Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Burs Programı Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Burs Programı
2017/18 Akademik Yılı için Çağrı

ADAYLAR İÇİN BAŞVURU REHBERİ
Başvurunuzu tamamlayıp göndermeden ÖNCE, bu burs programının
özelliklerini; uygunluk kriterlerini ve gerekli belgeleri; başvuru, değerlendirme
ve seçme sürecini; ve sonuçların nasıl ve ne zaman duyurulacağını tam olarak
anlamak için lütfen bu Rehberi dikkatli okuyunuz.
Sözleşme Makamı British Council aşağıdaki değerlere bağlıdır:
 aktivitelerimize adil ve tam katılımı sağlamak için çeşitliliği anlamak, değer vermek ve çeşitlilik
ile yapıcı olarak çalışmak; eşitliği destekleyen eylemi sağlamak;
 yaş, engellilik durumu, cinsiyet, HIV/AIDS durumu, medeni durum, hamilelik ve annelik, siyasi
görüş, ırk/etnik köken, din ve inanç, cinsel eğilim, sosyo-ekonomik durum, sabıka kaydı,
sendikal aktivite veya üyelik, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmaması veya prosedür
ve süreçlerimizde karar vermemizle bağlantısız herhangi bir nedenden dolayı, açıklanamaz
ayrımcılık olmamasını temin etmek;
 birlikte çalıştığımız kişilere adalet, onurvesaygı çerçevesinde davranmak.
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1. AMAÇLAR:
Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne yakınlaştırma hedefi doğrultusunda, Avrupa
Komisyonuaşağıda belirtilen amaçlarla, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Türk öğrenciler,
mezunlar, ve profesyonellere burs hibeleri verecektir:



Belirli bir alanda bilgi ve/veya becerilerini artıracak ek eğitim fırsatları sunmak
Avrupa Birliği’nde eğitim alma ve çalışma deneyimlerini genişleterek onları Avrupa
Birliği’ne yakınlaştırmak

2. TANIM:
2.1

BURS KATEGORİLERİ

Bu çağrı altında, bir AB Üye Devleti’nde (Kıbrıs’ın kuzeyi hariç) öğrenim, araştırma veya
eğitim için 4 farklı kategoride burs verilecektir. Her burs kategorisinin farklı hedef grubu
vardır:
Tip A: Bir lisans öğrenim programının bir akademik yılı için burslar.
Tip B: Bir yüksek lisans öğrenim programının (Master veya Doktora veya Doktora üstü)
bir akademik yılı için burslar.
Tip C: Kısa dönemli öğrenim programları, akademik araştırma veya profesyonel kurslar,
veya lisan öğrenimi de dahil olmak üzere eğitim programlarına yönelik 2 ile 6 ay arası
sürecek burslar.
Type D: Staj programları için 2 ile 6 ay arası sürecek burslar.
Başvuru sahipleri bir tip burs için yalnızca bir başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru
yapan başvuru sahipleri reddedilecektir.
Verilmesi öngörülen 128 (tam zamanlı karşılığı) burs, okul ücreti, konaklama ve seyahat
masraflarına katkı olacak şekilde toplu sabit bir miktar olarak hibe edilecek. (Son burs sayısı
verilecek kısa dönem ve staj burslarının sürelerine bağlıdır.) Dört kategorinin (alt kategorileri
ile birlikte – aşağıya bakınız) her birinde ayrı listelerde rekabet olacaktır. Yani bir
kategorideki / alt kategorideki aday, ayni kategorideki / alt kategorideki adaylar ile
yarışacaktır.
2.2

BURS FONU VE FONUN DAĞILIMI

Avrupa Komisyonu’nun 2016/17 Çağrısı dahilinde sağlayacağı toplam hibe
miktarı1,920,000 EURO’dur. Bu hibe farklı kategorilere dağıtılacak, her kategori ise aşağıdaki
gibi alt kategorilere ayrılacaktır:
TİPALisans bursları (L) için €660,000: toplam hibenin %34.4’ü; 44burs
Tip A1
%63.6 yani €420,000 daha önce Kıbrıs dışında öğrenim görmemiş olan
adaylar için ayrılacak(28burs)
Tip A2
%22.7yani €150,000 daha önce Kıbrıs’ın kuzeyi dışında öğrenim görmemiş
fakat halen öğretim ana dili Türkçe olan bir Lise’de okuyor veya böyle bir
liseden mezun olmuş olan adaylar için ayrılacak (10burs)
Tip A3
%13.6yani € 90,000 bu kategoride daha önce Kıbrıs dışında öğrenim
görmüş olan adaylar için ayrılacak (6 burs)
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B TİPİ Lisans Üstü Bursları (LÜ) için€990,000: toplam hibenin %51.6’sı; 66 burs
Tip B1
%63.6 yani €630,000daha önce Kıbrıs’ın kuzeyinin dışında bir
üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunde öğrenim görmemiş olan
adaylar için ayrılacak (42burs)
Tip B2
%22.7 yani €225,000 daha once yurt dışında bir AB üyesi ülkede öğrenim
görmüş olan adaylar için ayrılacak (15 burs)
Tip B3
%13.6 yani €135,000 daha önce yur t d ış ında f ak at AB üyesi olm a yan
bir ülk ede öğ r enim gör m üş adaylar iç in a yr ılacak (9 burs)
C TİPİ Kısa-dönem Eğitim Programları Bursları için €210,000: toplam hibenin %11’i:
Burs sayısı başarılı adayların seçtikleri kursların süresine ve sözleşme makamının
takdirine bağlı olarak hibelerin dağıtımının son dağılımına bağlı olacaktır.
Tip C1
Kisa donemli egitim programlari. Örneğin, mesleki egitim kurslari, akademik
arastirma
Tip C2
Kisa donemli dil kurslari
D TİPİ Kısa-dönem Stajlar için €60,000: toplam hibenin %3’ü: Burs sayısı başarılı
adayların seçtikleri kursların süresine ve sözleşme makamının takdirine bağlı olarak
hibelerin dağıtımının son dağılımına bağlı olacaktır.

3. UYGUNLUK KRİTERLERİ VE GEREKLİ BELGELER
Dikkat: Son başvuru tarihinde, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi (EUPSO) veya British
Council Kıbrıs ofisinde çalışmakta olan Kıbrıslı Türkler, herhangi bir çıkar çatışması
olasılığından dolayı başvuru yapma hakkına sahip değillerdir. Sözü edilen kısıtlama, söz
konusu kişilerin çocukları, eşleri, ebeveyinleri ve kardeşleri için de geçerlidir.
Uygunluk kriterleri ve delil1 olarak gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:
Tip A - Lisans Bursları (L)

3.1

A TİPİ – L Bursları için başvuru yapanlar Kıbrıs Türk toplumundan olmalı, ve Kıbrıs’da
bir lisede son sınıf öğrencisi olarak kayıtlı veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite veya
dengi yüksek öğrenim kurumunda lisans öğrencisi olarak kayıtlı olmalıdır. Kıbrıs’ta.
herhangi bir liseden mezun olan ve bir lisans programına başlamak isteyenl herkes başvuru
yapabilir. Diğer yandan, Temmuz 2017 sonuna kadar mezun olmayı bekleyen lisans
öğrencileri TİP B – Lisans Üstü Bursları altında başvurmalıdır).
Bu kategoride adaylar 3 farklı sıralamada yarışacaklar:


A1) Kıbrıslı Türk son sınıf Lise öğrencileri veya daha önce Kıbrıs dışında bir
öğretim kurumunda öğrenim görmemiş olan Lise Mezunları. Bu alt kategori
öğretim ana dili İngilizce olan bir liseye devam etmekte olan veya mezun olmuş
adaylara açıktır. Adaylar sıralama listesinde, sayfa 2’de Fonun Dağılımı başlığı
altında belirtildiği gibi A Tipi burslara ayrılan hibenin yaklaşık %60’ı için yarışacaklar.
Kıbrıs’ın kuzeyinde bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı
Kıbrıslı Türk lisans öğrencileri de bu kategoriye başvuruda bulunabilirler.

_____________________________________________________________________
1

Uygunluk kriterleri, gerekli destekleyici dokümanlar vehibe dağılımı Burs Programı fon sağlayıcısı tarafından
Sözleşme Makamı (British Council) dışında ilgili paydaşlarla konsültasyon sonucunda belirlenmiştir.
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A2) Türkçe Dili’nde Öğretim Veren Liselerde Son Sınıf veya Türkçe Dili’nde
Öğretim Veren Liselerden mezun, daha önce Kıbrıs’ın kuzeyi dışında bir
öğretim kurumunda öğrenim görmemiş olan Kıbrıslı Türk öğrenciler. Bu alt
kategori yalnızca Kıbrıs’ın kuzeyinde, öğretim ana dili olarak Türkçe’yi kullanan
bir Lise’de öğrenci olan veya böyle bir liseden mezun olmuş olan adaylara
açıktır. Bu alt kategorideki adaylar sıralama listesinde, sayfa 2’de Fonun Dağılımı
altında belirtildiği gibi A Tipi burslara ayrılan hibenin yaklaşık %30’u için yarışacaklar.
Kıbrıs’ın kuzeyinde bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda öğrenim
gören Kıbrıslı Türk lisans öğrencileri de başvuruda bulunabilirler. Bu alt
kategoride, adaylar herhangi bir AB ülkesinde hazırlık/foundation senesi için
kullanılmak üzere burs başvurusunda bulunabilirler;



A3) Daha önce Kıbrıs dışında bir öğretim kurumunda öğrenim görmüş Kıbrıslı
Türk son sınıf Lise öğrencileri veya Lise mezunları (ör. ailevi sebeplerden ilk ve
orta okul dönemlerinde veya bir uluslararası lise değişim programı veya yurtdışında
hazırlık/foundation programı dahilinde veya yabancı dil okulunda bir gap yılı verenler)
sıralama listesinde, sayfa 2’de Fonun Dağılımı altında belirtildiği gibi A Tipi burslara
ayrılan hibenin yaklaşık %10’u için yarışacaklar.Kıbrıs’ın kuzeyinde bir üniversite
veya dengi yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı Kıbrıslı Türk lisans öğrencileri de
başvuruda bulunabilirler;

Bu kategori altında burs alanlar 2017/18 Akademik yılı içinde, Kıbrıs’ın kuzeyi dışında bir
AB ülkesinde bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda (gidilecek ülkenin
makamları tarafından resmi olarak akredite edilmiş) bir lisans programını takip
edebilecekler. Hazırlık veya foundation senesine yalnızca alt kategorisinde A2 olarak
sınıflandırılan adaylar devam edebilecekler. Burslar yalnızca, bu çağrının şartları altında
belirtilmiş 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında yer alan, 2017/18 Akademik
Yılı için verilecektirler. Alınan burs 2017/2018 yılında kullanılmış olup ve ertelenemez.
Akademik takvimler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir; bu sebepden yukarıdaki tarihler
dışında farklı takvimler de onaylana bilir.
Burslar öğrenim programının bir Akademik Yılını kapsar. Seçilen program tam zamanlı
olmalıdır.






Burs €15,000 tutarında toplu bir miktar olarak verilecektir. Bu miktar aylık €1,420 (bir
akademik yılın 10 aylık bir gösterge süre olduğu formülüne dayanarak) artı €800
uçak bileti masrafı olarak (gidiş dönüş ekonomi sınıfı bir uçak biletinin ortalama
ücretine dayanarak) hesaplanmıştır .
Kıbrıs’da (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) öğrenim görmeyi seçenler için, burs €7,500
tutarında toplu bir miktar olarak verilecektir.Bu miktar aylık €750 olarak
hesaplanmıştır (bir akademik yılın 10 aylık bir gösterge süre olduğu formülüne
dayanarak).
Bu burs programı altında aile veya çocuk ödeneği sağlanmaz.

