Bu proje Avrupa Birligi tarafindan finanse edilip British Council
tarafından yürütülmektedir.

Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs Programı
2019/20 Akademik Yılı için Çağrı

ADAYLAR İÇİN BAŞVURU REHBERİ

Başvurunuzu tamamlayıp göndermeden ÖNCE burs programı Rehberini bu programının özelliklerini;
uygunluk kriterlerini, gerekli belgeler, başvuru, değerlendirme ve seçme süreci; ve sonuçların nasıl ve ne
zaman duyurulacağını tam olarak anlayabilmek için lütfen titizlikle okuyunuz.

British Council aşağıdaki ilkelere bağlılığını taahhüt etmektedir:
•
Faaliyetlerimize adil ve tam bir katılım sağlamak için, farklılıkları anlayıp değer vermek, yapıcı olarak
çalışmak, eşitliği teşvik edici davranışları desteklemek;
•
Yaş, engelli olma, cinsiyet, HIV/AIDS hastalığı, medeni hal, hamilelik ve annelik durumu, siyasi görüş,
ırk/etnik köken, din ve inanç, cinsel eğilim, sosyo-ekonomik durum, sabıka kaydı, sendikal faaliyet veya üyelik,
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmaması halinden veya prosedür ve süreçlerimizde karar vermemizle
bağlantısı olmayan herhangi bir nedenden dolayı ayrımcılık olmamasını sağlamak;
•
Birlikte çalıştığımız kişilere adaletli, haysiyetli ve sayglı davranmak.
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BÖLÜM 1 – BURSLARA GENEL BAKIŞ
1.1 Giriş
Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliğine yakınlaştırma hedefi doğrultusunda, aşağıda belirtilen
amaçları gerçekleştirmek maksadıyla, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Türk öğrencilere, mezunlara ve profesyonellere
burslar verecektir:
•

Belirli bir alanda bilgi ve/veya becerilerini artıracak ek eğitim fırsatları sunmak

•
Avrupa Birliğinde eğitim alarak ve çalışma deneyimlerini artırarak onları Avrupa Birliğine daha çok
yakınlaştırmak
1.2 Burs Çeşitleri
Bu çağrı kapsamında verilecek 2 Tip Burs bulunmaktadır; Tip 1 ve Tip 2
Tip 1: Bir Akademik yılı kapsayan burslar. Tip 1 başlığı altında, adayların başvurabilecekleri programlar;
•
•

Lisans öncesi ve Lisans programları (Kategori PD/UG)
veya
Lisans üstü programları; Yüksek Lisans Diploması, Master, Doktora (Kategori PG)

Bu kategoride burs kazananlar 2019/20 Akademik Yılında, Kıbrıs’ın kuzey kesimi dışında, gidilecek bir AB
ülkesinin onaylamış olduğu üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumlarında lisans öncesi, lisans veya lisans üstü
programlara katılabileceklerdir.
Burslar yalnızca 2019/20 akademik yılını içermekte olup bu çağrının hükmü altında 1 Eylül 2019’dan 31 Ağustos
2020’ye kadar geçerli olacaktır. Akademik takvimler ülkelere göre farklılık gösterebileceğinden az farklılık gösteren
akademik takvimler kabul edilecektir. Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:
•
•
•
•

Burs, eğitim programının bir akademik yılını kapsamaktadır.
Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.
Uzaktan eğitim ve/veya yarı zamanlı programlar kabul edilmemektedir.
Alınan burs 2019/20 akademik yılında kullanılmış olup, ertelenemez.

