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Question
Ben burs başvuru broşüründeki yazılı
sınavın ne ile ilgili olduğunu sormak
istiyorum. ismi bazı dökümenlerde
"Genel yetenek" sınavı olarakta geçen
bu sınavın içeriği ile ilgili bilgilendirirseniz
çok sevinirim.

Answer
Lütfen Ek B’ye bakınız: Dil Yeterliliği ve Genel Yetenek
Testi ile ilgili daha fazla bilgiye
http://www.abburs.eu/en/useful-information.html web
sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey
Kıbrıs Kampusu'nda eğitim görmekteyim.
2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 2.
sınıfa başlayacağım. Bursa
başvurabilme şansım var mı?

Lütfen başvuru rehberinin 3.1 bölümüne bakınız. Burada
‘Kıbrıs’ın kuzeyinde bir üniversite veya dengi yüksek
öğrenim kurumuna kayıtlı Kıbrıslı Türk Lisans
öğrencilerinin de başvurabileceği’ net olarak
belirtilmiştir.
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Merhaba, ben Romanya'da 3. sınıf tıp
öğrencisiyim ve henüz daha hiçbir burs
yardımından yararlanamadım. Avrupa
Komisyonu'nun Kıbrıslı Türk öğrenciler
için sunmuş olduğu burs programına
başvuruda bulunmak istiyorum. Beni
yararlanabileceğim burs kategorileri
hakkında bilgilendirebilirseniz memnun
olurum.

Lütfen www.abburs.eu web sitesindeki Başvuru
Rehberi’ne bakınız. Burada tüm kategoriler ve her
kategori için uygunluk kriterleri konusunda bilgi
bulabilirsiniz.
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Merhaba. oncelıkle kurum hakkında bılgı
almak ıstıyordum. Sadece Kıbrısda
dogan kısılere yonelıkmı yoksa KKTC
vatandasları ıcınde ayrı bır programınız
varmıdır?

Başvuru rehberi, burs programının tüm burs tiplerinin
Kıbrıs Türk toplumu için olduğunu belirtir.
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Merhaba, Ben 2009 yılı Ankara
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo
Televizyon Sinema Bölümü mezunuyum.
3 yıldan fazla süre Kuzey Kıbrıs
Vodafone'da Kurumsal İletişim
Uzmanlığı görevini yaptım. Şu an ise
Hakla İlişkiler Koordinatörü olarak Kuzey
Kıbrıs'ta başka bir firmada görev

Adayların uygun olmaları için ‘Kıbrıs Türk toplumundan
olmaları, Kıbrıs’ta doğmuş olmaları veya ebeveynlerinden
birinin Kıbrıs’ta doğmuş olması gerekir’.
Öğrenci/aday eğer Kıbrıs’ta doğmuş ise başvuruda
bulunabilir. Değilse, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs’ta
doğmuş olması gerekir. Lütfen bu kategorilerden birine
uygun olduğunuzu kontrol ediniz.

1) Bölüm 3.3 – TİP C Bursları Kısa Dönem Programı
altında
Çalışmakta olan profesyoneller veya
öğretmenler/akademisyenler/araştırmacılar:
İşle ilgili görev tanımını, süresini ve yerini,
sorumlulukları ve görevleri net olarak tanımlayan
istihdam belgesinin/lerinin orijinalleri. İstihdam
belgesi/belgeleri işverenin antetli kağıdı üstünde,
1

