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Annex B
Seçme Sürecindeki Değerlendirme Kriterleri: 1 – 3 Basamaklar
Başvuru formu ve destekleyici belgeler

Annex B

A TİPİ BURS - LİSANS
Başvuru
01

Başvuru formu başvuru portalından online doldurulup belirlenmiş son tarihte teslim edilmelidir.

02

Başvuru formunun çıktısı belirlenmiş son tarihte teslim edilmelidir.

03

Başvuru formu gerektiği gibi doldurulmalıdır

04

Başvuru formunun çıktısı gerektiği gibi imzalanıp tarih atılmalıır

05

Başvuru formunun çıktısına iki adet en son çekilmiş vesikalık (pasaport) fotoğrafı eklenmelidir

06

Kimlik belirlenmesinde kullanmak için kimlik kartının bir fotokopisi çıktısı alınmış başvuru formuna eklenmelidir

EVET

HAYIR

1

Seçim sürecinin sonunda Uygunluk Kriterleri için istenen belgeler (23 Mayis--1 Haziran 2017)
07

Başvuru sahibi KıbrısTürk Toplumundandır. Belirleyici Belge: Doğum Belgesi

08

Başvuru sahibi Kıbrısta doğumludur veya ebeveyinlerinden biri Kıbrıs doğumludur. Belirleyici Belge: Doğum Belgesi

09

Burs sözleşmesi imzalanacağında başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuştur. Belirleyici Belge: Doğum Belgesi

10

İkametgah Belgesi eklenmiştir. Adres başvuru formunda belirtilen ile aynı olmalıdır

12

Başvuru sahibi programa devam edip onu tamamlamasına engel olacak hiçbir sağlık sorununun bulunmadığını
beyan eder. Belirleyici Belge: Başvuru formundaki Beyanat

13

Başvuru sahibi 2016/17 akademik yılında Kıbrısta bir Liseye kayıtlıdır veya Kıbrısta bir Liseden mezundur veya
2016/17 akademik yılında Kıbrısın kuzeyinde bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumda kayıtlıdır.
Belirleyici Belge:
Lise Son Sınıf Öğrencileri: 2016/17 akademik yılın son dönemine ait okul raporu karne veya öğrencinin şu anki okul
kayıdını belirleyici belge.
Lise Mezunları: Eğer herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı değillerse, Lise bitirme diploması kopyası
Üniversite Öğrencileri: 2016/17 akademik yılın son dönemine ait not dökümü veya öğrencinin Kıbrısın kuzeyindeki bir
üniversite veya bir yüksek eğitim kurumunda halen kayıtlı olduğunu belirten resmi bir belge.
Başvuru sahibi toplamda en az 7 yıl tam zamanlı olarak Kıbrısta bir ilkokul, ortaokul, ve lisede öğrenim görmüş olmalı
Lisans öğrencileri Kıbrısın kuzeyindeki bir üniversite veya yüksek eğitim kurumunda okudukları yıllarıda dahil
edebilirler.
Belirleyici Belge: Son sınıf öğrencilerinin Eğitim makamından veya okullarından karne veya resmi belge temin
etmeleri gerekir. Üniversite öğrencileri Eğitim makamından veya okullarından rapor, resmi belge, not dökümü veya
diğer ilgili belge(ler) temin etmeli.
DİKKAT: Sunulan sertifikalar veya not dökümleri her akademik yıl için ayrı ayrı olup, başvuru sahibinin toplamda en az
7 yıl tam zamanlı Kıbrısta okuduğunu belirtmeli. 7 yıl İçinde olduğumuz 2016.17 akademik yılı da içermektedir
Başvuru sahibinin daha önce Kıbrıs Türk Toplumuna verilen diğer AB burs hibe programlarından yararlanmamış
olması gerekmektedir. Örneğin; 2007/08 ve 2008/09 Toplum Burs Programı, 2009/10 AB Burs Programı ve 2010/11,
2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 ve 2016/17 KıbrısTürk Toplumuna Yönelik Burs Program.
Belirleyici Belge: Başvuru formundaki Beyanat

15

HAYIR

İlgili tüm sertifika ve/veya rapor ve/veya diploma, mevcut üniversite not dökümleri

11

14

EVET

UYGUNLUK

2

B TİPİ BURS – LİSANS ÜSTÜ
Başvuru
01

Başvuru formu başvuru portalından online doldurulup belirlenmiş son tarihte teslim edilmelidir.