Tip 2: Kısa Dönemli Eğitim Programlarını Kapsayan Burslar (2-6 ay). Tip 2 başlığı altında, adayların
başvurabilecekleri programlar;
•

Akademik/doktora sonrası araştırma, profesyonel kurs, eğitim/staj programları veya dil kursları (STP)

Bu kategori altındaki burs sahipleri kısa süreli programlara en az 2 ve en çok 6 ay olmak kaydıyla; mesleki eğitim/staj,
dil kursu, araştırma veya doktora sonrası çalışmalara Kıbrıs’ın kuzeyi dışında, AB üyesi bir ülkede üniversite veya
eşdeğer akademik veya profesyonel bir kurumda veya eğitim/araştırma merkezinde kısa süreli katıla bilirler. Lütfen
aşağıdaki hususları dikkate alınız:
•
Kısa dönemli programlara başvuran adaylar programlarına en erken 10 Haziran 2019 Pazartesi, ve en geç 13
Ocak 2020 Pazartesi başlamalıdırlar. Burs ertelenemez.
•
Burs en az 2 ve en çok 6 aylık dil kursu, eğitim/staj veya araştırma dönemini kapsamaktadır.
•
Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.
•
Uzaktan eğitim ve/veya yarı zamanlı programlar kabul edilmemektedir.
•
Dil kurslarının haftada minimum 20 saat olması gerekmektedir.
Adaylar sadece bir başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yapan adayların başvuruları reddedilecektir.
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1.3 Öncelikli Alanlar

Bu program başlığı altında konu seçenekleri bakımından herhangi bir sınırlama olmayıp adaylar istedikleri herhangi
bir alana başvuruda bulunabilirler. Öncelikli Alanlar’ın listesi ilgili paydaşlarla yapılan çalışma sonucunda
belirlenmiştir. AB Burs Programına başvurmak isteyen adaylara bu öncelikli alanları gözönünde bulundurmaları
tavsiye edilir. Tavsiye edilen meslekler ve beceriler Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişimine katkı sağlamayı ve
Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye daha fazla yakınlaştırmayı hedeflemektedir.
Konu seçimini öncelikli alanlardan yapan adaylar fazladan puan kazanacaklardır. Ekstra puan uygulama yönteminin
detayları için bölüm 5.4’e bakınız.
Aşağıdaki konu alanları 2019-2020 çağrısı başlığı altında öncelikli alan olarak belirlenmiştir. Konuların tam listesi
başvuru portalında bulunmaktadır;
•
Ziraat / Tarım
•
Bilgisayar Bilimleri
•
Mühendislik
•
AB Hukuku
•
Mütercim Tercümanlık (AB Dilleri arasında veya AB dilleri ile Türkçe dili arasında, örneğin İngilizceden
Fransızcaya, İspanyolcadan İtalyancaya, İngilizceden Türkçeye gibi.)

1.4 Her Kategoriye / Alt kategoriye Göre Burs Fon Miktarı ve Bütçe Dağılımı

Verilmesi öngörülen burslar, okul ücreti, konaklama ve seyahat masraflarına katkı sağlamak üzere hibe edilecektir.
Avrupa Komisyonunun 2019/20 Çağrısı dahilinde sağlayacağı toplam hibe miktarı 1,868,895 EURO’dur. Hibe
dağılımı katagorilere göre aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.
•
•
•

Toplam hibenin %40’ı lisans öncesi/lisnans eğitimine harcanacaktır
Toplam hibenin %47’si lisans üstü eğitime harcanacaktır.
Toplam hibenin %13’ü kısa dönemli programlara harcanacaktır.

Her katagori/alt katagori de verilecek olan burs sayısı toplamı aşağıda belirtilen değişkenlere bağlı olup bursların tam
sayısı seçim sürecinin sonunda belirlenmiş olacaktır (Detaylar için bölüm 5.4 bkz.);
•
•
•

Ev sahibi ülke seçimi; grup 1, grup 2 veya grup 3 (aşağıda tablo 1&2’ye bkz. )
Ev sahibi üniversite/enstütü’de seçilen bölümün/konunun eğitim ücreti.
Programın süresi (sadece kısa dönemli bursiyerler için).

Nihayi hibe dağılımı AB Burs Programı Onay Kurulunun takdirine kalmıştır.