yapıyorum. Dil eğitimi almak ve kendimi
geliştirmek istiyorum. C tipi bursa
başvurmak istiyorum. Bu bağlamda
öğrenmek istediğim birkaç şey var. 1- İş
tecrübem iletişim alanında bu tecrübe
kabul edilir mi başvuru yapabilir miyim?
2011-2016 yılları arasında toplamda 3 yıl
çalıştığımı ispatlayan belge çalışma
dairesinden mi olmalı yoksa eski iş
yerimden mi? (Bu belgelerin İngilizce
olması zorunluluğu var mı? 2İngiltere'de İngilizce Dil kursuna
başvurmak istiyorum. Dil kursu olması ve
alanımla ilgili profesyonel ya da
akademik bir kurs olması bana
dezavantaj getirir mi? 3- Diplomamın
İngilizce'ye çevrilmesi zorunluluğu var mı
yoksa orjinali Türkçe olan hali kabul edilir
mi? 4- C tipi bursa başvurursam D tipi
burs için de başvuru yapabilir miyim? 5Başvuru yapmayı düşündüğüm kurs
Londra'da olan Delfin Schools
https://www.delfinschool.com/en/london/
burada Business English eğitimi almak
hedefindeyim. 6- Konu ile ilgili yüzyüze
görüşme için randevu almam gerekir mi?
Bu konuda nasıl destek alabilirim.
Saygılarımla, İyi çalışmlar dilerim.
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Merhaba; Formu doldururken aklıma
birşey takıldı. bu konuda yardımınıza
ihtiyacım var formu doldururken bir hata
yapmak istemiyorum. TİP C- KISA
DÖNEM PROGRAMLARI Bölüm B (
Eğitim Ve Profosyonel Deneyim)
bölümndeki 4. soruda uzun yıllardan beri
devam eden bir piyano kursuna katılıyor
kızımız ve ara ara sınvalara girip üst
derecelrde eğitimine devam ediyor. bu
Kursun kayıtlarını nasıl bir şekilde (
başlangıç ve bitiş tarihleri)
doldurulacağında takıldık. yardımcı
olursanız seviniriz. , Teşekkürler

2)

3)
4)

5)

çalışma süresini ve işverenin iletişim detaylarını
içermeli ve usulüne uygun olarak imzalanıp tarih
yazılmalıdır. Yukarıda belirtilen uygunluk kriteri ile
ilişkili olarak, belge(ler) 1 Ocak 2011 ve 28 Mart
2016 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam
üç yıllık iş deneyimini kanıtlamalıdır.
Yukarıda istenilen belgeyi sunduğunuz sürece
herhangi iş deneyimi kabul edilir. Belgelerin
İngilizce’ye çevrilmesi şart değildir.
TİP C adayları kısa dönem profesyonel eğitim
kursaları veya akademik araştırma veya dil
kursları için başvurabilirler.
Diplomanızı İngilizce’ye çevirmenize gerek yoktur.
Lütfen Başvuru Rehberi’nin 2’inci Bölümüne
bakınız, burada ‘adaylar yalnızca bir burs tipi
için bir tek başvuru yapabilirler. Birden çok
başvuruda bulunan adaylar reddedileceklerdir’
diye net olarak belirtiliyor.
Gidilecek AB ülkesindeki öğrenim programının
seçilmesi ve AB’deki kuruma başvuru işlemi Burs
başvurusundan ayrıdır ve tamamen adaylar
tarafından şahsen yapılması gerekir. Seçtikleri
programlar için ilgili AB kurumu veya şirket ile
iletişime geçmek ve şartlara uygun olup
olmadıklarını netleştirmek adayların
sorumluluğudur.

Bölüm 3.3 – TİP C Bursları Kısa Dönem Programı altında
Çalışmakta olan profesyoneller veya
öğretmenler/akademisyenler/araştırmacılar: İşle ilgili
görev tanımını, süresini ve yerini, sorumlulukları ve
görevleri net olarak tanımlayan istihdam belgesinin/lerinin
orijinalleri. İstihdam belgesi/belgeleri işverenin antetli
kağıdı üstünde, çalışma süresini ve işverenin iletişim
detaylarını içermeli ve usulüne uygun olarak imzalanıp
tarih yazılmalıdır. Yukarıda belirtilen uygunluk kriteri ile
ilişkili olarak, belge(ler) 1 Ocak 2011 ve 28 Mart 2016
tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üç yıllık iş
deneyimini kanıtlamalıdır.

