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No

Question
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Ben şu an İngilterede eğitim görmekteyim
ancak sınav ve mülakat için Kıbrıs’da olmam
mümkün değildir ve en erken gelebileceğim
tarih 3 Nisan olarak görünüyor. Ve yine
Mayıs ay içerisinde sınavlarım olacatır. 1
Nisan tarihden sonra Birleşik Kral (United
Kingdom)’un
herhangi
bir
şehirde
bulunabilirim.

Answer
Başvuru rehberi Bölüm 6.1 Aşama 2: Yazılı Tes
bölümünde belirtildiği gibi
‘Tum Başvuran Adaylar Y
Sınavlara davet edileceklerdir.
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.
Mülakatlarla ilgili olarak, British Council yurtdışında
bulunan öğrenciler için çok ender durum ve
şartlarda video konferans veya Skype ile mülakat
yapmayı kabul edebilir. (British Council kurumun
kontrolü
dışındaki
herhangi
bir
teknik/IT
sorunundan sorumlu tutulamaz).
Değerlendirme Komitesi, istenildiği zaman sunulması
gereken destekleyici delillere dayanarak karar verme
hakkını saklı tutar.
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Ben KKTC’de 1’nci sınıf lisans öğrencisiyim
ve İngilizcemi geliştirmek için kısa dönem dil
kurs olarak baş vurmak istemekteyim. Tip
C bursa başvurabilirmiyim?

Skype ile ilgili şartlar daha sonraki aşamada web
sitesinde duyurulacaktır. Şartlara uyup uymadığınızı
buradan kontrol etmeniz gerekecek.
Hayır. Başvuru rehberi Bölüm 3.3 Tip C - Kısa
Dönem Eğitim Programları Bursları (KD):
1 Ocak 2012 ve 10 Mart 2017 tarihleri arasında
Kıbrıs’ın kuzeyinde, kendi alanında en az üç yıl
tam zamanlı çalışma tecrübesine sahip olmalıdır.
TİP C Burs kategorisinde aşağıdaki tanımlardan
birine uyan kişiler başvuruda bulunabilir:


Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışmakta olan veya
1

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
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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.
Başvuru formunda lise diploması CGPA En son aldığınız karnedeki CGPA’i (toplu not
(toplu not ortalaması) soruluyor. Tahmini ortalaması) belirtebilirsiniz.
CGPA’imi mi belirtmem gerekir yoksa liseyi
henüz bitirmediğim için o bölümü boş mu
bırakayım?
Ben Kısa Dönem C Tipi burs programı ile
ilgileniyorum.
Güney Kıbrıs’da bir dil eğitim programına
katılabilirmiyim?
Çalıştığım için ben kendi programımı
ayarlayabilrmiyim (işden sonra/akşamları
veya hafta sonu vs.) yoksa program tam
zamanlımı olması gerekiyormu?

Evet. Rehberde Bölüm 3.3 Tip C - Kısa Dönem
Eğitim Programları Bursları (KD) kategorisinde
belirtildiği gibi:
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.
Kıbrıs’da (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) öğrenim veya
eğitim görmeyi seçen bursluların bursu aylık €750
olarak hesaplanacaktır.
Bursların az 2 ve en fazla 6 aylık bir öğrenim veya
araştırma dönemini kapsayacaktır. Seçilen
programın tam zamanlı olması gerekmektedir.

18

19

Genel Yetenek testini Türkçe dilinde almam
başvurum açısından bir dezavantaj olur mu?