02

Başvuru formunun çıktısı belirlenmiş son tarihte teslim edilmelidir.

03

Başvuru formu gerektiği gibi doldurulmalıdır

04

Başvuru formunun çıktısı gerektiği gibi imzalanıp tarih atılmalıdır

05

Başvuru formunun çıktısına iki adet en son çekilmiş vesikalık (pasaport) fotoğrafı eklenmelidir

06

Kimlik belirlenmesinde kullanmak için kimlik kartının bir fotokopisi çıktısı alınmış başvuru formuna eklenmelidir

Seçim sürecinin sonunda Uygunluk Kriterleri için istenen belgeler
07

Başvuru sahibi KıbrısTürk Toplumundandır. Belirleyici Belge: Doğum Belgesi

08

Başvuru sahibi Kıbrıs doğumludur veya ebeveyinlerinden biri Kıbrıs doğumludur. Belirleyici Belge: Doğum Belgesi

09

İlgili tüm sertifika ve/veya rapor ve/veya diploma, mevcut üniversite not dökümleri

10

İkametgah Belgesi eklenmiştir. Adres başvuru formunda belirtilen ile aynı olmalıdır

11

Başvuru sahibi programa devam edip onu tamamlamasına engel olacak hiçbir sağlık sorununun bulunmadığını
beyan eder. Belirleyici Belge: Başvuru formundaki Beyanat
Başvuru sahibi lisans diplomasına sahiptir (üniversite mezunudur) veya Temmuz 2017 sonuna kadar lisans
diplomasını alacaktır.(mezun olacaktır)
Belirleyici Belge: Üniversite derecesi/diploması veya başvuru sahibinin Temmuz 2017 sonuna kadar lisans eğitimini
başarılı bir şekilde tamamlayacağını ve lisans diplomasını alacağını gösteren ilişkili herhangi belge(ler)

12

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

3

Seçim sürecinin sonunda Uygunluk Kriterleri için istenen belgeler
13

14

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

Başvuru sahibi toplamda en az 7 yıl tam zamanlı olarak Kıbrısta bir ilkokul, ortaokul ve lisede veya Kıbrısın
kuzeyindeki bir üniversite veya yüksek eğitim kurumunda öğrenim görmüş olmalı.
Belirleyici Belge: Eğitim makamından ve veya okullarından karne, rapor, resmi belge ve veya üniversiteden,not
dökümleri (transcript) veya diğer ilgili belge(ler) temin edilmeli.
DİKKAT: Sertifikalar veya not dökümleri her akademik yıl için ayrı ayrı olup, başvuru sahibinin toplamda en az 7 yıl
tam zamanlı Kıbrısta okuduğunu belirlemeli belirtmeli. 7 yıl İçinde olduğumuz 2016.17 akademik yılı da içermektedir
Başvuru sahibinin daha önce Kıbrıs Türk Toplumuna verilen diğer AB burs hibe programlarından yararlanmamış
olması gerekmektedir. Örneğin; 2007/08 ve 2008/09 Toplum Burs Programı, 2009/10 AB Burs Programı ve 2010/11,
2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 ve 2016/17 KıbrısTürk Toplumuna Yönelik Burs Program.
Belirleyici Belge: Başvuru formundaki Beyanat

UYGUNLUK

C TİPİ BURS – KISA DÖNEMLİ PROGRAM
Başvuru
01

Başvuru formu başvuru portalından online doldurulup belirlenmiş son tarihte teslim edilmelidir.