Merhabalar, abburs programları için
başvurmayı düşünüyorum. Bir
konuda fikrinizi almak
istedim. Sitedeki basvuru
koşullarında 3 yıllık bir çalışma
yaşantısı istendiği yazıyor. Ben 3,5
yıllık öğretmenim fakat devlet
kadrosuna geçeli 2 yıl oluyor.
Öğretmenlik olarak bakıldıgında daha
önce de dersanede öpretmenlik
yapıyordum ve kayıtlıydım. Bu
konuda başvuru koşulu nedir?
Yardımcı olursanız çok sevinirim :)
2

kolay gelsin
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B Tipi burs için de yine burs programının
özellikle istediği bir dil yeterlilik sınavı
gerekli mi? Geçmiş yıllarda sanırım öyle
bir prosedür yoktu, yine de emin olmak
istiyorum.

Tüm burs tipleri için adaylar ayni yazılı testlere
gireceklerdir. Bunlar bir Dil Yeterlilik Testi, bir Genel
Yetenek Testi ve bir motivasyon Mektubundan oluşur.
Daha fazla bilgi için web sitesinde
http://www.abburs.eu/en/useful-information.html Ek B’ye
bakınız.
Geçmiş yılların değil, yalnızca bu yılın – yani 2016/17gereklerine bakmalısınız.
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Ben Lefkoşa Türk Belediyesinde çalışan
İnşaat Mühendisyim.
Genellikle Lefkoşa surlariçi tarihi binalar
ve Rum Belediyesi ile ortak kültürel
miras projeleri, ortak lefkoşa Master
planı, AB/UNDP finasmanlı ortak projeler
üzerinde çalışıyorum.
Bu konularla ilgili kısa dönem eğitim
kurslarına katılma ve Rum
belediyesindeki meslektaşlarımla ortak
çalışırken kendimi geliştirme konusunda
programınızın hedef grup kategorisine
giriyor muyum? Yanıtınız için şimdiden
teşekkür ederim.
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Ben C tipi burs kategorisine başvurarak
İngilizce Dil Kursu almak için Londraya
gitmek istiyorum.
Bununla ilgili olarak sormak istediğim
bazı noktalar var.

Lütfen web sitesinde Başvuru Rehberi’ne bakınız:
http://www.abburs.eu/en/type-c-short-term-programme(stp).html.
Burada Tip C bursları ve uygunluk kriterleri hakkında bilgi
bulabilirsiniz.

1) Gitmeyi seçtiğiniz kurumun bir hafta içinde toplam
kaç saat derse katılacağınızı ve bu kursun fulltime (tam zamanlı) kabul edildiğini gösteren bir
belge sunması gerekir. Değerlendirme Komitesi
istenildiği zaman sunulan destekleyici
dokümanlara dayanarak karar verme hakkını saklı
tutar.

1- Full time olarak kurs almak için
toplamda kaç saatlik kursları full time
olarak kabul ediyorsunuz.
Yani örneğin benim başvurmak istediğim
burs tipi genellik 20-25 saatlik haftanın 5
gününde de olan kurslar. Business
English olduğu için genellikle kurslar bu
saatlerde. Ayrıca 25-30 saat üzerine
çıkıldığında maalesef verilen burs 3 aylık
kurs ücretini ödemek ve orada kalmayı
başarmak için yeterli olamıyor.
Bu yüzden kaç saatlik kursların kabul
edileceğini öğrenmek ve planımı ona
göre hazırlamak istiyorum.
2- Ben Ankara Universitesi İletişim
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema
Bölümü mezunuyum. 3 yıldan fazla
Kurumsal İletişim Uzmanı olarak görev

2) Bölüm 3.3 – TİP C Bursları Kısa Dönem Programı
altında
Çalışmakta olan profesyoneller veya
öğretmenler/akademisyenler/araştırmacılar:
3