Hayir. Başvuru rehberinin 6.1 bölümünü: ‘Türkçe
veya İngilizce bir Genel Yetenek Testi: . Çoğu adayın
testi Türkçe olarak tamamlaması beklenir, fakat
Türkçe bilgisi yeterli olmayan veya testi İngilizce
almayı tercih edenler İngilizce olarak alabilirler’.
Genel Yetenek testini Türkçe olarak almak herhangi
bir dezavantaja yol açmaz.
Ben Tip B2 burslarına başvurmak istiyorum. Başvuru rehberinin 3.2 Lisans Üstü başvuruları
Rehberde Kıbrıs’ta en az 7 yıllık öğrenim için uygunluk kriterleri ve gerekli belgeler
görüldüğüne dair delil sunulması gerektiği bölümüne göre adaylar:
belirtiliyor. Yalnızca lise, ortaokul ve ilkokul
diplomalarımın kopyalarını sunsam yeterli Kıbrıs’da toplam en az 7 yıl tam zamanlı öğrenim
midir yoksa her yıl için transkript/karne mi görmüş olmalıdır (ilkokul, ortaokul veya lisede, veya
istiyorsunuz?
Kıbrıs’ın kuzeyinde bir yüksek öğrenim kurumunda).
7 yıllık asgari süre kesintisiz olmak zorunda değildir
2
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ve yukarıda adı geçen farklı öğrenim kurumlarına
devamın toplamı olarak değerlendirilecektir.
adaylar Kıbrıs’ta 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’.
.
Lütfen, sertifika veya transkriptlerin toplamda 7 tamzamanlı yıl şartını- geçerli durumda bu akademik yıl
da dahil olmak üzere- isbatlayacak şekilde her
akademik yıl için sunulması gerektiğine dikkat
ediniz.
Ben B2 burslarına başvurmayı planlıyorum. Mevcut kira sözleşmenizi sunabilirsiniz.
Rehberde şu anki adresimin kanıtı olarak
ikamet belgesi istediğiniz yazıyor. İkamet
belgesi yerine mevcut kira sözleşmemin
kopyasını sunsam olur mu? Şu anda Birleşik
Krallık’ta lisansüstü diploma programına
devam ediyorum ve ikamet belgesi alma
işlemi benim için zaman kaybı olur.
Ben C tipi burs kategorisine başvurarak
İngilizce Dil Kursu almak için Londraya
gitmek istiyorum.
Bununla ilgili olarak sormak istediğim bazı
noktalar var.
1- Full time olarak kurs almak için toplamda
kaç saatlik kursları full time olarak kabul
ediyorsunuz.
Yani örneğin benim başvurmak istediğim
burs tipi genellik 20-25 saatlik haftanın 5
gününde de olan kurslar. Business English
olduğu için genellikle kurslar bu saatlerde.
Ayrıca 25-30 saat üzerine çıkıldığında
maalesef verilen burs 3 aylık kurs ücretini
ödemek ve orada kalmayı başarmak için
yeterli olamıyor.
Bu yüzden kaç saatlik kursların kabul
edileceğini öğrenmek ve planımı ona göre
hazırlamak istiyorum.
2- Ben Ankara Universitesi İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
mezunuyum. 3 yıldan fazla Kurumsal İletişim
Uzmanı olarak görev yaptım şu an ise
yaklaşık 3 aydır başka bir şirkette Halkla
İlişkiler Koordinatörü olarak çalışmaktayım.
İşle tecrübesi ile ilgili istenilen belgeyi ve 3
yıllık olarak daha önce çalıştığım şirketten
alacağım. Bu şekilde uygun mudur?
Veya Sosyal Sigortalar dairesinden

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

2-Bölüm 3.3 – TİP C Bursları Kısa Dönem Programı
altında Çalışmakta olan profesyoneller veya
öğretmenler/akademisyenler/araştırmacılar: İşle
ilgili görev tanımını, süresini ve yerini, sorumlulukları
ve görevleri net olarak tanımlayan istihdam
belgesinin/lerinin orijinalleri. İstihdam
belgesi/belgeleri işverenin antetli kağıdı üstünde,
çalışma süresini ve işverenin iletişim detaylarını
içermeli ve usulüne uygun olarak imzalanıp tarih
yazılmalıdır. Yukarıda belirtilen uygunluk kriteri ile
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çalıştığım pozisyonlar ve zamanları ile ilgili
yine belge alabilirim. Bu belge de kabul edilir
mi yoksa sadece 3 yıl çalıştığım iş yerinden
alacağım belge mi kabul edilir olacaktır?

ilişkili olarak, belge(ler) 1 Ocak 2012 ve 10 Mart
2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üç
yıllık iş deneyimini kanıtlamalıdır.
Yukarıda istenilen belgeyi sunduğunuz sürece
herhangi iş deneyimi kabul edilir.

3- Kursun Bristish Council akreditasyonu
olması yeterli mi yoksa burs seçiminde
dikkat etmem gereken başka noktalar da var
mı?

3-Gidilecek AB ülkesindeki öğrenim programının
seçilmesi ve AB’deki kuruma başvuru işlemi burs
başvurusundan ayrıdır ve tamamen adaylar
tarafından şahsen yapılması gerekir. Seçtikleri
programlar için ilgili AB kurumu veya şirket ile
iletişime geçmek ve şartlara uygun olup
olmadıklarını netleştirmek adayların
sorumluluğudur.
Evet, Tip B Bursları altında başvuruda
bulunabilirsiniz.

Ben şu anda 2016/2017 yılının Şubat ayında
başlayan Master programında kayıtlıyım.
Hollanda'da Wageningen Universitesi'nde 2
yıllık master programına yeni başladım.
Öğrenimin Ikınci senesi için ABBursuna
başvurabilir miyim?
Ayrıca eğer ikinci aşamayı geçip mülakata
kalırsam, mülakatın skype yoluyla yapılması
mümkün olur mu? Ders ve sınavlarım yoğun
olduğu döneme denk geliyor. Ya da mülakat
tarihinin 6 Hazirandan sonraya ayarlanması
mümkün olur mu?

Başvuru rehberi Bölüm 6.2 Aşama 2: Yazılı
Testler bölümünde belirtildiği gibi ‘Bu tarih web
sitesinde teyit edilecektir. Teste girecekleri saat
adaylara önceden bildirilecektir. Adayların teyit
edilen tarihlerde müsait olacaklarından emin
olmaları gerekir çünkü istisna yapılmayacaktır.
Daha fazla bilgi www.abbur.eu web sitesinde
verilecektir.
Mülakatlarla ilgili olarak, Lütfen 14. Sorunun
cevabını okuyunuz.
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