Sözleşme Makamı olan British Council, fonların kullanılmasına bağlı olarak, en fazla 2 üstün
başarılı adaya seçtikleri lisans eğitim programında 3 yıla kadar burs verme hakkını saklı
tutar. Bu lisans öğrencileri, daha önce Kıbrıs’ın dışında hiç eğitim almamış olan başvuru
sahipleri arasından seçilecektir. Bu kişiler, 1 yıldan daha uzun süren lisans programları için
başvurmuş olan adaylar arasından, değerlendirme sürecinde alınan en yüksek puanlara
dayanarak seçilecektir. Ek yıllar için verilecek toplam burs miktarı, devam ve başarı
raporlarına bağlı olarak, ilk eğitim yılı için verilen yıllık toplu rakama eşit olacaktır.
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Lisans için Uygunluk Kriterleri:
Başvuru sahipleri:
 Kıbrıs Türk toplumundan olmalıdır.
 Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır veya ebeveynlerinden biri Kıbrıs’da doğmuş
olmalıdır.
 Burs sözleşmesinin imzalandığı (burs alınması durumunda) tarihte en az 18 yaşında
olmalıdır. Başvuru sahibininburs sözleşmesinin imzalandığı tarihte 18 yaşından
küçük olması durumunda, British Council’ın Çocuk Koruma politikası gereğince
velisinin veya yasal temsilcisinin bir veli izin formu imzalaması gerekir. Veli veya
yasal temsilcinin ayrıca burs sözleşmesini de imzalaması gerekir*
 Öğrenim programına katılabilecek ve tamamlayabilecek durumda olmalıdır ve buna
engel olacak bir sağlığık sorununun olmadığını beyan etmelidir.
 2016/2017 Akademik Yılında Kıbrıs’da bir liseye kayıtlı, veya Kıbrıs’ın kuzeyinde
bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı bir öğrenci
olmalıdır. Kıbrıs’daki herhangi bir liseden mezun olanlar da başvurabilirler (yani
geçmişte bir liseden mezun olup, halen herhangi bir yüksek öğrenime devam
etmeyen adaylar). 2016/2017 Akademik Yılı içinde Kıbrıs’ın kuzeyinin dışında bir
üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı olan lisans öğrencileri bu
kategori altında başvuru yapamazlar.
 Kıbrıs’da 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.
 Gidilecek ülkedeki üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda seçilen
programın verildiği dili yeterince bilmesi gerekir.
 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 2014/2015, 2015/2016 ve 2016/17).
Yukarıdaki uygunluk kriterlerinin tümüne uymayan başvuru sahipleri reddedilecektir.
*Bu uygulama, British Council’ın çocuk koruma ve sözleşme yapma işlemlerine ilişkin
politikası gereğidir
Lisans başvuruları için gerekli dokümanlar:
1. Yakın geçmişte çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
2. Başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu
gösteren doğum belgesinin bir kopyası (yalnızca doğum belgesi kopyası kabul
edilecektir, kimlik kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir). Başvuru
sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olması durumunda, kendi doğum belgesine ek
olarak, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da
doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası da sunulmalıdır (başvuru sahibi
bu dokümanları ebeveyninin tam adı hem kendinin hem de ebeveyninin doğum
belgesinde ayni geçecek şekilde sunmalıdır). Sözleşme Makamı yukarıdaki kritere
uygunluğu inceleyebilmek amacıyla, Kıbrıs Türk toplumu ile etkin bağların olduğunu
kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
3. Kıbrıs’daki liseden alınmış, en son tamamlanan akademik yıla ait öğrenci karnelerinin
veya diplomanın kopyaları veya son seneye ait not dökümü kopyası.
4. Sadece bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı olan lisans öğrencileri
için geçerlidir: Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite veya dengi yüksek öğretim
kurumundan o tarihe kadar olan akademik başarıya ait not dökümlerinin kopyaları.
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5. Başvuru sahibinin toplamda en az 7 yıl tam zamanlı Kıbrıs’da öğrenim
gördüğünü isbatlayan (ilkokul, ortaokul, lise veya yüksek öğrenim kurumlarından)
ek sertifikalar, not dökümleri, öğrenci karneleri/diplomalarının kopyaları. Bu belgeler
gitmiş olduğunuz okul/üniversite veya ilgili eğitim makamından alınabilir. Başvuru
sahibinin, Kıbrıs’da en az 7 yıl tam-zamanlı olarak eğitim görmüş olduğunu
kanıtlayan sertifika veya not dökümlerinin, bu Akademik Yıl da dahil olmak üzere
(geçerli durumda) her Akademik Yıl için ayrı sunulması gerekmektedir.
6. Başvuru sahibinin mevcut geçerli adresini kanıtlayan İkamet Belgesi. Bu adres
başvuru formundakinin (Bölüm A) aynisi olmalıdır.
7. Adayın başvuru ve seçim sürecinde (ör. sınavlara ve mülakata girişte) kimlik
tesbiti amacıyla kullanacağı Kimlik Kartı’nın fotokopisi. Burs sürecinin her
aşamasında ayni kimlik belgesi kullanılmalıdır.
DIKKAT- ÖNEMLİ HUSUSLAR
Bir önceki yıllardan farklı olarak, sadece burs kazanan öğrencilerin yukarıdaki belgeleri, söz
konusu Burs Programına uygunluk durumlarını belirtmek için, ibraz etmeleri istenecektir.
Bursa müracaatleri
halinde adaylar verilen forumları kendi sorumlulukları altında
dolduracaklardır.
Müracaat Formunda basvuranlara uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını beyan
etmeleri ve bunu kanıtlayan destek belgelerinin olup olmadığı sorulmuştur. Sözleşmeyi
yapacak olan makam, eleme işlemlerinin nihayetinde burs için seçilen adaylardan bu
belgeleri ibraz etmelerini isteyecektir. Sözleşme Makamı, başarılı adayların burslarını belirli
durum(lar) karşısında, istenen belgeleri ibraz edememe gibi, iptal etme hakkını muhafaza
eder.
Adaylardan, müracaat sırasında 2 vesikalik resim ile birlikte istenen tek şey kimlik belirleyen
belgedir (kimlik kartı veya pasaport). Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif kimlik
tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır.
Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa
uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı
hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.
Tip B - Lisans Üstü Bursları (LÜ)

3.2

TİP B – LÜ Burslarına başvuranların lisans üstü öğrencisi veya en geç Temmuz 2017
sonuna kadar mezun olmayı bekleyen lisans öğrencisi olmaları gerekir.Geçmiş yıllarda
mezun olup da bilgi veya becerilerini artırmak isteyenler de başvurabilir.
Bu kategori dahilinde, adaylar 3 ayrı sıralamada rekabet edecekler:


B1: Daha önce Kıbrıs’ın kuzeyi dışında bir üniversite veya yüksek öğrenim
kurumunda öğrenim görmemişKıbrıslı Türk Üniversite Mezunları, sayfa 2’de
Fonun Dağılımı altında belirtildiği gibi B Tipi burslara ayrılan hibenin yaklaşık %64’ü
için ayrı bir sıralama listesinde yarışacaklar.



B2: Kıbrıs’ın kuzeyinin dışında, Avrupa Birliği dahilinde bulunan bir
üniversitede bir akademik yıl veya daha çok okumuş olan üniversite Mezunu
Kıbrıslı Türkler,sayfa 2’de Fonun Dağılımı altında belirtildiği gibi B Tipi burslara
ayrılan hibenin yaklaşık %21’i için ayrı bir sıralama listesinde yarışacaklar.



B3: Avrupa Birliği dışında bir üniversitede bir akademik yil veya daha çok
okumuş olan mezun olmuş Kıbrıslı Türkler sayfa 2’de Fonun Dağılımı altında
belirtildiği gibi B Tipi burslara ayrılan hibenin yaklaşık %15’i için ayrı bir sıralama
listesinde yarışacaklar.
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Bu kategori altında burs alanlar, bir AB Üyesi Ülke’de (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) bulunan bir
üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda (gidilecek ülkenin makamları tarafından
resmi olarak akredite edilmiş) 2017/18 Akademik Yılı içinde lisans üstü program takip
edebilecekler.
DİKKAT - ÖNEMLİ HUSUS: 4 yıllık bir lisans programının 3. Sınıfında halen okumakta olan
Lisans öğrencileri, (örneğin, MEng., veya MPharmacy gibi) burs kurallarının uygunluk
değerlendirmesinde söz konusu üniversitelerin öğrencilere 3. yılın sonunda Lisans diploması
vermeleri halinde, 4. seneleri Lisans Üstü olarak Kabuledilebilir.
Burslar yalnızca, bu çağrının şartları altında belirtilmiş 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2018
tarihleri arasında yer alan, 2017/18 Akademik Yılı için verilecek. Alınan burs 2017/2018
yılında kullanılmalı ve ertelenemez. Akademik takvimler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir;
bu sebeple yukarıdaki tarihlerden farklı takvimler de onaylanmaktadır. Burslar öğrenim
programının bir akademik yılını kapsar. Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.






Burs €15,000 tutarında toplu bir miktar olarak verilecektir. Bu miktar aylık €1,420 (bir
akademik yılın 10 aylık bir gösterge süre olduğu formülüne dayanarak) artı €800
uçak bileti masrafı olarak (gidiş dönüş ekonomi sınıfı bir uçak biletinin ortalama
ücretine dayanarak) hesaplanmıştır .
Kıbrıs’da (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) öğrenim görmeyi seçenler için, burs €7,500
tutarında toplu bir miktar olarak verilecektir.
Bu miktar aylık €750 olarak
hesaplanmıştır (bir akademik yılın 10 aylık bir gösterge süre olduğu formülüne
dayanarak).
Bu burs programı altında aile veya çocuk ödeneği sağlanmaz.

Sözleşme Makamı olan British Council, fonların kullanılmasına bağlı olarak, en fazla 2 üstün
başarılı mezuna, seçtikleri lisansüstü eğitim programında 3 yıla kadar burs verme hakkını
saklı tutar. Bu mezunlar, daha önce Kıbrıs’ın dışında hiç eğitim almamış olan başvuru
sahipleri arasından seçilecektir. Seçilen bu iki aday, 1 yıldan daha uzun süren lisansüstü
programları için başvurmuş olan adaylar arasından, değerlendirme sürecinde alınan en
yüksek puanlara dayanarak seçilecektir. Ek yıllar için verilecek toplam burs miktarı, devam
ve başarı raporlarına bağlı olarak, ilk eğitim yılı için verilen yıllık toplu rakama eşit olacaktır.
Çalışmakta olan adayların, başvuru yapmadan önce, işten izin konusunda işverenleri
ile görüşüp gerekli ayarlamaları yapmaları tavsiye edilir. Eğitim süreleri ve işe
dönüşleri ile ilgili sözleşme/mali konularda ayarlamaları işverenleri ile kendilerinin
netleştirmeleri gerekir.
Lisans Üstü için Uygunluk Kriterleri:
Başvuru sahipleri:







Kıbrıs Türk toplumundan olmalıdır.
Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır veya ebeveynlerinden biri Kıbrıs’da doğmuş
olmalıdır.
Öğrenim programına katılabilecek ve tamamlaya bilecek durumda olmalıdır ve buna
engel olacak bir sağlığık sorununun olmadığını beyan etmelidir.
Bir üniversite mezuniyet derecesine sahip olmalıdır. Lisans eğitimlerinin son
senesinde kayıtlı olan lisans öğrencileri de, Lisans derecelerini Temmuz 2017
tarihine kadar almak şartı ile başvuruda bulunabilirler. Mezun olamama durumunda,
burs (eğer verilmişse) geri alınır.
Kıbrıs’da toplam en az 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olmalıdır (ilkokul, ortaokul
veya lisede, veya Kıbrıs’ın kuzeyinde bir yüksek öğrenim kurumunda). 7 yıllık asgari
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süre kesintisiz olmak zorunda değildir ve yukarıda adı geçen farklı öğrenim
kurumlarına devamın toplamı olarak değerlendirilecektir.
Gidilecek ülkedeki üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda seçilen
programın verildiği dili yeterince bilmesi gerekir.
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 2014/2015, 2015/2016 ve 2016/17.