yaptım şu an ise yaklaşık 3 aydır başka
bir şirkette Halkla İlişkiler Koordinatörü
olarak çalışmaktayım. İşle tecrübesi ile
ilgili istenilen belgeyi ve 3 yıllık olarak
daha önce çalıştığım şirketten alacağım.
Bu şekilde uygun mudur?
veya Sosyal Sigortalar dairesinden
çalıştığım pozisyonlar ve zamanları ile
ilgili yine belge alabilirim. Bu belge de
kabul edilir mi yoksa sadece 3 yıl
çalıştığım iş yerinden alacağım belge mi
kabul edilir olacaktır?
3- Kursun Bristish Council akreditasyonu
olması yeterli mi yoksa burs seçiminde
dikkat etmem gereken başka noktalar da
var mı?
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Ben şu anda 2015/2016 yılının Şubat
ayında başlayan Master programında
kayıtlıyım. Hollanda'da Wageningen
Universitesi'nde 2 yıllık master
programına yeni başladım. Öğrenimin
Ikınci senesi için ABBursuna başvurabilir
miyim?
Ayrıca eğer ikinci aşamayı geçip
mülakata kalırsam, mülakatın skype
yoluyla yapılması mümkün olur mu?
Okulum devam ettiği için tekrardan
gelmem zor olacaktır. Ya da mülakat
tarihinin 6 Hazirandan sonraya
ayarlanması mümkün olur mu?

İşle ilgili görev tanımını, süresini ve yerini,
sorumlulukları ve görevleri net olarak tanımlayan
istihdam belgesinin/lerinin orijinalleri. İstihdam
belgesi/belgeleri işverenin antetli kağıdı üstünde,
çalışma süresini ve işverenin iletişim detaylarını
içermeli ve usulüne uygun olarak imzalanıp tarih
yazılmalıdır. Yukarıda belirtilen uygunluk kriteri ile
ilişkili olarak, belge(ler) 1 Ocak 2011 ve 28 Mart
2016 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam
üç yıllık iş deneyimini kanıtlamalıdır.
Yukarıda istenilen belgeyi sunduğunuz sürece
herhangi iş deneyimi kabul edilir.
3) Gidilecek AB ülkesindeki öğrenim programının
seçilmesi ve AB’deki kuruma başvuru işlemi Burs
başvurusundan ayrıdır ve tamamen adaylar
tarafından şahsen yapılması gerekir. Seçtikleri
programlar için ilgili AB kurumu veya şirket ile
iletişime geçmek ve şartlara uygun olup
olmadıklarını netleştirmek adayların
sorumluluğudur.
Evet, Tip B Bursları altında başvuruda bulunabilirsiniz.
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 şartlarda
video konferans veya Skype ile mülakat yapmayı kabul
edebilir. (British Council kurumun kontrolü dışındaki
herhangi bir teknik/IT sorunundan sorumlu tutulamaz).
Değerlendirme Komitesi, istenildiği zaman sunulması
gereken destekleyici delillere dayanarak karar verme
hakkını saklı tutar.
Skype ile ilgili şartlar daha sonraki aşamada web
sitesinde duyurulacaktır. Şartlara uyup uymadığınızı
buradan kontrol etmeniz gerekecek.
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Ben kıbrıs'ta doğdum büyüdüm ve kuzey
kıbrıs türk cumhuriyeti vatandaşıyım ama
ayrıca tc vatandaşıyım.Eğitimimin
tamamını kuzey kıbrıs'ta tamamladım
üniversite dahil.Bu durumda AB
bursundan yararlanma imkanım var mı?
İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

Başvuru rehberi, burs programının tüm burs tiplerinin
Kıbrıs Türk toplumu için olduğunu belirtir.
Adayların uygun olmaları için ‘Kıbrıs Türk toplumundan
olmaları, Kıbrıs’ta doğmuş olmaları veya ebeveynlerinden
birinin Kıbrıs’ta doğmuş olması gerekir’.
Öğrenci/aday eğer Kıbrıs’ta doğmuş ise başvuruda
bulunabilir. Değilse, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs’ta
doğmuş olması gerekir. Lütfen bu kategorilerden birine
uygun olduğunuzu kontrol ediniz.

4
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Başvuru zarfının üzerine başvuru sahibi
ile ilgili yazılacak olan bilgiler el yazısı
olarak mı yoksa yazıcı yardımı ile
yazılacak?

Zarfın üstüne birşey yazmanıza gerek yoktur. Başvuru
formunuzu ve ilgili diğer belgeleri teslim etmek için British
Council ofisine geldiğiniz zaman, size üstünde
doldurmanız için bir kontrol listesi olan başka bir zarf
verilecektir.

