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1

Soru
Bir üniversiteden koşullu veya koşullsuz
bir kabul henüz daha alamadım. Burs
programına baş vurabilirmiyim?

Cevap
Başvuru için koşullu veya koşullsuz belge
gerekmiyor. Lütfen Başvuru Rehberi’nin Uygunluk
Kriterleri ve Basvuru ve Secim Surecinde Istenilen
Gerekli Belgeler Bölüm 12.1’i okuyunuz.

2

Ben Birleşik Krallık’ta bir üniversitede
hazırlık okumaktayım ve hazırlık senemi
2017`da tamamlayacağım. Tip A
burslarına başvurmak için uygun
muyum?

Evet başvurabilirsiniz. Lütfen Başvuru Rehberi’nin
Uygunluk Kriterleri sayfa 3, Bölüm 3.1 Tip A Lisans
Bursları ile ilgili bilgileri okuyunuz.

3

Birleşik Krallık’ta bir üniversitede 2’inci
veya 3’cü sınıfa kayıtlı olan bursa
başvurabilirimi?

Daha önce Kıbrıs dışında öğrenim görmüş olan
adaylar için Tip A3 burs kategorisi altında
başvurabileceksiniz.
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 bulunabilirlerç
Durumunuz hiçbir kategoride başvuru yapmaya
uygun değil

4

Burs mimari mühendislik programını
kapsıyor mu ve eğitim ücreti nedir?

5

Geçen yıl burs başvurusunda bulunup
alamayan adaylar 2016/17 için yeniden
başvurabilirler mi?

2016/2017 akademik yılında, Kıbrıs’ın kuzeyi dışında
bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda
kayıtlı lisans öğrencileri bu kategori altında
başvuru yapamazlar.
Öğrenim görülecek alan konusunda hiçbir kısıtlama
yoktur. Eğitim ücretleri ülkeden ülkeye ve bazı
ülkelerde üniversiteler arasında da değişiklik gösterir.
Eğitim ücretlerini öğrenmek için başvuruda
bulunmayı düşündüğünüz üniversitelerin web
sitelerini inceleyiniz.
2016/2017 akademik yılında başvuruda bulunup da
burs alamamış olan adaylar 2017-2018 akademik yılı
için başvuruda bulunabilirler.

6

Ben ve ailem Azarbeijan kökenliyiz ve

Bu Burs programı yalnızca Kıbrıs Türk Toplumu
1

Kuzey Kıbrısta 2000 yılından beri
yaşamaktayız. Ben bu burs
programdan faydalanabilirmiyim.

içindir. Burs programına yalnızca her ayrı kategori
için uygunluk kriterlerine sahip olan Kıbrıs Türk
Toplumu’ndan bireyler başvurabilir.
 Kıbrıs Türk toplumundan olmalıdır.
 Kıbrıs’da
doğmuş
olmalıdır
veya
ebeveynlerinden biri Kıbrıs’da doğmuş
olmalıdır.

7

Uzaktan Öğrenim programları da bu
burs programının kapsamına girer mi?

Burs programının amacı Kıbrıslı Türkler’e belirli bir
alanda bilgi ve/veya becerilerini artıracak ek eğitim
fırsatları sunmak ve ayni zamanda Avrupa Birliği’nde
eğitim alma ve çalışma deneyimlerini genişleterek
onları Avrupa Birliği’ne yakınlaştırmaktır. Bu nedenle,
bir AB ülkesine seyahat ve orada öğrenim görmeyi
de içeren program hedeflerini tam karşılamadığı için
Uzaktan Öğrenme program dahilinde değildir.

8

Halihazırda geçerli bir IELTS puanına
sahip olan adayların yine de APTIS
testini almaları gerekli midir?

Dil yeterlilik testleri ile ilgili olarak lütfen Başvuru
Rehberi’nin 6’ıncı bölümünde üç değerlendirme
aşaması ile ilgili daha fazla bilgiyi içeren Seçim
İşlemi bölümüne bakınız. Adaylar her kategoride
kısıtlı sayıda burs için yarışacaklarından, önceden
alınmış geçerli bir IELTS ve/veya başka bir AB dil
sertifikasyonları olsa da, tüm adayların bir dil
yeterlilik testi almaları gerekir.

9

Kıbrıs Türk Toplumu Programı altında
duyurulmuş olan geçmiş burs
programlarından birinden burs almış
olan bir aday bu çağrı altında bursa
başvurabilir mi?

Başvuru Rehberi 4 burs kategorisi için de net olarak
şu kriteri belirtir:
‘adayların 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,
2015/2016 ve 2016/17’. Buna göre herhangi bir
öğrenci/aday ikinci bir kez burs alma hakkına
sahip değildir.

10

Burs konaklama masraflarını karşılar
mı?

Burs toplu bir miktar olarak verilir (Güney Kıbrıs
dışındaki AB ülkelerinde Tip A ve B için 15,000Euro).
Bu miktar öğrenim ücreti, konaklama ve yaşam
masraflarına katkı içindir. Tip C ve D için 1420 Euro
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.

11

İtalya’da İtalyanca eğitim almayı
planlıyorum. Bu durumda yine de
İngilizce dil yeterliliği için test edilecek
miyim?

Öğrenim programınız İtalyanca dilinde ise İngilizce
yeterlilik testine girmenize gerek yoktur. Siz İtalyanca
yeterlilik testi alacaksınız.
Başvuru Rehberi sayfa 14’e göre “İngilizce dışında
bir AB dilinde öğrenim görmek isteyen adaylar
2

için seçtikleri AB dilinde bir yeterlilik testi
sağlanacak.’
12

Sadece portaldan başvurumu doldurup
kayıtımı yaptırmam yeterlimi?

Hayır. Lütfen Başvuru Rehberi’nin Uygunluk
Kriterleri sayfa 15, Bölüm 4.3.3 Başvuru Teslimi
bölümünu okuyunuz.
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.
Adaylar hem online ve hem de çıktısı alınmış
basvuru formunu teslim etmeden başvuru süreci
tamamlanmamış sayilmakta ve buda reddedilmeye
sebebiyet verebilir.

13

Ben şu an yurt dışında okumaktayım ve
başvurumu doldurmak üzereyim.
Benim yerime başkası başvurumu
teslim edebilirmi?

Evet. Lütfen Başvuru Rehberi’nin Uygunluk Kriterleri
sayfa 16, Bölüm 4.3.3 Başvuru Teslimi bölümünu
okuyunuz.
Eğer aday kendi başvurusunu yapabilme durumda
değilse, ailesinden birisi (yetki verdiği bir kişi) sizin
adınıza başvuru yapabilir.
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.
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