02

Başvuru formunun çıktısı belirlenmiş son tarihte teslim edilmelidir.

03

Başvuru formu gerektiği gibi doldurulmalıdır

04

Başvuru formunun çıktısı gerektiği gibi imzalanıp tarih atılmalıdır

05

Başvuru formunun çıktısına iki adet en son çekilmiş vesikalık (pasaport) fotoğrafı eklenmelidir

06

Kimlik belirlenmesinde kullanmak için kimlik kartının bir fotokopisi çıktısı alınmış başvuru formuna eklenmelidir

Seçim sürecinin sonunda Uygunluk Kriterleri için istenen belgeler
07

Başvuru sahibi KıbrısTürk Toplumundandır. Belirleyici Belge: Doğum Belgesi

08

Başvuru sahibi Kıbrıs doğumludur veya ebeveyinlerinden biri Kıbrıs doğumludur. Belirleyici Belge: Doğum Belgesi

EVET

HAYIR

4

09

İkametgah Belgesi eklenmiştir. Adres başvuru formunda belirtilen ile aynı olmalıdır

10

Başvuru sahibi programa devam edip onu tamamlamasına engel olacak hiçbir sağlık sorununun bulunmadığını
beyan eder. Belirleyici Belge: Başvuru formundaki Beyanat

11

En son alınan mevcut diploma/ derece nin kopyası

12

Halen Çalışmakta olan profesyoneller/ öğretmenler/öğretim elemanları/araştırmacılar: Çalışma Belgesi iş
yerindeki ünvanınız, kaç yıl çalıştığınız, işyerinin bulunduğu yer, sorumluluklar, görev/iş hakkında vereceği orjinal
belge(ler). Çalışma belgesi, işyerinin başlıklı kağıdında olup, kaç yıl çalıştığınızı, iş yerinin iletişim bilgilerini belirtip
uygun bir şekilde tarih atılıp imzalanmalıdır. Uygunluk Kriterleri için, yukarıda belirtilen dökümanlar toplamda Kıbrısın
kuzeyinde 1 Ocak 2012 ve 10 Mart 2017 arasında 3 yıl tam zamanlı iş deneyimini belgelemeli.

13

Kendi iş yerinde çalışan başvuru sahipleri: Orjinal iş yeri kayıt belgesi, çalışma izni veya Kıbrısın kuzeyinde 1
Ocak 2012 ile 10 Mart 2017 tarihleri arasında toplamda 3 yıl tam zamanlı iş tecrübesi gösteren diğer destekleyici
belge(ler). Sözleşme Makamı yukarıdaki uygunluk kriterlerinin ışığında uyumluluk analizi yapabilmek için Kıbrısın
Kuzeyinde halen çalışmakta oldukları hakkında gerekli gördüğü destekleyici ek belge isteme hakkını mahfuz tutar.

14

Sadece çalışmayan başvuru sahipleri için geçerlidir: Kıbrısın kuzeyinden çalışmadıklarına dair belge veya
başvuru sahibinin 1 Ocak 2012 ile 10 Mart 2017 tarihleri arasında Kıbrısın kuzeyinde ikamet ettiğini gösteren belge.
Sözleşme Makamı yukarıdaki uygunluk kriterlerinin ışığında uyumluluk analizi yapabilmek için Kıbrısın Kuzeyinde
halen ikamet ettikleri hususunda gerekli gördüğü destekleyici ek belge isteme hakkını mahfuz tutar.

15

Başvuru sahibinin daha önce Kıbrıs Türk Toplumuna verilen diğer AB burs hibe programlarından yararlanmamış
olması gerekmektedir. Örneğin; 2007/08 ve 2008/09 Toplum Burs Programı, 2009/10 AB Burs Programı ve 2010/11,
2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 ve 2016/17 KıbrısTürk Toplumuna Yönelik Burs Program.
Belirleyici Belge: Başvuru formundaki Beyanat
UYGUNLUK

D TİPİ BURS - STAJ
Başvuru
01

Başvuru formu başvuru portalından online doldurulup belirlenmiş son tarihte teslim edilmelidir.