Yukarıdaki uygunluk kriterlerinin tümüne uymayan başvuru sahipleri reddedilecektir.
Lisans Üstü başvuruları için gerekli belgeler:
1. Yakın geçmişte çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
2. Başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu
gösteren doğum belgesinin bir kopyası (yalnızca doğum belgesi kopyası kabul
edilecektir, kimlik kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir).
Başvuru sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olması durumunda, kendi doğum
belgesine ek olarak, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve
Kıbrıs’da doğduğunu gösteren doğum belgesininbir kopyası da sunulmalıdır
(başvuru sahibi bu dokümanları ebeveyninin tam adı hem kendinin hem de
ebeveyninin doğum belgesinde ayni geçecek şekilde sunmalıdır). Sözleşme
Makamı yukarıdaki kritere uygunluğu inceleyebilmek amacıyla, Kıbrıs Türk toplumu
ile etkin bağların olduğunu kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
3. Bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumundan alınmış tüm diplomaların
kopyaları (Lisans ve Master ve eğer varsa Doktora). Aday eğer Temmuz
2017’de mezun olmayı bekleyen bir lisans öğrencisi ise, tamamlanan en son
akademik yıla ait not dökümlerinin kopyaları ve lisans eğitiminin son sınıfına
kayıtlı olduğuna dair belge.
4. Başvuru sahibinintoplamda en az 7 yıl tam zamanlı olarak Kıbrıs’da öğrenim
gördüğünü (ilkokul, ortaokul, lise veya yüksek öğrenim kurumunda) isbatlayan ek
sertifikalar, transkriptler, öğrenci karneleri/diplomalarının kopyaları. Bu belgeler
gitmiş olduğunuz okul/üniversite veya ilgili eğitim makamından alınabilir. Başvuru
sahibinin, Kıbrıs’da toplam en az 7 yıl tam-zamanlı olarak eğitim görmüş olduğunu
kanıtlayan sertifika veya not dökümlerinin, bu akademik yıl da dahil olmak üzere
(geçerli durumda) her akademik yıl için ayrı sunulması gerekmektedir.
5. Başvuru sahibininmevcut geçerliadresini kanıtlayan İkamet Belgesi. Bu adres
başvuru formundakinin (Bölüm A) aynisi olmalıdır.
6. Adayın başvuru ve seçim sürecinde (ör. sınavlara ve mülakata girişte) kimlik
tesbiti amacıyla kullanacağı Kimlik Kartı’nın fotokopisi.
Sürecin her
aşamasında ayni kimlik belgesi kullanılmalıdır.
DIKKAT- ÖNEMLİ HUSUSLAR
Bir önceki yıllardan farklı olarak, sadece burs kazanan öğrencilerin yukarıdaki belgeleri, söz
konusu Burs Programına uygunluk durumlarını belirtmek için, ibraz etmeleri istenecektir.
Bursa müracaatleri
halinde adaylar verilen forumları kendi sorumlulukları altında
dolduracaklardır.
Müracaat Formunda basvuranlara uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını beyan
etmeleri ve bunu kanıtlayan destek belgelerinin olup olmadığı sorulmuştur. Sözleşmeyi
yapacak olan makam, eleme işlemlerinin nihayetinde burs için seçilen adaylardan bu
belgeleri ibraz etmelerini isteyecektir. Sözleşme Makamı, başarılı adayların burslarını belirli
durum(lar) karşısında, istenen belgeleri ibraz edememe gibi, iptal etme hakkını muhafaza
eder.
Adaylardan, müracaat sırasında 2 vesikalik resim ile birlikte istenen tek şey kimlik belirleyen
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belgedir (kimlik kartı veya pasaport). Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif kimlik
tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır.
Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa
uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı
hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.
Tip C - Kısa Dönem Eğitim Programları Bursları (KD)

3.3

TİP C Burs kategorisinde aşağıdaki tanımlardan birine uyan kişiler başvuruda bulunabilir:




Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışmakta olan veya geçmişte çalışmış olan, ve profesyonel
bilgi ve/veya becerilerini geliştirmek isteyen, ticaret, eğitim (öğretmen ve okutmanlar
dahil), kültür ve sanat veya diğer teknik, idari veya mesleki alanlardan
profesyoneller -serbest meslek sahibi olanlar veya şu anda işsiz olanlar da
dahil olmak üzere.
Veya
Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim görmekte veya çalışmakta olan ve araştırma yapmak
ve/veya öğrenim görüp akademik bilgisini ve/veya araştırma becerilerini geliştirmek
isteyen akademisyenler/araştırmacılar.

Bu kategorilerden herhangi birine uyan adaylar, bir AB Üyesi Ülke’de (Kıbrıs’ın kuzeyi
dışında) bir üniversite veya dengi akademik veya profesyonel kurum veya eğitim/araştırma
merkezinde, 2017/18 akademik yılı içinde en az 2 ve en çok 6 ay sürecek kısa dönem
kursları – yani profesyonel eğitim kursları, dil kursları veya araştırma için burslara
başvurabilirler.
Müracaatlar adayların seçecekleri programa göre yapılacaktır. Buna bağlı olarak iki farklı
sıralamada yarışacaklardır.
- C1: Kısa süreli bir kurs veya programa müracaat etmek isteyen adaylar.
- C2: Lisan kursuna müracaat etmek isteyen adaylar.
Burslar yalnızca, bu çağrının şartları altında belirtilmiş1Temmuz 2017 ile 31 Ağustos 2018
tarihleri arasında yer alan, 2017/18 Akademik Yılı için verilecek. Alınan burs 2017/2018
yılında kullanılmalıdır ve ertelenemez. Akademik takvimler ülkeden ülkeye farklılık
gösterebilir; bu yüzden yukarıdaki tarihlerden farklı takvimler de onaylanır.
Kısa-dönem yaz kursları/araştırma için başvuran adaylar, en geç 2018 Yaz döneminde
sunulacak programları seçmelidir. Bursların az 2 ve en fazla 6 aylık bir öğrenim veya
araştırma dönemini kapsayacaktır. Seçilen programın tam zamanlı olması gerekmektedir.




Burs aylık €1,420 artı uçak biletimasrafları için €800 (gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak
bileti ücretlerinin ortalamasına dayanarak) olarak hesaplanacaktır .
Kıbrıs’da (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) öğrenim veya eğitim görmeyi seçen bursluların
bursu aylık €750 olarak hesaplanacaktır.
Bu burs programı altında aile veya çocuk ödeneği sağlanmaz.

Çalışmakta olan adayların, başvuru yapmadan önce, işten izin alma konusunda
işverenleri ile görüşüp gerekli ayarlamaları yapmaları tavsiye edilir. Eğitim süreleri ve
işe dönüşleri ile ilgili sözleşme/mali konularda ayarlamaları işverenleri ile kendilerinin
netleştirmeleri gerekir.
Kısa Dönem Programı için Uygunluk Kriterleri:
Başvuru sahipleri:
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Kıbrıs Türk toplumundan olmalıdır.
Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır veya ebeveynlerinden biri Kıbrıs’da doğmuş
olmalıdır.
Öğrenim programına katılabilecek ve tamamlayabilecek durumda olmalıdır ve buna
engel olacak bir sağlık sorununun olmadığını beyan etmelidir.
Bir kısa-dönemli kursu/eğitimi takip etmek için en azından bir lise diplomasına
sahip olmalı, veya araştırma yapmak için bir üniversite mezunu olmalıdır.
1 Ocak 2012 ve 10 Mart 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde, kendi alanında
en az üç yıl tam zamanlı çalışma tecrübesine sahip olmalıdır.
Gidilecek üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda veya eğitim/araştırma
merkezinde veya profesyonel girişim için seçilen programın verildiği dili yeterince
bilmesi gerekir. Dil kurslarına devam edecek olanlar, temel giriş-seviyesi kurslar
için başvuramazlar.
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 2014/2015, ve 2016/2017).

Yukarıdaki uygunluk kriterlerinin tümüne uymayan başvuru sahipleri reddedilecektir.
Kısa Dönem Programı için Gerekli Belgeler:
1. Yakın geçmişte çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
2. Başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu
gösteren doğum belgesinin bir kopyası (yalnızca doğum belgesi kopyası kabul
edilecektir, kimlik kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir). Başvuru
sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olması durumunda, kendi doğum belgesine ek
olarak, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da
doğduğunu gösteren doğum belgesininbir kopyası da sunulmalıdır (başvuru sahibi bu
dokümanları ebeveyninin tam adı hem kendinin hem de ebeveyninin doğum
belgesinde ayni geçecek şekilde sunmalıdır). Sözleşme Makamı yukarıdaki kritere
uygunluğu inceleyebilmek amacıyla, Kıbrıs Türk toplumu ile etkin bağların olduğunu
kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
3. Alınan en üst seviye diploma/derece kopyası (lise diploması veya Lisans/Master
veya varsa Doktora diploması).
4. Çalışmakta
olan
profesyoneller
veya
öğretmenler/akademisyenler/araştırmacılar: İşle ilgili görev tanımını, süresini ve
yerini, sorumluluları 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 2012 ve 10 Mart 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üç yıllık iş
deneyimini kanıtlamalıdır.
5. Serbest meslek sahibi adaylar için: orijinal iş kayıt belgesi veya iş izni, ve 1 Ocak
2012 ve 10 Mart 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üç yıllık iş
deneyimini kanıtlayacak herhangi destekleyici belge(ler). Sözleşme Makamı, gerekli
bulması halinde Kıbrısın kuzeyinde yürürlükte olan iş hakkında uygunluk kriterlerine
uyumunu analiz edebilmek için herhangi bir destek belge isteme hakkını, mahfuz
tutar.
6. Yalnızca işsiz adaylar için geçerlidir: Kıbrıs’ın kuzeyinde geçerli orijinal işsizlik
belgesi veya adayın 1 Ocak 2012 ile 10 Mart 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ın
kuzeyinde yaşamış olduğunu kanıtlayan herhangi bir belge. Sözleşme Makamı,
gerekli bulması halinde Kıbrısın kuzeyinde yürürlükte olan ikamet durumunu
uygunluk kriterlerine uyumunu analiz edebilmek için herhangi bir destek belge isteme
hakkını, mahfuz tutar.
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7. Başvuru sahibinin mevcut geçerli adresini kanıtlayan İkamet Belgesi. Bu adres
başvuru formundakinin (Bölüm A) aynisi olmalıdır.
8. Adayın başvuru ve seçim sürecinde (ör. sınavlara ve mülakata girişte) kimlik
tesbiti amacıyla kullanacağı Kimlik Kartı’nın fotokopisi. Sürecin her aşamasında
ayni kimlik belgesi kullanılmalıdır. Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif
kimlik tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır
DIKKAT- ÖNEMLİ HUSUSLAR
Bir önceki yıllardan farklı olarak, sadece burs kazanan öğrencilerin yukarıdaki belgeleri, söz
konusu Burs Programına uygunluk durumlarını belirtmek için, ibraz etmeleri istenecektir.
Bursa müracaatleri
halinde adaylar verilen forumları kendi sorumlulukları altında
dolduracaklardır.
Müracaat Formunda basvuranlara uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını beyan
etmeleri ve bunu kanıtlayan destek belgelerinin olup olmadığı sorulmuştur. Sözleşmeyi
yapacak olan makam, eleme işlemlerinin nihayetinde burs için seçilen adaylardan bu
belgeleri ibraz etmelerini isteyecektir. Sözleşme Makamı, başarılı adayların burslarını belirli
durum(lar) karşısında, istenen belgeleri ibraz edememe gibi, iptal etme hakkını muhafaza
eder.
Adaylardan, müracaat sırasında 2 vesikalik resim ile birlikte istenen tek şey kimlik belirleyen
belgedir (kimlik kartı veya pasaport). Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif kimlik
tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır.
Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa
uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı
hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.
Tip D Staj Bursları