1.5 Bursiyerlere Hibe Ödeneği

2019/20 Çağrısı başlığı altında, hibeler 3 kısımda ödenecektir;
•
•
•

Okul harcı
Yaşam ödeneği
Seyehat ödeneği

1.Okul Harcı

Ev sahibi üniversite/enstütüye ödenecek okul harcında azami bir miktar kısıtlaması bulunmaktadır. Bir yıllık akademik
programa ödenecek olan azami miktar €10.000 olmaktadır. Okul harcının €10.000’dan fazla olması durumunda geriye
kalan miktarı adayın kendisinin karşılaması gerekmektedir. Kısa dönemli programlarda, azami okul harcı orantılı olarak
hesaplanacaktır. (Tablo 1 bkz.)
Okul harcı doğrudan seçilen AB ülkesindeki eğitim kurumuna ödenecektir. Ödeme adayın devam edeceği eğitim
programına kaydını yaptırması durumunda eğitim kurumundan gelecek olan fatura karşılığında yapılacaktır. Bazı
ülkelerde resmi kayıt, ödeme yapıldıktan sonra gerçekleşeceğinden British Council okul harcı ve yaşam ödeneğini hak
sahibine yaklaşık aynı zamanda yapabilecektir.
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STP’nin
Yaşam
Okul
Seyehat
Süresi
Ödeneği
Harcı
Ödeneği
TOPLAM
12,200
6
5,400
6,000
800
10,300
5
4,500
5,000
800
1.Grup Ülkeler
8,400
4
3,600
4,000
800
6,500
3
2,700
3,000
800
4,600
2
1,800
2,000
800
11,600
6
4,800
6,000
800
9,800
5
4,000
5,000
800
2.Grup Ülkeler
8,000
4
3,200
4,000
800
6,200
3
2,400
3,000
800
4,400
2
1,600
2,000
800
11,000
6
4,200
6,000
800
9,300
5
3,500
5,000
800
3.Grup Ülkeler
7,600
4
2,800
4,000
800
5,900
3
2,100
3,000
800
4,200
2
1,400
2,000
800
Tablo 1- AB ülkelerine göre STP için ön görülen Okul ve Yaşam Harcı olarak ayrılan para dağılımı
Bursiyerlerin özellikle okul harçlarını ödemeleri hususunda başka finansal kaynak; burs, sponsorluk veya öğrenci
yardımına uygun bulunmaları ve bu finansal kaynaktan faydalanma planları olması durumunda derhal AB Burs
Programını bilgilendirmeleri gerekmektedir. (Detaylar için bölüm 10.7 bkz.). Hak sahibinin okul harcını AB
Burslarının dışında farklı bir kaynaktan tedarik etmesi durumunda, British Council sadece yol ve yaşam harcını
ödemekle yükümlü olacaktır.
Adaylar AB Bursunu kazanıp kazanmadıklarını Haziran 2019’da öğreneceklerdir. Bu durumda yukarda belirlilen
şartlarda okul harçlarını karşılayabilmek için farklı kaynaklara başvurup vuramayacaklarına karar verebileceklerdir.

2. Bir Akademik Yıl için Yaşam Ödeneği

Hak sahiplerine verilecek olan yaşam ödeneği miktarı eğitim görecekleri ev sahibi ülkeye göre yapılacaktır. Tablo 2
gidilecek ülke guruplarına göre yapılacak olan toplam yaşam ödeneği miktarını göstermektedir.
1.GRUP ÜLKELER
YAŞAM HARCI
€9000

2.GRUP ÜLKELER
YAŞAM HARCI
€8000

3.GRUP ÜLKELER
YAŞAM HARCI
€7000

DANİMARKA
FİNLANDİYA
İRLANDA
LUKSEMBURG
İSVEÇ
BİRLEŞİK KRALLIK

AVUSTURYA
BELÇİKA
KIBRIS
FRANSA
ALMANYA
YUNANİSTAN
İTALYA
MALTA
HOLLANDA
PORTEKİZ
İSPANYA

BULGARİSTAN
HIRVATİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
ESTONYA
LETONYA
LİTVANYA
MACARİSTAN
POLONYA
ROMANYA
SLOVAKYA
SLOVENYA