Başvuru zarfı üzerine teslim edeceğimiz
ofisin adresini yazacakmıyız?
İşverenden alınacak istihdam belgesi
hangi dilde(İngilizce/Türkçe) olmalı?
İşverenden alınacak istihdam belgesi
üzerinde "ilgili makama" olarak mı atıfta
bulunulacak, yoksa AB Ofisi tarafından
tercih edilen bir
hitap varmı?

İngilizce de, Türkçe de olabilir.

‘İlgili makama’ hitabı uygundur.

İkametgah belgesi hangi
dilde(İngilizce/Türkçe) olmalı?

İngilizce de, Türkçe de olabilir.

Başvuru formunda vereceğimiz yazılı
bilgiler (ülke ve kurum isimleri, yapılan iş
vs.) İngilizcemi yoksa Türkçemi olmalı?

Başvuru formu üstündeki tüm bilgiler İngilizce olmalıdır.
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Tip C başvuru formundaki Bölüm B, Soru
4'te sorulan "gidilen tüm okul/kurum e
aldığınız tüm yeterlilik/diploma/dereceleri
sıralayınız" sorusuna cevap olarak,
ilkokul, ortaokul, lise bilgileri de
eklenecekmi?

Adayların en son aldıkları yeterlilik ile başlayıp tüm
yeterliliklerini sıralamaları gerekir. Öğrenim programına
başlama ve bitirme tarihlerini girmeleri gerekir.
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Merhaba, Ben Southampton
Universitesi'nden temmuz 2016'ta mezun
olacagim. Hedeflerimin arasinda
Hollanda'daki universiteler de var, fakat
sitede sizin sadece 1 yillik master
programlarina burs vereceginiz yaziyor,
fakat ordaki okullar 2 yillik. Full time
kritilerine uyuyorlar, fakat bir yil daha
fazla ogrenim sagliyorlar. Boyle bir
konuda kriterleriniz varsa nelerdir?

Burs tam zamanlı (full-time) bir programın yalnızca bir
akademik yılını kapsar. Siz Hollanda’da 2 yıllık bir Master
programına devam etmeyi seçerseniz, burs almanız
durumunda ikinci yılın masraflarını kendiniz
karşılamalısınız.

Ayrica, ikamet belgesinin turkce ya da
ingilizce olmasi fark ediyor mu?
Haberinizi bekliyorum, tesekkur ederim.

İkamet belgesi İngilizce veya Türkçe olabilir.

Merhaba, Ben, Uluslararasi Kibris
Universitesi Hukuk Fakultesi 3.(yari
donem tamamlanmis) sinif ogrencisi.
Gelisen toplum iliskilerini duzenleyen
alanimda uzmanlasmak amaci ile Birlesik
Krallik'ta ( 2017 yili icin ) LLM( Hukuk
Yuksek Lisans) programlarindan birisine
basvurmak istiyorum. Burs hakkina sahip
olabilmenin baslica kriterlerini anlamis
olmakla birlikte akademik acidan yeterli
bilgiyi edinemedim. IELTS ve Lisans
diploma notu hususunda bana yardimci
olabilirmisiniz ?

Bu Burs Programı akademik yeterliliklere dayalı değildir.
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Tüm adayların yazılı testlere girmeleri gerekir (bir dil
yeterlilik testi de dahil olmak üzere). Testlerle ilgili daha
fazla bilgiyi http://www.abburs.eu/en/usefulinformation.html web sitesinde Ek B’de bulabilirsiniz.
IELTS Burs programı için bir şart değildir.

5
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C tipi burs programından yararlanarak dil
kursuna müracaat etmek istiyorum.
Müracaat ederken herhangi bir okuldan
kabul aldığıma ilişkin evrak istenecek
mi?

Başvuru rehberinin 9. bölümü – Sözleşmenin
imzalanması/Sözleşme Yükümlülükleri: ‘Adayların burs
sözleşmesini imzalamadan önce, gidecekleri AB ülkesindeki
kurumdan seçtikleri öğrenim programı için şartsız kabul
mektubu almaları gerekir.’
Başvuru yaparken üniversitelerden alınmış şartlı kabul
sunmaya gerek yoktur.

6