3.4

Tip D Bursları için başvuran adayların şu anda çalışıyor durumda olan profesyoneller veya
mezunlar veya Kıbrıs’ın kuzeyinde bir öğretim programına kayıtlı, profesyonel yeterliliklerini
kazanma süreci içinde olan ve profesyonel bilgilerini ve/veya profesyonel becerilerini
geliştirmek isteyen öğrenciler olmalıdırlar.
Bursa hak kazananlar, Kıbrıs’ın kuzeyi dışında bir AB Üyesi Ülke’de 2017/18 Akademik Yılı
içinde profesyonel becerilerini geliştirmek için staj yapabileceklerdir.
Staj için seçilen kurum özel veya kamu sektörüne bağlı bir kurum olabilir (ör. sanat galerisi,
kütüphane, müze, okul, üniversite, hastane), bir devlet (ör. bakanlık) veya devlete ait
olmayan kurum (ör. hayır kurumu veya vakıf), veya özel bir ticari şirket (ör. banka, sigorta,
telekomünikasyon, medya) olabilir. Seçilen kurum, stajın yapılacağı AB Üyesi Ülke’de resmi
olarak kayıtlı olmalıdır veya sözleşme makamının onayına bağlı olarak uluslararası kayıtlı
olmalıdır.
Bu katagorideki burslar 2017/2018 Akademik Yılında 1 Temmuz 2017 ile 31 Ağustos 2018
tarihleri arasındaki dönemi kapsayıp 2017/2018 yılı içinde alınması gerekmektedir. Bu
katagorideki burslar 2017/2018 yılında kullanılmış olup ertelenemez. Akademik takvimler
ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir; bu sebepden yukarıdaki tarihler dışında farklı takvimler
de onaylana bilir. Burslar en az 2 ve en fazla 6 aylık staj dönemini kapsayacaktır. Stajın
tam-zamanlı olması gerekir.


Burs aylık €1,420 artı uçak biletimasrafları için €800 (gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak
bileti ücretlerinin ortalamasına dayanarak) olarak hesaplanacaktır .
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Kıbrıs’da (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında)staj yapmayı seçen bursluların bursuaylık €750
olarak hesaplanacaktır.
Bu burs programı altında aile veya çocuk ödeneği sağlanmaz.

Adayların staj için tüm ayarlamaları, seçtikleri şirket ile ve eğer gerekirse seçilen ülke ile
doğrudan yapmaları ve kararlaştırmaları gerekir. Adaylara bu ayarlamaları burs başvuru
süreci içinde en erken zamanda yapmaları önerilir.
Çalışmakta olan adayların, başvuru yapmadan önce, işten izin konusunda işverenleri
ile görüşüp gerekli ayarlamaları yapmaları tavsiye edilir. Eğitim süreleri ve işe
dönüşleri ile ilgili sözleşme/mali konularda ayarlamaları işverenleri ile kendilerinin
netleştirmeleri gerekir.
Uygunluk Kriterleri:
Başvuru sahipleri:
 Kıbrıs Türk toplumundan olmalıdır.
 Kıbrıs’da doğmuş olmalıdır veya ebeveynlerinden biri Kıbrıs’da doğmuş
olmalıdır.
 Öğrenim programına katılabilecek ve tamamlayabilecek durumda olmalıdır ve buna
engel olacak bir sağlığık sorununun olmadığını beyan etmelidir.
 En az 18 yaşında olmalıdır. (Bakınız bölüm 3.1)
 En az bir lise diplomasına sahip olmalıdır.
 Halen Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışıyor veya serbest meslek sahibi olmalıdır ve mevcut
mesleğinde Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2012 ve 10 Mart 2017 tarihler arasında en az
üç tam yıl iş deneyimi olmalıdır. Adaylar eğer yüksek öğrenimden mezun veya
yüksek öğrenimde son sınıfta hala profesyonel yeterliliklerini alma süreci içindeyseler
veya Kıbrıs’ın kuzeyinden mezun olmuşlarsa, Kıbrıs’ın kuzeyinde en az 7 yıl tamzamanlı öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir (ilkokul, ortaokul, lise veya yüksek
öğrenim kurumunda). Asgari 7 yıllık sürenin kesintisiz olması gerekmez; yukarıda
bahsedilen kurumlarda geçen toplam zaman dikkate alınacaktır.
 Seçilen staj için yeterli dil bilgisine sahip olmalıdırlar.
 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 2014/2015, 2015/2016ve
2016/2017).
Yukarıdaki uygunluk kriterlerinin tümüne uymayan başvuru sahipleri reddedilecektir.

Gerekli Belgeler:
1. Yakın geçmişte çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
2. Başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu
gösteren doğum belgesinin bir kopyası (yalnızca doğum belgesi kopyası kabul
edilecektir, kimlik kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir). Başvuru
sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olması durumunda, kendi doğum belgesine ek
olarak, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da
doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası da sunulmalıdır (başvuru sahibi
bu dokümanları ebeveyninin tam adı hem kendinin hem de ebeveyninin doğum
belgesinde ayni geçecek şekilde sunmalıdır). Sözleşme Makamı yukarıdaki kritere
uygunluğu inceleyebilmek amacıyla, Kıbrıs Türk toplumu ile etkin bağların olduğunu
kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
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3. Alınan en üst seviye diploma/derece kopyası (lise diploması veya Lisans/Master
veya varsa Doktora diploması).
4. Yalnızca profesyoneller için geçerlidir: halen çalışmakta oldukları yerden
işlerini/görevlerini, statülerini, iş yerinin adresnii, ordaki sorumlulukları, çalışma
yıllarını açık ve net olarak tanımlayan orijinal istihdam belgesi/belgeleri. İstihdam
belgesi/belgeleri işverenin antetli kağıdı üstünde, usulüne uygun olarak imzalanıp
tarih yazılmalıdır. Yukarıda belirtilen uygunluk kriteri ile ilişkili olarak, belge(ler) 1
Ocak 2012 ve 10 Mart 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üç yıllık iş
deneyimini kanıtlamalıdır VEYA
5. serbest meslek sahibi adaylar için: orijinal iş kayıt belgesi veya iş izni, ve Kıbrıs’ın
kuzeyinde toplam üç yıllık iş deneyimini kanıtlayacak herhangi destekleyici belge(ler).
Sözleşme Makamı, gerekli bulması halinde Kıbrısın kuzeyinde yürürlükte olan ikamet
durumunu uygunluk kriterlerine uyumunu analiz edebilmek için herhangi bir destek
belge isteme hakkını, mahfuz tutar.
6. Yalnızca yüksek öğrenimden mezun olanlar veya yüksek öğrenimde son sınıfta
olanlar veya hala profesyonel yeterliliğini kazanma süreci içinde olan lisans
öğrenciler için geçerlidir: edindiği en üst seviye diploma veya derecenin
kopyası (lise,lisans, lisansüstü veya doktora) veya halen Kıbrıs’ın kuzeyinde bir
öğrenim programına kayıtlı olduğunu veya profesyonel yeterliliğini kazanma süreci
içinde olduğunu ispatlayan herhangi bir orijinal belge. Buna ek olarak, adayın
Kıbrıs’ın kuzeyinde toplamda en az 7 yıl tam zamanlı öğrenim gördüğünü (bir
ilkokulda, lisede veya yüksek öğrenim kurumunda) ispatlayan ilave
sertifikaların/öğrenci karnelerinin/diplomaların kopyaları.
7. Başvuru sahibinin mevcut geçerli adresini kanıtlayan İkamet Belgesi. Bu adres
başvuru formundakinin (Bölüm A) aynisi olmalıdır.
8. Adayın başvuru ve seçim sürecinde (ör. sınavlara ve mülakata girişte) kimlik
tesbiti amacıyla kullanacağı Kimlik Kartı’nın fotokopisi.Sürecin her aşamasında
ayni kimlik belgesi kullanılmalıdır. Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif
kimlik tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır
DIKKAT- ÖNEMLİ HUSUSLAR
Bir önceki yıllardan farklı olarak, sadece burs kazanan öğrencilerin yukarıdaki belgeleri, söz
konusu Burs Programına uygunluk durumlarını belirtmek için, ibraz etmeleri istenecektir.
Bursa müracaatleri
halinde adaylar verilen forumları kendi sorumlulukları altında
dolduracaklardır.
Müracaat Formunda basvuranlara uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını beyan
etmeleri ve bunu kanıtlayan destek belgelerinin olup olmadığı sorulmuştur. Sözleşmeyi
yapacak olan makam, eleme işlemlerinin nihayetinde burs için seçilen adaylardan bu
belgeleri ibraz etmelerini isteyecektir. Sözleşme Makamı, başarılı adayların burslarını belirli
durum(lar) karşısında, istenen belgeleri ibraz edememe gibi, iptal etme hakkını muhafaza
eder.
Adaylardan, müracaat sırasında 2 vesikalik resim ile birlikte istenen tek şey kimlik belirleyen
belgedir (kimlik kartı veya pasaport). Bunu burs ve müracaat süresi boyunca pozitif kimlik
tesbiti olarak sınav ve mülakata girişte kullanacaklardır.
Adayların Sözleşme Makamına, seçim sürecinin nihayetinde, bu programa
uygunluklarını beyan eden belgeleri, ibraz edene kadar, seçim sürecindeki başarı
hiçbir adaya burs kazanma hakkı vermemektedir.
4. BAŞVURU YÖNTEMİ
4.1

Başvuru

Formları

ve
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Yönergeler
Başvuru rehberi, ornek basvuru formları, yönergeler ve diğer faydalı bilgiler ve dokumnalar
www.abburs.eu resmi web sitesinden indirilebilir. Burda ayrıca Burs Programı basvuru ve
seçim süreci ile ilgili bilgileri ve öngörülen takvimi, son muracaat tarihini ve tanıtım
etkinlikleri programını da bulabilirsiniz
2017/18 Akademik yili için yapılmakta olan burs basvuru işlemi geçmiş yıllardan farkli olarak,
aşağıda linki verilen online başvuru portalından yapılacaktır (https://apply.abburs.eu/new).
Adaylar online portaldan oluşturacakları bir hesap sayesinde kayıt yaptırabilirler. Hesaplarını
etkinleştirip şifrelerini oluşturduktan sonra kendilerine erişim izni verilecektir. Müracaat
formunu online doldurup, kaydedecekler ve sisteme yükleyeceklerdir. Ancak müracaat
fomunun çıktısını, (PDF olarak) kimlik kopyası ve 2 vesikalik resim ile British Council’in CQuals Binasındaki Avrupa Birliği Burs Programı Ofisine vermeden başvuru işlemleri
tamamlanmamış sayilmaycaktir.) (Bak Uygunluk Kriteri-bölüm 3)
British Council aynı zamanda burs programını yerel medya, kendi sayfası ve konuyla ilgili
Facebook sayfası aracılığıyla duyurmak için bir kampanya sürdürmekte, etkinlikler
düzenlemekte, ve başvuru uygunluk kriterleri ile başvuru sürecini anlatmak için açıklayıcı
bilgi seminerleri vermektedir. Bu etkinliklerin yapılacağı tarih ve yerler www.abburs.eu web
sitesi ve Facebook sayfasından duyurulacaktır.
4.2
Seçmek

Bir

AB Üyesi

Ülke’de öğrenim program

Gidilecek AB ülkesindeki öğrenim programının seçilmesi ve AB’deki kuruma başvuru işlemi
burs başvurusundan ayrıdır. Seçtikleri programlar ile ilgili olarak, gidilecek AB
üniversiteleri, kurumları veya şirketleri ile irtibata geçmek, ve AB ülkesindeki üniversite
veya kurumun seçilen program için geçerli kabul şartlarına uygun olup olmadıklarını
netleştirmek adayların kendi sorumluluğudur
British Council, AB Üyesi Ülkeler’de egitimle ilgili bir dizi bilgilendirici seminerler
duzenleycektir. Seminerlere farklı AB ülkelerinden konuşmacılar, ülkelerindeki
programlar, giriş şartları ve fırsatlar ile ilgili soruları daha detaylı cevaplamak üzere davet
edilecektir. Bu bilgi günleri ve oturumları ile ilgili programme www.abburs.eu sitesinde
duyurulacaktır.
AB ülkelerinde öğrenim, üniversiteler ve kolejler, belli programlarin öğretim dili, ucretleri ve
daha başka yararlı bilgilere, http://www.abburs.eu/en/studying-in-eu.html
web
sitesinden ulaşılabilir.
Bu burs programı altında program seçeneği, kurs türü veya öğrenim alanı açısından
herhangi bir kisitlama yoktur. Bu burs programından tam olarak yararlanmak için,
adayların tüm AB Üyesi Ülkeler’deki (Kıbrıs’ın kuzeyi hariç) öğrenim imkanlarını göz
önünde bulundurmaları önerilir.

