya iş izni, ve 1 Ocak 2011 ve 28
Mart 2016 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde
toplam üç yıllık iş deneyimini kanıtlayacak herhangi
destekleyici doküman(lar). Bu doküman Türkçe
olarak da kabul edilir.

- İkamet Belgesi de Türkçe’dir. Türkçe resmi Evet, Türkçe resmi dokümanlar kabul edilir.
dokümanlar kabul ediliyor mu? Edilmiyorsa,
3

çevirileri nasıl olmalı?
Başvuru formunda eğitim almak için en çok tercih
- Kurum adını ve süreyi hangi aşamada ettiğiniz AB ülkesini ve kursunuzun/eğitiminizin
süresini belirtmeniz gerekir. Kesin kurum ile ilgili
yazacağız?
bilgiler daha sonra, (eğer burs alırsanız) sözleşmenin
imzalanmasına yakın bir zamanda sunulabilir.
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Katılmayı düşündüğüm kurs 3 aylık fakat Başvuru rehberinin 3.3 bölümü şunu açıkça belirtir:
ücret yaklaşık 8000 EUR. Bu durumda, burs
a) Burs aylık €1,420 artı uçak bileti masrafları
tüm ücreti kapsar mı yoksa yalnızca 4260
için €800 (gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak
EUR (3 ay x 1420 EUR) mu kapsar?
bileti ücretlerinin ortalamasına dayanarak)
olarak hesaplanacaktır .
b) Kıbrıs’ta (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) öğrenim
veya eğitim görmeyi seçen bursluların bursu
aylık €750 olarak hesaplanacaktır.
Burs yukarıdaki hesaplamalara dayalı olduğundan
okul ücretinin ne kadar olduğu alakasızdır.
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Ben Tip B2 burslarına başvuracağım. Lütfen yukarıda 24’üncü sorunun cevabına bakınız.
Rehberde
ikamet
belgesi
sunulması
gerektiği
söyleniyor.
Mevcut
kira
sözleşmemin bir kopyasını sunsam kabul
edermisiniz?
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