02

Başvuru formunun çıktısı belirlenmiş son tarihte teslim edilmelidir.

03

Başvuru formu gerektiği gibi doldurulmalıdır

04

Başvuru formunun çıktısı gerektiği gibi imzalanıp tarih atılmalıdır

EVET

HAYIR
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05

Başvuru formunun çıktısına iki adet en son çekilmiş vesikalık (pasaport) fotoğrafı eklenmelidir

06

Kimlik belirlenmesinde kullanmak için kimlik kartının bir fotokopisi çıktısı alınmış başvuru formuna eklenmelidir

Seçim sürecinin sonunda Uygunluk Kriterleri için istenen belgeler
07

Başvuru sahibi Kıbrıs Türk Toplumundandır. Belirleyici Belge: Doğum Belgesi

08

Başvuru sahibi Kıbrıs doğumludur veya ebeveyinlerinden biri Kıbrıs doğumludur. Belirleyici Belge: Doğum Belgesi

09

İkametgah Belgesi eklenmiştir. Adres başvuru formunda belirtilen ile aynı olmalıdır

10

Başvuru sahibi programa devam edip onu tamamlamasına engel olacak hiçbir sağlık sorununun bulunmadığını
beyan eder. Belirleyici Belge: Başvuru formundaki Beyanat
En son alınan mevcut diploma/ derece nin kopyası (lise diploması veya lisans/master veya Doktora )

11
12

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

Sadece profesyoneller için geçerlidir: Çalışma Belgesi iş yerindeki ünvanınız, kaç yıl çalıştığınız, işyerinin
bulunduğu yer, sorumluluklar, görev/iş hakkında vereceği orjinal belge(ler). Çalışma belgesi, işyerinin başlıklı
kağıdında olup, kaç yıl çalıştığınızı, iş yerinin iletişim bilgilerini belirtip uygun bir şekilde tarih atılıp imzalanmalıdır.
Uygunluk Kriterleri için, yukarıda belirtilen dökümanlar toplamda Kıbrısın kuzeyinde 1 Ocak 2012 ve 10 Mart 2017
arasında 3 yıl tam zamanlı iş deneyimini belgelemeli..

VEYA kendi iş yerinde çalışan başvurular için: Orjinal iş yeri kayıt belgesi, çalışma izni veya Kıbrısın
kuzeyinde 1 Ocak 2012 ile 10 Mart 2017 tarihleri arasında toplamda 3 yıl tam zamanlı iş tecrübesi gösteren
diğer destekleyici belge(ler). Sözleşme Makamı yukarıdaki uygunluk kriterlerinin ışığında uyumluluk analizi
yapabilmek için Kıbrısın Kuzeyinde halen çalışmakta oldukları hakkında gerekli gördüğü destekleyici ek
belge isteme hakkını mahfuz tutar

Seçim sürecinin sonunda Uygunluk Kriterleri için istenen belgeler
13

Sadece üniversite mezunları, veya üniversite son sınıf öğrencileri veya profesyonel yeterliliklerini alma
sürecinde olan lisans öğrencileri veya mezunları için geçerlidir: En son aldıkları diploma/derecenin kopyası
(lise diploması veya lisans/lisansüstü, doktora hangisi uygunsa) veya herhangi bir eğitim programına kayıtlı
olunduğunu gösteren veya Kıbrısın kuzeyinde profesyonel yeterlilik derecesini alma sürecinde olduğunu belirten
orjinal belge. Ayrıca başvuru sahibinin Kıbrısın kuzeyinde en az 7 yıl tam zamanlı herhangi bir ilkokul, ortaokul, lise
veya yüksek öğretim kurumunda öğrenim gördüğünü kanıtlayan belge.