4.3

Başvuru Yöntemi

4.3.1

Nasıl Başvuru Yapılır

Burs başvuru surecinde adaylar iki (2) web-portali birlikte takip etmek durumundadirlar.
Birincisi burs programinin resmi websitesi www.abburs.eu ikincisi ise online basvuru portalı,
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https://apply.abburs.eu/new.
Başvuru rehberi ve diğer dökumanlar 9 Ocak 2017 tarihinden itibaren www.abburs.eu
sitesinden indirilebilir. Başvuru formu online başvuru portalı https://apply.abburs.eu/new
da mevcut olup aynı gün etkin duruma getirilmiştir.
Adaylara seçtikleri burs programı kategorisi için emin olmaları ve bunun icin
portaldan doğru başvuru formunu kullanmaları hatırlatılır.
Adaylar SADECE tek tip burs programına müracaat edebilirler. Bu nedenle
kendilerine en uygun burs kategorisini seçtiklerinden emin olmalıdırlar.
4.3.2 Online Basvuru Formunun Portaldan Doldurulması













Adaylar https://apply/abburs/eu/new portalindan online basvuru formuna erisebilirler.
Formu doldururken aşağıdaki basamakları takip etmeleri gerekmektedir.
Kayıt yaptırıp bir hesap oluşturunuz. Bunu yapabilmneiz icin geçerli bir e-posta
adresinizin olması gerekiyor.
“GİRİŞ” yapabilmeniz için size bir onay e-postası (e-mail) gelecektir.
Hesabınızı aktive ettikten sonra kişisel şifrenizi oluşturunuz.
Şifreniz ile hesabiniza giriş yapıp başvuru formunuzu doldurun.
Başvuru formunuzu doldurulduktan sonra kaydedip (save) gönderiniz (submit).
Sistem size ait ozel bir kayıt numarası oluşturacaktır. (Aday Kayit numarasi)
Online basvuru formunuzu gönderdikten sonra PDF formatinda çıktısını alıp resimli
bir kimlik belgesi kopyası (kimlik belgesi veya passport) ve 2 vesikalik resim ile
British Council’in AB Burs Programi ofisine teslim ediniz.
Çıktısını aldığınız başvuru formunu 10 Mart 2017, son müracaat tarihine kadar
(Kıbrısın kuzeyindeki yerel saat 17:00), zarflanmış şekilde) teslim edip basvuru onay
mektubunuzu alınız.
Adayların başvuru formunu kendi başlarına hazırlamaları ve doldurmaları ve
formun üstünde böyle yaptıklarını beyan etmeleri gerekir. Üçüncü taraflarca
hazırlandığı ve/veya doldurulduğuna (ör. danışmanlar, rehberler, ajanslar) dair delil
görülen formlar reddedilecektir.
Adaylar başvuru formunda aşağıdakileri belirtmelidir:
o Genel Yetenek Testinin dilini – İngilizce veya Türkçe
o Dil yeterlilik testi (seçilen öğrenim programının dili ile ayni olmak şartıyle
Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden herhangi biri)
o motivasyon mektubu ve mülakatın dili (seçilen öğrenim programının dili ile
ayni olmak şartıyle Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden herhangi biri).
DİKKAT ÖNEMLİ: Seçilen öğrenim programının , alınacak sınavların,
motivasyon mektubunun ve mülakatın dili ayni olmalıdır. Alt katagori A2,D
ve C2 kategorisi altında lisan kursu almak isteyen adaylar motivasyon
mektuplarını yazmak ve mülakata katılmak için isterlerse ana dillerini
seçebilirler.



Lütfen dikkat: başvuru formu teslim edildikten sonra form üstünde
herhangi bir değişiklik yapma isteği kabul edilmeyecektir.

4.3.3 Başvuru Teslimi
Bir önceki senelerden farklı olaraktan, başvurular ONLINE BASVURU portalından
(https://apply.abburs.eu/new ) yapılacaktır. Ancak adaylar yine de başvuru formunun
çıktısını son başvuru tarihi olan 10 Mart 2017, 17:00’ye (Kıbrısın kuzeyinde kullanılan yerel
Page 15 of 28

saat) kadar şahsen aşağıdaki adrese teslim etmeleri gerekmektedir.
AB BursProgramOfisi,
British Council, C-Quals Binası
7 Şht. Üsteğmen Ünal Genç Sok,
MarmaraBölgesi, Lefkoşa
Ofis haritası: http://goo.gl/maps/MRXig

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe

Halka Acik Ofis Saatleri
09.00- 15.00
09.00 - 16.30
09.00- 15.00
09.00 - 15.00

1-10 Mart 2017 tarihleri arasında başvuruların teslim alınması için ek saatler
websitesinde duyurulacaktır.







Adaylar hem online ve hem de çıktısı alınmış basvuru formunu teslim etmeden
başvuru süreci tamamlanmamış sayilmakta ve buda reddedilmeye sebebiyet
verebilir.
Posta veya e-posta ile alınan başvurular reddedilecektir.
İstisna durumlarda, geçici olarak yurt dışında yaşayan başvuru sahipleri,
doldurulmuş başvuruyu ve gerekli dokümanları kapalı zarf içinde taahhütlü kurye
ile gönderebilirler. Zarfın son başvuru tarihinden önce ulaştırılması kendilerinin
sorumluluğundadır.
BritishCouncil, kurye ile gönderilen dokümanların görebileceği herhangi bir
hasardan veya gecikmeden sorumlu değildir.
Başvuru çıktısı ve resimli kimlik belgesinin kopyası (kimlik kartı veya
pasaport) ile iki vesikalık resim bir zarf içinde SADECE adayın ismi, kimlik
numarası, aday kayıt numarası ve verildiği tarih yazılarak verilmelidir.
British Council başvuru sahibinin zarfını teslim alınca, bu başvurunun teslim
alındığını teyit eden imzalı ve tarihli bir onay belgesi verecektir. Bu belge aynı
zamanda yazılı test için davetiyedir.
DIKKAT ONEMLI: Online başvuru sürecinde adaylar bazı onay sorularını
cevapladıktan sonra eğer uygunluk kriterlerine sahip değillerse İKAZ MESAJI
alacaklardır. Gelen mesaj onlara başvurdukları burs, seçtikleri katagori veya
alt katagori için uygunluk kriterlerini karşılmadıkları söyleyecek ve başvuruları
ONAYLANMAYACAKTIR. Yine de sistem onların başvuru formunu doldurup
göndermelerine izin verecektir.

4.3.4 Başvurular için son tarih
Başvurular için cağrı, duyurulduğu gibi 9 Ocak ile 10 Mart 2017 tarihleri arasında açık
olacaktır. Başvurular için son tarih Cuma 10 Mart, 2017 Kuzey Kibris yerel saati tam
17.00’dir (adres için yukarıda bölüm 4.3.3’e bakınız).

5. NETLEŞTİRMELER
5.1

Başvuru sahipleri için Netleştirmeler
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Adaylar tüm sorularını son başvuru tarihinden 21 gün öncesine kadar (17 Şubat 2017
Cuma) euscholarships@abburs.eu e-posta adresine ulaştırabilirler. Bu tarihe kadar
gönderilen soruların cevapları son başvuru tarihinden en geç 13 gün önce (27 Şubat 2017
Pazartesi) www.abburs.eu web sitesinde “yararlı bilgiler”, “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı
altında yayınlanacaktir.
Adayların,Başvuru Rehberi’ni ve www.abburs.eu sitesinde yayınlanacak olan, diğer
adayların yönelttiği sıkça sorulan sorulara (SSS) verilen tüm yanıtları dikkatle okuduktan
sonra başvuru formunu doldurmaları tavsiye edilir. Sıkça Sorulan Sorulara verilen yanıtlar
adaylara başvurularını hazırlarken yardımcı olabilecek bazı önemli konuları netleştirebilir.
Red edilme ihtimalini önlemek için, adayların başvurularını teslim etmeden önce önemli
olabilecek konuları göz önünde bulundurmaları gerekir.
Sözleşme Makamı için Netleştirmeler

5.2

Herhangi bir tereddüt veya gecikmeye yol açmamak, ve gerekli tüm dokümanları
zamanında teslim etmek için, adayların Başvuru Rehberi’ni ve ilgili dokümanları
dikkatli okumaları önemle tavsiye edilir.
Başvuru Rehberi bölüm 3 de belirtildiği gibi, uygunluk kriterleri eleme sürecinin sonunda
yapılacaktır. Bu sebepten dolayı adaylardan seçim süreci tamamlanincaya kadar destek ve
kanıtlayıcı belge talep edilmiyecektir (yukarıda ilgili bölümde de dendiği gibi). Burs
kazananların listesi açıklandığı zaman, burs almaya hak kazanan adaylara gerekli belgeleri
tedarik etmek için 1 Haziran 2017, Perşembe güne kadar süre verilecektir..
Sözleşme Makamı başarılı bir adayın seçmelerden sonra gerekli belgeleri Sözleşme
Makamının tesbit ettiği son teslim tarihine kadar (1 Haziran 2017) tedarik edememesi
durumunda verilen bursu iptal etme hakkını saklı tutar. Sözleşme Makamı başarılı
adaylardan ayrıca netleştirme ve daha detaylı destek belge isteme ve belgelerin orijinini
kontrol etme hakkını da saklı tutar. Belgeler üzerinde oynama veya sahtecilik tesbit edilen
adayların bursları iptal edilecektir.
Adaylardan başvuru formunu teslim etme sürecinde istenen tek belge resimli kimlik belgesi
(kimlik kartı veya pasaport) ve 2 vesikalik resimdir. Adaylar bunu kimlik tesbiti için tüm
başvuru ve seçme sürecinde kullanacaklardır (ör. Yazılı sınavda ve mülakatta).
Seçim sürecindeki başarı (sürecin sonunda, önceden belirlenen kriterleri sağladığını
gösteren) (sürecin sonunda, önceden belirlenen kriterleri sağladığını gösteren) Sözleşme
Makamının istediği belgeleri tedarik edip programa uygunluğunu kanıtlayana kadarSözleşme
Makamının istediği belgeleri tedarik edip programa uygunluğunu kanıtlayana kadar (son tarih
1 Haziıra 2017 hiç bir adaya burs kazanma hakkını vermez.