Tablo 2- AB Ülkelerine göre ayrılan yaşam ödeneği

Yıllık yaşam ödenekleri bursiyerlere iki taksit olarak ödenecektir. Bursiyerler British Council ile sözleşme
imzalandıktan sonra toplam ödeneğin ilk taksiti olan %70 miktarını alacaklardır. İkinci ve son taksit olan %30 ise
bursiyer programını tamamlayıp portaldan final raporunu ve gerekli dokümanları gönderdikten sonra ödenecektir.
Kısa dönemli programlarda, yaşam ödeneği takip edilecek programın süresine göre orantılı olarak hesaplanacaktır.
(Tablo 1 Bkz.)
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3. Seyehat Ödeneği

Yurt dışına yolculuk yapacak bursiyerlere yaşam ödeneğinin ilk taksidi ile birlikte €800 olan seyehat ödeneği
verilecektir. Kıbrıs Cumhuriyetinde eğitim görmeyi seçen bursiyerlere seyehat ödeneği verilmeyecektir.
Bu burs programı kapsamında aile ve çocuk ödeneği bulunmamaktadır, önemle duyurulur.

BÖLÜM 2 − ŞARTLAR ve KOŞULLAR
2.1 Tüm Adaylar için Genel Uygunluk Kriterleri
Tüm kategorilerdeki adayların

•
Kıbrıs Türk toplumundan olmaları gerekmektedir.
•
Kıbrıs’ta doğmuş olmak veya ebeveynlerinden birinin Kıbrıs’ta doğmuş olması gerekmektedir.
•
Kıbrıs’ta ikamet etmeleri gerekmektedir.
•
2017/18 ve 2018/19 akademik yıllarında AB Burs Programından yararlanmamış olmak. AB Burs
Programından 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 ve 2016/17
akademik yıllarında faydalanmış olanlar, farklı bir kategori ve farklı bir ülkeye baş vurmak koşulu ile yeniden başvuru
yapabilirler. Örneğin, daha önce lisans programı için İngiltere’de eğitim görmüş olan bir aday yeniden lisans eğitimi
için ve yeniden aynı ülkedeki herhangi bir kursa/ programa/eğitime vs. başvuramazlar. Daha önce burstan faydalanıp
tekrar başvuran adaylara puan eksiltme yöntemi uygulanacaktır. (puan eksiltme yönteminin detayları için bölüm 5.4
bkz)
*Eğer önceki yıllarda adayların burs kategorilerinde farklı isimler kullanılmışsa, adayın daha önce yaptığı eğitimin
kategorisini belirlemek için eğitimin tipi ve süresi dikkate alınacaktır.