UYGUNLUK
6

1.BASAMAK: Tüm Burs Kategorileri/Tipleri için Yazılı Sınavlar
Yazılı Sınavlar için Değerlendirme Kriterleri

En Yüksek
Puan (40)

1. Seçilen AB lisanında dil yeterliliği

20



İngilizce dili için APTIS Testi VEYA



AB nin ingilizce dışında herhangi bir resmi dili için değerlendirme sınavı
20

2. Genel Yetenek Testi
En Yüksek Toplam Puan

40

2.BASAMAK: Tüm Burs Kategorileri/Tipleri için Motivasyon Mektubu ve Mülakat
Motivasyon Mektubu ve Mülakat için Değerlendirme Kriterleri
1. Motivasyon Mektubu için Değerlendirme Kriterleri


Fikirlerin ve görüşlerin mantıksal bir çerçevede sunulması



Sunulan kanıtın (kanıtların) ilişkili olması



Konunu / alanine veya iştecrübesi edinme gerekçelerinin açıklanması

En Yüksek
Puan (20)
5
5
5



Avrupada eğitim görme ve iş tecrübesi edinme gerekçelerinin açıklanması




Kıbrıs Türk toplumu üzerindeki etkisi
Kişinin gelecekteki eğitim seçenekleri (lisans veya lisans üstü) veya meslekleri üzerindeki etkisi
En Yüksek Toplam Puan

5
20

7

En Yüksek
Puan

2. Mülakat İçin Değerlendirme Kriterleri
A. Seçilen programda eğitim görme amacı, başvuru sahibinin akademik profili ve/veya profesyonel/iş tecrübesi ile
uyumlu olarak tutarlı ve ikna edici şekilde savunulmuş, ve başvuru sahibine sağlayacağı kişisel değerler için
gecerli deliller sozel olarak sunulmuştur

14

B. Seçilen programın başvuru sahibinin istihdam edilebilirliğine ve/veya profesyonel gelişimine katacağı değer ve
(eğer uygunsa) kurum/şirket/veya Kıbrıs Türk toplumu üzerinde oluşturacağı etki tutarlı ve ikna edici şekilde sözel
olarak anlatılmıştır.

14

C. Seçilen programın kurum/şirket/veya Kıbrıs Türk toplumu üstünde yaratacağı etki ve sonuç ikna edici ve tutarlı bir
şekilde savunulup sunulmuştur

12

Azami Toplam Puan

40

Puanların Özeti

Puan

Basamak 1

Dil yeterlilik
Genel Yetenek Testi

20
20

Basamak 2

Motivasyon Mektubu
Mülakat
Genel Toplam

20
40
100

Yukarıdaki puanların ağırlıkları aşağıdaki tablodaki gibi alınacaktır.
Farklı burs tipleri için aşağıdaki ağırlık sistemi kullanılacaktır:
Tip A (A1 ve A3) – Lisans
Tip B (B1, B2 veB3) – Lisans Üstü
Tip C (C1) - Kısa dönemli akademik araştırma veya kısa dönemli profesyonel kurs
Dil Yeterlilik

Genel Yetenek

Motivasyon Mektubu

Mülakat

%20

%20

%20

%40

8

Adayların burs hakkına sahip olabilmeleri veya yedek listesine girebilmeleri için
toplam son puanları en az %60 olmalıdır
Tip A (A2 only) - Lisans
Tip C (C2) – Kısa Dönemli Dil Kursu
Tip D -Staj
Dil yeterlilik

Genel Yetenek

Motivasyon Mektubu

Mülakat

%10

%20

%20

%50

Adayların burs hakkına sahip olabilmeleri veya yedek listesine girebilmeleri için
toplam son puanları en az %60 olmalıdır
DİKKAT: %60 puan almak burs almayı garanti etmez- %60 her alt katagoride sıralamaya girebilmek için alınması gereken asgari
(minimum) 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 seçileceklerdir.

9