6. SEÇİM SÜRECİ
Seçim süreci 3 aşamalıdır. Adaylar 3 aşamalı değerlendirmeden geçecekler:




Basamak 1-Yazılı Sinavlar
Basamak 2-Motivasyon Mektubu ve Mülakat
Basamak 3- Uygunluk Kriterleri
6.1 Basamak 1: Yazılı Sinavlar

Tum Başvuran Adaylar Yazılı Sınavlara davet edileceklerdir.
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Adaylar, bir dizi yazılı sınavı ayni gün içinde, sınav koşulları altında tamamlayacaklar.
Sınavlar için Lefkoşada belirlenmiş yer/yerler adaylara başvuru tesliminde verilen onay
mektubunda duyurulacaktır. Yazılı sınavlar için öngörulen tarih: Cumartesi 1 Nisan
2017 dir.
Bu tarih ve adayların sınav saati web sitesinde teyit edilecektir. Adaylar başvuru
yaparken web sitesinde duyurulan sınav tarihlerinde müsait olduklarından emin
olmaları gerekir. Bu konuda istisna yapılmayacağı önemle belirtilir. Daha fazla bilgi
www.abburs.eu web sitesinde yer alacaktır.
1 Nisan 2017 tarihinde adayların aşağıdaki 3 testi almaları gerekmektedir:
 Genel Yetenek Testi
 Dil Yeterlilik Testi
 Motivasyon Mektubu
6.1.1 Genel Yetenek Testi: Türkçe veya İngilizce olarak alınabilir. Adayların
çoğunluğunun bu testi Türkçe olarak almaları beklenir, fakat Türkçe’si yeterli
olmayan veya sınavı İngilizce dilinde almayı tercih eden adaylar, İngilizce
olarak alabilirler. Tüm adayların bu sınav için dil tercihlerini başvuru formunda
belirtmeleri gerekir. Genel Yetenek Testiile ilgili daha fazla bilgi için Ek B’ye
bakınız.
6.1.2 Dil Yeterlilik Testi herhangi bir AB resmi dilinde olacak. İngilizce yeterlilik için
British Council’ın APTIS testi; v e y a “motivasyon mektubu”, mülakat ve
öğrenim programının diliyle ayni olan, adayın seçtiği AB’nin resmi dillerinden
birinde bir yeterlilik testi. Dil yeterlilik testi ile ilgili daha fazla bilgi için Ek B’ye
bakınız.
6.1.3 “Motivasyon Mektubu”adayın seçtiği öğrenim programının dili olan Avrupa
Birliği’nin resmi dillerinden herhangi birinde yazılacak.
Lütfen dikkat: motivasyon mektubu sınav koşulları altında yazılmalıdır. Bu yüzden,
tüm adaylara, sözleşme makamına, ve değerlendirme komitesi’ne kolaylık olması
açısından, motivasyon mektubu diğer yazılı testler ile ayni günde yazılacaktır. Fakat,
adaylar dil yeterlilik testi ve genel yetenek testinden aldıkları puanlara dayanarak 2.
Aşama’ya ( Motivasyon Mektubu ve Mülakat) geçecekler. Bu yüzden, yalnızca 2.
Aşama’ya geçen adayların motivasyon mektupları değerlendirilecektir; bu notlama,
mülakatı yapan ve değerlendiren değerlendirme uzmanlari tarafından yapılacaktır.
Adayların, dil yeterlilik testi için tercih ettikleri dili başvuru formu üstünde belirtmeleri
gerekir. Ayni dil motivasyon mektubu ve mülakat için kullanılmalıdır. İngilizce dilinde
sunulan öğretim programlarına katılacak olan adayların İngilizce yeterlilik testini (APTIS)
almaları gerekmektedir
DİKKAT ONEMLI: öğrenim programı, testler, motivasyon mektubu ve mülakat
Için seçilen dilin ayni olması şarttır. Sadece, A2, alt kategorisi, D kategorisi ve
C2 dil kursuna katılmak isteyen Başvuru Sahipleri, motivasyon mektuplarını
yazmak ve mülakata katılmak için ana dillerini (ornek: Türkçe) seçebilirler
Yazili sinavlarin ardından, adaylar dört kategorinin - Tip A, B, C ve D – her bir alt
kategorisinde Dil Yeterlilik testi ve Genel Yetenek Testi özet puanlarına göre sıralamaya
girecekler.
Öngörülen 128 burs sayısına bağlı olarak, her alt kategori dahilinde başarı sırasına göre
yaklaşık 256 a d a y 2 . a ş a m a y a d a v e t e d i l e c e k ; bu aşamada adayların motivasyon
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mektupları ve mülakatları değerlendirilecek.
6.2
AŞAMA 2: Motivasyon Mektubu ve Mülakat
Mülakata davet edilen adayların motivasyon mektubu mülakat ile ayni günde
değerlendirilecek ve ikisinin notları puanlarına eklenecek. Motivasyon mektubu ve mülakat
için değerlendirme kriterleri Ek A’da verilmiştir.
Ongorulen fon miktarına göre (bölüm 2.2), yaklaşık 256 mülakat oturumunun aşağıdaki
gibi dağıtılması beklenir:
Kategori

Ortalama
sayısı

Tip A
Tip B
Tip C
Tip D

88
132

mülakat

Her alt kategori
mülakat sayısı

için

ortalama

56 (A1); 20 (A2); 12 (A3)
84 (B1); 30 (B2); 18 (B3)

Aday sayısı, eğitimin veya stajın kaç ay süreceği vs. ve hibenin
son dağılımına bağlıdır.(Aşağı yukarı 36 mülakat)

Sözleşme makamı (British Council) mümkün olduğunca her burs hibesi için 2 adayın
mülakata alınmasını hedeflemektedir. Fakat, bir veya birden çok kategoride belirlenen uygun
aday sayısına göre, sözleşme makamı mülakat sayılarının kategorilere ve alt kategorilere
dağılımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Mülakatlar AB Burs Programı Ofisi, British Council, C-Quals Binası,7, Şht. Üsteğmen
Ünal Genç Sok, Marmara Bölgesi, Lefkoşa adresinde yapılacak. M ü l a k a t l a r i ç i n
öngorulen tarih:

Adaylar Tip A, B, C ve D
Pazartesi 1– Çarşamba 17 Mayıs 2017
Mülakatlar uluslararası bir değerlendirme ekibi tarafından yapılacaktır.
Mülakatlar 25 dakika kadar sürecek ve adaylara 2 değerlendirmeciden oluşan kurul
tarafından sorular sorulacaktir. Mülakatlara en fazla iki gözlemci de katılabilir fakat bu
kişiler soru sormayacaklardir. Seçilen adayların mülakatları adayın seçtiği öğrenim
programının dili olan bir resmi AB dilinde yapılacak; bu dilin motivasyon mektubunun dili ile
ayni olması şarttır (Lütfen Mülakat Değerlendirme Kriterleri için Ek A’ya bakınız). Mülakata
vaktinde gelmeyen adaylar reddedilecektir.
Seçtikleri öğrenim programının dilinde mülakata katılabilecek kadar bu dile hakim olmayan
Tip A2, D ve C2 kısa dönem dil kursu adayları, motivasyon mektubu ve mülakat için
İngilizce veya Türkçe dilini seçmelidirler.
Başvuru süreci çok rekabet gerektirir. Adayların 2. Aşama’ya (Motivasyon mektubu ve
Mülakat) geçebilmeleri için 1’inci aşamada kendi alt kategorilerinde en yüksek puanları
almış adaylar arasında olmaları gerekir. Fakat, mülakat aşamasına gelindiğinde, bu
programın amacının Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa bilgisini, deneyimini ve takdirini
artırmak olduğu göz önünde bulundurulunca, adayın motivasyon mektubunda ve mülakatta
Avrupa’da görmek istediği eğitim için belirttiği neden seçim sürecinin anahtar bölümünü
oluşturur. Bu yüzden, değerlendirmede en büyük ağırlık mülakata verilmiştir (bölüm 6.4’e
bakınız).
6.3 AŞAMA 3: Uygunluk Kriterleri
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Mülakatlar yapıldıktan sonra, tüm puanlar (Aşama 1 yazılı Test ve Aşama 2 Motivasyon
Mektubu ve Mülakat) ağırlıklarına gore hesaplanacaklardır. Önceden belirlenmiş gün olan
23 Mayıs 2017 günü her alt katagori için adayların listesi hazırlanıp duyurusu
yapilacaktir..Her kategori ve alt kategoride isimleri belirtilen adayların gerekli destek ve
kanıtlayıcı belgeleri 1 Haziran 2017 ye kadar Bolum 3 te belirtilldiği gibi tedarik etmeleri
gerekmektedir.
Uygunluk kriterleri kontrolu tamamlandığında, 1 Haziran 2017 ye kadar Bölüm 3 te listlenen
gerekli destek belgeleri tedarik edemeyen adayların yerine yedek adaylar seçileceklerdir.
Onaylanmış en son aday listesi 9 Haziran 2017 de yayınlanacaktır.
6.4 Toplam Puan ve Sıralama
Dıştan gelen değerlendirme uzmanlari tarafından yapılan mülakatlardan sonra, adayların
her yazılı testten, motivasyon mektubundan ve mülakattan aldığı ham puanlara aşağıdaki
tabloda gösterildiği gibi ağırlıklar verilecektir:
Alt Katagoriler A1 ve A3 için (Lisans), B1, B2 ve B3 (Lisans Üstü) ve C1 (Kısa Dönem
Profesyonel Kurslar ve Akademik Araştırma):
Dil Yeterlilik Testi

%20

Genel
Yetenek Testi
%20

Motivasyon
Mektubu

Mülakat

%20

%40

Alt Katagoriler A2 (Lisans), D (Staj) ve C2 (Kısa Dönem Dil Kursları)

Dil Yeterlilik Testi

%10

Genel
Yetenek Testi
%20

Motivasyon
Mektubu

Mülakat

%20

%50

Ağırlıklardan sonraki yüzde (%) puan, toplam / özet puan olacaktır. Mülakata (Aşama 2)
alınmış olan tüm adayların toplam puanları daha sonra her alt kategoride sıralamaya
konulacaktır.
Burs alabilmek için bir adayın toplam puanının en az %60 olması gerekir. Fakat, %60
puan almak burs almayı garantilemez – bu puan, her alt kategoride sıralamaya
girebilmek için alınması gereken asgari puandır. Her kategoriye/alt kategoriye ayrılan
fon miktarı ve toplam burs fonu ile sınırlı burs sayısına bağlı olarak, her alt kategoride
en yüksek puana sahip adaylar burs için seçilecek.
Ongörülen bütçeye bağlı olarak, her kategori ve alt kategori için gösterge burs sayısı
aşağıda verilmiştir:
Burs Kategorisi

Kategoriler Icin Ongorulen Burs AltKategoriler
Icin
Sayılari
Ongorulen Burs Sayıları

Tip A –Lisans

44 burs

Tip B –Lisansüstü

66 burs

Tip A1
Tip A2
Tip A3
Tip B1

28
10
6
42
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Tip C – Kısa Dönem

14 tam bursa eşdeğer

Tip D –Staj

4 bursa eşdeğer

TOPLAM

128

Tip B2
Tip B3
Tip C1
Tip C2

Tip D

15
9
Seçilen programın
kaç ay sürdüğüne
bağlı. Ör. Herkes 6
aylığına giderse
11.26 burs, 2 aylığına
giderse 28.84 burs
Seçilen stajın kaç ay
sürdüğüne bağlı.
Ör. Herkes 6 aylığına
giderse 6.4 burs, 2
aylığına giderse
16.48 burs
128 tam zamanlı
bursa eşdeğer

6.5 Burs Dağılımı ve Fonların / B ütçenin Kullanımı
Toplam puanlar hesaplanıp sıralama listeleri hazırlandıktan sonra bunlar Değerlendirme
Komitesi’ne sunulacak. Değerlendirme Komitesi sonuçları inceleyip Sözleşme Makamına
son önerilerini sunacak. Bundan sonra, Sözleşme Makamı alt-kategorilere hibe
dağılımının son ayarlamalarını yapacak ve sonuçlar adaylara duyurulacak.
Bir veya birden çok alt kategoride yeterince uygun adayın bulunmaması durumunda,
fonların azami değerlendirilebilmesi için, Sözleşme Makamı (British Council) fonların
alt kategoriler arasında yeniden dağılımını yapma hakkına sahiptir. Öncelik şu guruplara
verilecektir: 1) Daha önce Kıbrıs’ın kuzeyi dışında hiç öğrenim görmemiş olan kişiler; ve 2)
daha önce bir AB üye ülkesinde hiç öğrenim görmemiş kişiler.
Adaylara sonuçları elektronik posta ve/veya web portal aracılığıyla bildirilecektir; ve her
kategoride başarılı adayların son kısa listesine girenlere burs verilecektir. Başarılı herhangi
bir adayın bursunu alamaması durumunda, veya herhangi bir kategoride kısa listeyi
uzatacak yeterli fonun olması durumunda, yedek listedeki adaylara da puan
sıralamasına göre burs verilecektir.

