Başvuru Yöntemi
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, 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.
Online Basvuru Formunun Portaldan Doldurulması












Adaylar https://apply/abburs/eu/new portalindan online basvuru formuna erişebilirler. 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.

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 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.
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