2.2 Tüm Adaylar için Genel Koşullar

•
Bursiyerler, gidecekleri ev sahibi ülkenin vize istemesi halinde talep edilen vizeyi alma sorumluluğu
altındadırlar. AB Burs Program Ofisinin burslulara muhaceret tavsiyesinde bulunamayacağının ve adayların gerekli
vize işlemlerini tamamlayamamaları halinde sözleşme imzalanmış bile olsa verilen bursu iptal etme ve ödemeyi vize
işlemleri tamamlanmadan yapmama hakkını saklı tutmaktadır.
•
Adaylar eğitim görmeyi istedikleri programa katılımlarını ve tamamlamalarını engelleyecek herhangi bir tıbbi
engel ve rahatsızlığın olmadığını beyan etmek zorunluluğundadırlar.
•
Adaylar, gidecekleri ükede kalacakları süre boyunca sağlık sigortası da dahil olmak üzere gerekli sigortaları
yaptırmakla sorumludurlar. Adayların eğitim görecekleri ülkeye gittikten sonra ciddi sağlık sorunları veya maddi
sıkıntılar yaşamaları halinde British Council herhangi bir masraftan veya maddi kayıptan sorumlu tutulamaz. Öneri ve
tavsiyeler için bkz. http://www.abburs.eu/tr/ab-burs-programi/avrupa-birliginde-egitim.html
•
Halen çalışmakta olan adaylara bursa başvurmadan önce işten ayrılma/izin alma konusunda işverenleriyle
gerekli görüşmeleri yapmaları tavsiye edilmektedir. Adayların, eğitim yapacakları ve işlerine geri dönecekleri dönemle
ilgili olarak sözleşmelerinden kaynaklanan hususları işverenleriyle netleştirmeleri gerekmektedir.
•
Adaylar, seçtikleri programla/kursla/stajla ilgili her türlü işlem ve ayarlamaları seçilen
üniversite/okul/şirket/örgüt veya kurumla, eğer gerekiyorsa gidilecek ülkeyle, kendileri yapmalıdır. Adaylara, bu
işlemleri burs başvurusu sürecinde mümkün olan en kısa sürede yapmaları tavsiye edilir.
•
British Council, başarılı adaylardan sundukları belgeleri netleştirme veya doğruluklarını destekleyecek ek
belgeler ibraz etme ve bu belgelerin orijinini kontrol etme hakkını saklı tutar. Belgelerde herhangi bir sahtelik
bulunması halinde verilen burs iptal edilir.
•
Bursiyerlerin, AB Burs Programı çerçevesinde organize edilen etkinliklere (örneğin, seyehat öncesi yapılacak
toplantılar, bilgilendirme toplantıları, kaynaştırma etkinlikleri, odak grupları vs.) katılmaları beklenmektedir.
NOT: Avrupa Birliği Program Destek Ofisi veya British Council Kıbrıs çalışanları, olası çıkar çatışması sebebiyle
burslara başvuramazlar. Bu kısıtlama onların çocukları, eşleri, ebeveyinleri ve kardeşleri için de geçerlidir. Aynı
ilke, sürece doğrudan dahil olan diğer paydaşlar için de söz konusudur.
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BÖLÜM 3 - KATEGORİ/ALT-KATAGORİLERİNİN TANIMI VE
UYGUNLUK KRİTERLERİ
3.1 LİSANS ÖNCESİ & LİSANS EĞİTİMİ (PD/UG)
Lisans eğitimi başlığı altında iki kategori bulunmaktadır; PD/UG- 1 ve PD/UG-2. Bu programların süresi bir
akademik yıl (en az 10 ay) olmalıdır.
•
•

PD/UG- 1 LisAns eğitimi için geçerlidir.
PD/UG-2 Hazırlık senesi veya dil kursu için geçerlidir.