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI
Aşağıda Bölüm 13’de verilen gösterge zaman tablosuna göre, Adaylara her aşamadaki
ilerlemeleri ve
sonuçlar özel olarak e-posta ve/veya aday/müracaatci web sitesi
portalından bildirilecektir. Doğru e-posta adresini sağlamak ve e-postalarını düzenli
olarak kontrol etmek adayların sorumluluğudur.
Bütün adaylar basvuru formlarini teslim ettikleri gün yazılı sınavlar için davet belgelerini de
alacaklardır.
7.1

1’inci Aşama’dan sonra

1’inci Aşamadaki yazılı test sonuçları 21 Nisan 201, Cuma tarihinde tum kategorilerdeki
adaylara bildirilecektir.
1’inci Aşama’dan (Yazılı Test) 2’inci Aşama’ya (Motivasyon Mektubu ve Mülakat)
geçemeyen adaylara sinav sonuclari e-posta veya web portal aracılığı ile bildirilecektir.
Adaylar sınavda aldıkları notlarını Yazılı Testen hemen sonra en geç Cuma 21 Nisan 2017
ye kadar alacaklardır.
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2’inci Aşama’ya geçemeyip, uygun bulunmama nedenleri konusunda daha fazla açıklama
isteyen adaylar British Council görevlileri ile görüşmek için e-posta yoluyla randevu
alabilirler (lütfen euscholarships@abburs.eu adresine yazınız). Randevular talep sırasına
gore 24-25 Nisan 2017 tarihleri arasi verilecektir.
1’inci Aşama olan mülakat basamağına geçen adaylara notları hakkında sürecin sonuna
kadar bilgi verilmiyecektir. ör. Final sonuçları ilan edene kadar.
Adayların test notlarını gösteren kayıtlar paylaşılacak ve dosyada tutulacak, fakat sınav
kağıtları incelemeye açık olmayacak, ve adaylara sorulara verdiklerin cevaplarının kalitesi
konusunda değil, yalnızca puanları ile ilgili geribildirim verilecek. Söz konusu testler
uluslararası kullanılmaktadır ve gizli bilgi kapsamında oldukları için soru/cevap kağıtları
dosyada tutulmayacaktır.
Her katagoride ve alt katagoride Aşama 2 ye geçen adayların kayıt numaraları şifre ile
korunmuş portalda bir liste halinde yayınlanacaktır.
7.2

2’inci Aşama’dan sonra- Mülakat

Dört ana katagorinin (Tip A,B,C ve D) her alt katagorisindeki adaylar burs sıralamasında
not sırasına göre listelenecekler. (ör. 9 liste A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D)
Her katagorinin en yüksek notunu alan adaylar bursa aday gosterilecekler ve bu duyuru
onlara 23 Mayıs 2017 Salı tarihinde eposta veya web sitesi portalından gonderilecektir
.
Her katagori ve alt katagoride bursa aday gösterilenlerin aday numaraları liste halinde şifre
ile korunan aday portalında yayınlanacaktır. Fakat bir önceki senelerden farklı olaraktan bu
burs sahiplerinin son liste hali değildir. Bu bursa uygun bulunan adayların listesi olup bursu
kazanmaları Bölüm 3 de listelenmiş gerekli destek belgeleri tedarik etmeleri halinde
gerçekleşecektir.
7.3

3’üncü Aşama’dan sonra

Yukarıdaki liste anons edildikten sonra, burs almaya hak kazanan adaylara ve yedek
listesindeki adaylara 1 Haziran 2017 Perşembe gününe kadar gerekli destek ve kanıtlayıcı
belgeleri tedarik etmeleri için süre verilecekler. (Bk. Bölüm 3) Aday listesinde isimleri
verilen adaylar gerekli belgeleri tedarik edememeleri halinde reddedilip, sıralamada yer
alan yedek aday seçilecektir.
7.4

Yedekler Listesindeki Adaylar

2’inci aşama’yı (Motivasyon mektubu ve Mülakat) tamamlamış ve toplamda en az %60
puan almış fakat sıralamada en üst kademede olmayan adaylar (her kategoride
verilecek burs sayısı alt kategorilerin her birine ayrılan fonlar ve toplam burs fonu ile
sınırlıdır) yedekler listesine yerleştirilecektir.
Yedek listesine giren adaylara en geç 23 Haziran 2017, Perşembe tarihinde e-posta
ve/veya web portali aracılığıyla haber verilecektir. Bu adaylara, seçtikleri kategoriye ait
yedek listedeki konumları (kaçıncı sırada oldukları) da bildirilecektir. Bölüm 3 de listelenen
gerekli destek belgeler, programa uygunluklarını kanitlamak icin ve eğer alt katagorilerinde
bir yer açılırsa sıraya konabilmeleri için yedek listesindeki adaylardanda istenecektir.
Her alt kategoriye ait yedek listesinde yer alan adayların kayıt numaralarını içeren bir liste
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şifreli web sitesinde yayınlanacaktır.
Yedek adaylara burs alıp almayacaklarını öğrenmelerinin uzun zaman alabileceği
hatırlatılır. Bunun nedeni, burs alan kişilerin koşulsuz kabul mektubu almaları yılın ileri
zamanlarını bulabilir. Ayrıca, burs alan bazı kişilerin vize, sağlık veya kendi kontrolleri
dışında olup önlenemeyen bazı sorunlarından kaynaklanan gecikmeler olabilir. British
Council durumlarında bir değişiklik olması durumunda yedek listedeki adayları
bilgilendirecektir.
7.5

Sonuçları ile ilgili daha fazla netleştirme

Aşama ve/veya 2. Aşama) isteyen adaylar British Council görevlileri ile görüşmek için eposta yoluyla randevu alabilirler (lütfen euscholarships@abburs.eu adresine yazınız).
Randevular aşağıdaki sırayla, talep sırasına göre verilecektir:
1) 24-25 Mayıs 2017 Burs alamayıp, yedek listesinde de olmayan adaylar
2) 26 Mayıs 2017 Burs alamayıp, yedek listesinde olan adaylar

8. İLETİŞİM
8.1 Çağrı’nın yapılması ve bu Başvuru Rehberi’nin yayınlanmasını takiben, web
sitesinde ve/veya Facebook sayfasında düzenli Aralıklarla önemli bilgiler
yayınlanmaya devam edecektir; başvuru sahiplerinin bu bilgileri sık sık takip
etmeleri, ve Sözleşme Makamı’nı (British Council) aramadan önce kendilerini
ilgilendiren tüm bilgileri dikkatle okumaları önemle tavsiye edilir.
8.2 Adaylar ve Sözleşme Makamı arasında izlenecek normal iletişim yöntemi aday
portalı ve/veya başka bir elektronik yöntemle olacaktır. e-posta adresi ve diğer
iletişim detaylarının doğru ve güncel olmasından adayların kendilerinin sorumlu
olduğu hatırlatılır. British Council gerekli ve uygun olduğu zamanlarda e-posta
güncellemeleri gönderecektir.
Bilgi koruma prensipleri nedeniyle kişisel bilgiler yalnızca adayların kendilerine
verileceğinden, adayların üçüncü şahıslarla değil, e-posta yoluyla doğrudan British
Council ile iletişime geçmeleri önerilir.
8.3 Adaylar her iletişime geçtiklerinde kendilerine özel aday numarasını e-posta
konu (subject) alanına girmelidir.
8.4 Aday sayısından ve seçim sürecinin kısalığından dolayı telefonla iletişimin kısıtlı
olacağı adaylara hatırlatılır.
8.5 Çok özel ve istisna durumlarda adaylar British Council görevlileri ile yüz yüze
görüşme talep edebilirler. Lütfen çalışma saatlerimiz için Bölüm 4.3.3 ve 10 - 11 e
bakınız.

9. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI/SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Burs almış olan başarılı adaylar (“faydalanicilar/ hak sahibi”) hibenin alınmasına dair bir
sözleşme imzalayacaklar. British Council’ın 18 yaşından küçük bireylerle sözleşme
imzalayamayacağını lütfen göz önünde bulundurunuz. Böyle bir durumda, hak sahibinin
ebeveyinlerinden biri British Council ile sözleşme imzalayacaktır.
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Aşağıdaki şartlar geçerlidir:
9.1 Şartsız Kabul Mektubu
Adayların burs sözleşmesini imzalamadan önce, gidecekleri AB ülkesindeki kurumdan seçtikleri
öğrenim programı için şartsız kabul mektubu almaları gerekir.
9.2

Banka detayları

Tüm hak sahiplerinin Kıbrısın kuzeyinde uluslararası çalışan ve geçerli IBAN (tam
uluslararası banka hesap numarası) numarası olan yerel bir bankada kendi adlarına Euro
para biriminde bir bankahesabı açmaları gerekmektedir. Bankaların burs parası transferinde
uygulayacağı herhangi bir işlem ucreti hak sahiplerinin yükümlülüğündedir.
Hak sahiplerinin imza sürecinde oluşabilecek herhangi bir gecikmeyi önlemek için kendi Euro
hesaplarını çok önceden açmaları tavsiye edilir. Banka hesap detaylarını alır almaz başvuru
portalından banka detaylarını girmeleri gerekmektedir.
9.3

Sözleşmenin İmzalanması

Başarılı adaylara (hak sahipleri) bursu aldıkları aday portalından e-posta ile bildirilecektir.
Hak sahiplerinin Sözleşme Makamı British Council ile sözleşme imzalamaya ancak
aşağıdakileri yerine getirince hazır olacaklarıni lütfen göz önünde bulundurunuz
1) geçerli bir bankadan banka hesabı detayları
2) gidecek kurum, üniversite veya enstütüden alınmış şartsız kabul mektubunu
3) seçtikleri kurumdan gelen teklifi kabul ettiklerine dair delil sunmaları
Herhangi bir başarılı adayın aşağıdaki belgeleri Sözleşme Makamı British Council’a son
teslim tarihine kadar sunmaması durumunda British Council bursu yedek listedeki bir
adaya verme hakkını saklı tutar: seçilen kurumdan gelen şartsız kabul mektubu, 2)
adayın kurumdan aldığı teklifi resmi olarak kabul ettiğinin delili, ve 3) burs bildirisi
mektubunda belirtilen banka detayları formunun doldurulmuş kopyası.
Sözleşmenin son şekli, web sitesine bilgi amaçlı konulan taslaktan biraz farklı olabilir.
Sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi veya ihlali durumunda (ör. raporların ve
destekleyici dokümanların gönderilmemesi, kursa devamsızlık), Sözleşme Makamı British
Council o z a m a n a k a d a r ödenilen burs miktarının tümünü veya bir kısmını geri
alabilir. (Sözleşmedeki Ek 3 ‘e bak)
9.4