PD/UG eğitimine uygunluk kriterleri nelerdir?
Bölüm 2.1 de listelenmiş genel uygunluk kriterlerine ek olarak PD/UG kategorisine başvuru yapmak isteyen
adayların;
•
Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite/yüksek öğrenim
kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2018/19
akademik yılında halen kayıtlı ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş
olma kriterini karşılayabilmesi için, kabul edilecektir (bütün adaylar için gereklidir).
•
Lise diplomasına sahip olması gerekmektedir (lise mezunları için gereklidir).
•
En geç Temmuz 2019’da lise diplomasını almış olması gerkmektedir (lise son sınıfta olan öğrenciler
için gereklidir).
•
Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 yılları arasında toplamda en az 3 yıl çalışma
deneyimine sahip olmaları gerekmektedir (2015/16 akademik yılından önce mezun olan lise mezunları için
gereklidir).
PD/UG-1 için kimler başvurabilir?
•
Kıbrıs’ta 2018/19 akademik yılında mezun olmayı bekleyen lise/meslek lisesi son sınıf öğrencileri.
•
Kıbrıs’taki lise/meslek lisesi mezunları.
•
Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki, örneğin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri vs.,
bir üniversitenin hazırlık döneminde kayıtlı olan öğrenciler.
•
Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki bir üniversite veya eşdeğer yüksek kurumunda
kayıtlı 2018/19 akademik yılında mezun olmayı beklemeyen öğrenciler.
PD/UG-2 için kimler başvurabilir?
•
Kıbrıs’ta 2018/19 akademik yılında mezun olmayı bekleyen lise/meslek lisesi son sınıf öğrencileri.
•
Kıbrıs’taki lise/meslek lisesi mezunları.
PD/UG için kimler başvuramaz?
•
Başvuru sırasında AB üyesi bir ülkede hazırlık (foundation) yılı okuyan öğrenciler.
•
AB üyesi bir ülkedeki üniversite/yüksek eğitim kurumunda lisans eğitimlerine halihazırda başlamış ve
2018/19 akademik yılında mezun olmayı beklemeyen öğrenciler. Örneğin 3 yıllık bir programın 1. veya 2. sınıfında
olup 2018/19 akademik yılında mezun olmayacak olanlar.
PD/UG-1 ile ne okuyabilirsiniz?
•
Lisans eğitimi
PD/UG-2 ile ne okuyabilirsiniz?
•
Hazırlık programı/yılı
•
Herhangi resmi bir AB dil kursu
Önemli Hususlar
•
Eğitim dili İngilizce olan bir lisede eğitim görenler ve bu liselerden mezun olanlar İngilizce dili dışında
herhangi bir AB dili programına başvurabilirler.
•
Eğitim dili Türkçe olan bir lisede/meslek lisesinde eğitim görenler ve bu okullardan mezun olanlar İngilizce
dili dahil istedikleri herhangi bir AB dili programına başvurabilirler.
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3.2 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM (PG)