Hak Sahiplerinin Sözleşme Yükümlülükleri ve Hibenin Ödenmesi

Sözleşme imzalayan başarılı adaylar sözleşmenin imzalandığı tarihinden sonraki 30 gün
içinde burs miktarının %80’ini on odeme olarak ve yolculuk ücretini (eğer uygunsa) alacaklar.
Geriye kalan %20 haksahibi nin programı tamamlamasından sonra bir ay içinde Sözleşme
Makamı British Council’a final raporunu teslim ettikten sonra alınacaktır.
Sözleşmenin bir şartı olarak öğrencinin
tamamlaması zorunludur:

aşağıda

detayları

verilen

raporları

Tip A ve Tip B bursları:
1) Ara Raporu: Hak sahipleri ara raporu ilk beş ay gittikleri enstütüde tamamladıktan
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sonra sunarlar. Programın çeşitli yönleri hakkında bilgi vermeleri gerekmektedir.
Rapor 31 Mart 2017 or 2018 ye kadar verilmelidir. (bk. Bölüm 12.4)
2) Final Raporu:
Hak sahiplerinin programa devami, basarilari, programi
tamamlamalari ve programın diğer yönleri ile ilgili bir raporu programi
tamamladıktan bir ay içinde sunmalari gerkemektedi
Tip C ve D bursları: Kısa dönem programının sonunda bir tek rapor sunulacaktır.
Örnek sözleşme ve rapor şablonları web sitesinde referans amaçlı bulunmaktadır.
Sözleşme, raporlar, vs. ile ilgili ek bilgiler sözleşme süreci ve programın başlaması
öncesinde hak sahiplerine verilecektir.
9.5

Kurum Değiştirme

Başarılı adaylar, özünde ayni konu alanında kalmak ve öğretim dili girdikleri testlerin ve
mülakatın diliyle ayni kalmak şartıyle, ilk başta seçtikleri ülkeyi, üniversite veya yüksek
öğrenim kurumunu Sözleşme Makamı ile sözleşme imzalama zamanına kadar değiştirme
talebinde bulunabilirler.Sözleşmenin imzalanmasından sonra üniversite veya kurum
değiştirme burslunun seçtiği öğrenim programının dilini değiştirmemesi, ve programın
özünde değişmemesi şartı ile mümkündür. Burslunun böyle bir değişiklik için British
Council’dan önceden onay alması şarttır.
9.6

Süre

Kısa dönem programları ve stajlar için 2-6 ay olmalıdır ve başvurudan sonra süre
değiştirilemez. Fakat, programın veya stajın süresi başvurudaki süreden daha kısa ise bu
Kabul edilebilir. Ör. 6 aydan 4 aya indirile bilir, tersi geçersizdir.
9.7

Diğer burs hibeleri

Adayların ayni zamanda bir başka hibe kurumuna da burs başvurusunda bulunmalarına
engel yoktur. Fakat, bir başka enstitü, kurum, üniversite, yerel veya uluslararası makam
tarafından bir fon alınırsa ve başarılı aday da bunu kabul ederse, söz konusu aday bu burs
programı altında burs alamayacaktır.Ancak, burslu bu burs programı ve başka bir burs
altında aldığı toplam miktarın seçtiği öğrenim programına katılım için gerekli gerçek
masrafları (eğitim masrafı (varsa), ve konaklama ve seyahat masrafları dahil) aşmadığını
kanıtlarsa bir istisna yapılabilir.

10.

İTİRAZLAR / ŞİKAYETLER

10.1
Her aşamada sonuçların bildirimi üzerine, yukarıda Bölüm 7 Sonuçların
Duyurulması’nda da anlatıldığı gibi adaylara sonuçları ve varsa ek açıklamalar
verilecektir.
10.2
Sonuçların Duyurulması’nı takip eden süreç içinde, seçim sürecinde
yapılan bir hata veya düzensizlikten dolayı başarısız olduğuna inanan herhangi bir aday,
sonuçların açıklanmasını takip eden 45 gün içinde Sözleşme Makamı BritishCouncil’a
resmi bir şikayette bulunabilir. Şikayetin yazılı olarak yapılması gerekir. British Council
şikayeti veya itirazı aldığını üç iş günü içinde teyit edecek ve bu şikayet veya itiraza alınma
tarihinden sonraki 45 gün içinde yazılı olarak cevap verecektir.

11.

ÖNERİLER / YORUMLAR
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11.1
Gelecekteki Burs Çağrı’ları için başvuru yöntemi, seçim işlemi, ve
sonuçların açıklanmasına dair öneri veya yorumda bulunmak isteyen aday veya diğer ilgili
tarafların bu önerilerini e-posta ile doğrudan Sözleşme Makamı olan British Council’a
euscholarships@abburs.com adresine iletebilirler.
11.2
Burs programının mantığı / niteliği, uygunluk kriterleri veya gerekli
dokümanlar, veya burs fonları veya kategorileri/alt kategorileri ile ilgili öneri veya yorumda
bulunmak isteyen herhangi bir aday veya diğer ilgili taraf bu önerilerini e-posta ile
doğrudan
Sözleşme
Makamı
olan
British
Council’a
euscholarships@abburs.comadresine iletmeleri rica olunur. British Council bu epostaları fon makamı olan Avrupa Komisyonu’nun, yerel temsilcisi Avrupa Birliği Program
Destek Ofisi’ne (EUPSO) iletecektir.

12.

DİĞER ÖNEMLİ BURS DOKÜMANLARI

12.1 Uygunluk Kriterleri ve Basvuru ve Secim Surecinde Istenilen Gerekli Belgeler
Teslim Tarihi
Gerekli Belgeler :
Kanıt ve Destekleyici
Belgeler

Kategoriler

Başvuru
Dönemide

Seçim
Sürecinin
Sonunda

Kimlik kartı veya Pasaport
(başvuru ve seçim
sürecinde hep aynısı
kullanılacak)
2 pasaport resmi

Tüm
katagaorilerde
ki Başvuru
sahipleri
Tüm
katagaorilerde
ki Başvuru
sahipleri

√

Kıbrıs Doğumluyum
Türk toplumundanım

Doğum Belgesi

Tüm
katagorilerdeki
haksahipleri

√

Kıbrıs doğumlu değilim
fakat annem/babam
kıbrıs doğumludur

Anne veya Babanın doğum
belgesi (ilgili olan)

Tüm
katagorilerdeki
haksahipleri

√

Kıbrısın kuzeyinde
toplamda 7 yıl okudum

Okuldan /eğitim
otoritesinden/üniversiteden
resmi belge

A,B & D
Katagorilerinde
ki hak sahipleri

√

2016/17 akademik yılına
kayıtlı olduğuna dair
belge

yüksek okul veya
üniversitenin son akademik
döneme ait not dökümü
(2016/17)
İkametgah belgesi

A,B & D
Katagorilerinde
ki hak sahipleri

√

Tüm
katagorilerdeki
haksahipleri

√

Çalışma belgesi/ İşsizlik
Belgesi/ İş kayıt belgesi
(uygun olan hangisiyse)

C&
D*Katagorilerin
deki hak
sahipleri

√

Sözleşme
Döneminde

2017/18
Akademik Yıl
içersinde ve
bitiminde
/sonunda

İdari Kontrol
Kimlik İsbatı

√

Uygunluk

Kıbrısın kuzeyinde
yaşıyorum
1 Ocak 2012-10 Mart
2017 tarihleri arasında
minimum 3 yıllık iş
tecrübesi
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Banka hesap detayı

Doldurulmuş Banka Bilgileri
Formu

Tüm
katagorilerdeki
haksahipleri

√

Sözleşme İmzalama

Sözleşme belgesi**

Tüm
katagorilerdeki
haksahipleri

√

Eğitim Kurumundan teklif

Eğitim Kurumundan teklif
mektubu

Tüm
katagorilerdeki
haksahipleri

√

Teklifin kabulu

Kabul mektubu/onay isbatı

Tüm
katagorilerdeki
haksahipleri

√

Haksahiplerinin Raporu

Staj raporundaki hak Sahipleri

A&B
Katagorilerindeki
hak sahipleri

√

Final Raporundaki hak sahipleri

Final Rapor için
tüm
katagorilerdeki
haksahipleri

√

*Only applicable for professionalsin Category D
**Contracting Authority will prepare and provide it
12.2. ÖNGÖRÜLEN TAKVİM VE ÖNEMLİ TARİHLER

BURS ÇAĞRISI VE BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru çağrısının yapılma tarihi

9 Ocak 2017, Pazartesi

Başvuru kabulüne başlama tarihi

10 Ocak 2017, Salı

Sorular ve netleştirme talepleri için son tarih

17 Subat 2017, Cuma

Sorulara ve netleştirme taleplerine cevapların
yayınlanması için son tarih

27 Subat 2017, Pazartesi

Son başvuru yapma tarihi (Online ve çıktısı alınmış
başvuru formu ile)
Tüm adaylar için yazılı sınav programınn ve yerinin
duyurulması

10 Mart 2017 Cuma yerel saat 17.00’ye kadar
21 Mart 2017, Salı

1’nci AŞAMA -YAZILI TESTLER
1’nci aşama – Testler: Dil Yeterlilik Testi, Genel Yetenek
Testi (GAT) ve "Motivasyon Mektubu”

1 Nisan 2017 Cumartesi

1’nci aşama sonuçlarınin duyurulması

21 Nisan 2017, Cuma

1’nci aşamadan sonra başarısız olan adaylara randevu
ile sonuçları hakkında bilgi verme

24 Nisan Pazartesi – 25 Nisan Salı, 2017

2’nci AŞAMA - MÜLAKATLAR
2’nci Aşama-Motivasyon Mektubu & mülakatların
değerlendirilmesi

1 Mayıs, Pazartesi- 17 Mayıs, Carsamba 2017

2’nci aşama sonuçlarınin duyurulması

23 Mayıs, 2017 Sali

2’nci aşamadan sonra başarısız olan adaylara randevu
ile sonuçları hakkında bilgi verme

24 Mayıs Carsamba -25 Mayıs Perşembe, 2017
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2’nci aşsamadan sonra yedek adaylara randevu ile
sonuçları hakkında bilgi verme

25 Mayıs 2017, Cuma

3.AŞAMA - UYGUNLUK KRITERLERI’NIN
KONTROLU VE SONUCLAR
Adaylarin uygunluk kriterlerini taşıdığına dair kanıt ve
belgelerini en geç sunabilecekleri tarih
Uygunluk kriterleri kontrolunden (3’cü aşama) sonra
nihai sonuçlarınin duyurulması

1 Haziran 2017, Perşembe
9 Haziran 2017, Cuma

SÖZLEŞME AŞAMASI
Faydalanıcıların banka hesabı açması

Haziran, 2017

Faydalanıcıların Şartlı ve/veya Şartsız Kabul
mektuplarını sunmaları

Temmuz- Eylül, 2017

C ve D kategorilerindeki faydalanıcılar 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren burslarını kullanabilirler
Sözleşmenin imzalanması & sözleşme yükümlülükleri
dahil diğer konularda program başlangıç öncesi
bilgilendirme
Faydalanıcıların kendi kategorilerinden geri çekilmeleri
durumunda yedek adayların bilgilendirilmesi

12.3

Ağustos- Kasım 2017 (tatillerin dışında)
Ağustos-Kasım/Aralık 2017

Tüm adaylar için Ek Bilgi:

Ek A: Basvuru Formu Ornekleri (Ingilzce ve Turkce olarak)
Ek B: Secim Surecindeki Kullanilan Değerlendirme Kriterleri
Ek C: Dil Yeterliliği ve Genel Beceri testi için ek bilgiler
Ek D: Başvuru Rehberi’nde kullanılan terimler için sözlük
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