Lisansüstü eğitim başlığı altında iki alt katagori bulunmaktadır. PG-NON EU ve PG-EU. Bu programların süresi
bir akademik yıl (en az 10 ay) olmalıdır.
•
PG-NON EU son 3 yılı içeren dönemde, AB üyesi olan bir ülkede bir akademik yıl veya daha fazla
yaşamış/eğitim görmüş olmayanları kapsamaktadır.
•
PG-EU son 3 yılı içeren dönemde AB üyesi olan bir ülkede bir akademik yıl veya daha fazla
yaşamış/eğitim görmüş olanları kapsamaktadır.
PG eğitimi için uygunluk kriterleri nelerdir?
Bölüm 2.1 de listelenmiş genel uygunluk kriterlerine ek olarak bu kategoride lisans üstü eğitim yapmak isteyen
adayların;
•
Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniverstede/yüksek öğrenim
kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2018/19
akademik yılında halen kayıtlı öğrenci ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim
görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için, kabul edilecektir (bütün adaylar için gereklidir).
•
Lisans veya lisans üstü diploma sahibi olmaları gerekmektedir (sadece mezunlar için gereklidir).
•
En geç Temmuz 2019 sonunda Lisans veya Lisans üstü diplomalarını almış olmaları gerekmektedir (lisans
ve lisans üstü son sınıf öğrenciler için gereklidir).
•
Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 yılları arasında toplamda en az 3 yıl çalışma
deneyimine sahip olmaları gerekmektedir (2015/16 akademik yılından önce mezun olan üniversite mezunları
için gereklidir).
PG-NON EU için kimler başvurabilir?
•
Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki, örneğin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri vs,
üniversite/yüksek eğitim kurumunda son sınıfa kayıtlı olup en geç Temmuz 2019 sonu mezun olacak olan lisans
öğrencileri.
•
Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversite/yüksek eğitim kurumunda kayıtlı lisans
üstü öğrencileri.
•
Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversite/yüksek eğitim kurumundan mezun
olmuş lisans ve lisansüstü mezunları.
PG-EU için kimler başvurabilir?
•
AB üyesi olan bir ülkede üniversite/yüksek eğitim kurumunda son sınıfa kayıtlı olup en geç Temmuz 2019
sonu mezun olacak olan lisans öğrencileri.
•
AB üyesi olan bir ülkede üniversite/yüksek eğitim kurumundan mezun olmus lisans ve lisansüstü
mezunları.
Ne okuyabilirsiniz?
•
Lisansüstü diploma / derece
Kimler Başvuramaz?
•
AB üyesi bir ülkede halihazırda lisansüstü programa başlayıp Temmuz 2018/19 akademik yılında mezun
olmayı beklemeyen öğrenciler. Örneğin, 2018/19 akademik yılında 2 yıllık lisansüstü programın 1. yılında veya 3
yıllık doktora programının 1 veya 2. yılında olanlar.
Önemli Hususlar
Lisansüstü çalışma/araştırma/eğitim yapmak isteyen doktora mezunları Kısa Dönemli Programlara
başvurmalıdırlar (STP)
Burs programı şartları dahilinde 4 yıllık bir programın 3. yılına devam etmekte olan lisans öğrencileri için
programlarının 4. yılı uygunluk kriterlerine göre lisansüstü olarak uygun görülebilir. British Council standart süreli
olmayan programları (örneğin, Diş Hekimliği,Tıp, Yüksek Mühendislik, Eczacılık gibi 3 veya 4 yıldan uzun süren
programlar) inceleme, araştırma, danışma ve karar verme yetkisini saklı tutar.
Lisansüstü katagorisine (PG) daha önce AB burs programınından faydalanarak programlarını tamamlayan adayların
aynı kategoriye yeniden başvurabilmeleri uygunluk kriterleri kapsamındadır. Yaanlızca bu adayların daha önce
eğitim gördükleri AB ülkesi dışındaki bir ülkede daha yüksek düzeyde bir lisansüstü programa başvurmaları
uygundur. Örneğin, AB burs programı kapsamında Hollanda’da yükseklisans (master) derecesini tamamlamış olan
bir öğrenci başka bir AB üyesi ülkede doktora eğitimi yapmak için başvurabilir.
Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs Programı: 2019/20 Akademik Yılı Başvuru Kılavuzu

Page 7 of 18

3.3 KISA DÖNEMLİ PROGRAMLAR (STP)

Bu kategoride adaylar mesleki eğitim/staj, araştırma, doktora sonrası eğitim/araştırma veya dil kurslarına en az 2 ve
en çok 6 ay olmak kaydıyla başvurabilirler.
Uygunluk kriterleri nelerdir?
Bölüm 2.1’de listelenen uygunluk kriterlerine ek olarak, kısa dönemli programlara başvuran tüm adayların;
•
Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 yılları arasında toplam en az 3 yıl çalışma deneyimine
sahip olmaları gerekmektedir. (Sadece meslek sahipleri için gereklidir).
•
Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite/ yüksek öğrenim
kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2018/19
akademik yılında halen kayıtlı ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş
olma kriterini karşılayabilmesi için kabul edilecektir. (Lisans üstü öğrencileri ve yakın tarihte mezun olmuş
doktora mezunları için gereklidir).
•
Eğitim/staj/dil kursuna başvuracakların en az lise diplomasına, araştırma programına başvurackların en az
üniversite diplomasına ve doktora sonrası eğitim/araştırma programlarına başvuracakların en az PhD/doktora
derecesine sahip olmaları gerekmektedir.(Kısa Dönemli Programlara başvuracak tüm adaylar için gereklidir)
STP için kimler başvurabilir?
•
Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden ve çalışan profesyoneller*, akademisyenler/araştırmacılar
•
Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan (Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri gibi) bir ülkedeki
üniversite/yüksek öğrenim kurumunda yüksek lisans programına halihazırda kayıtlı olanlar.
•
2015/16, 2016/17 veya 2017/18 akademik yıllarında Kıbrıs’ın kuzeyindeki veya AB üyesi olmayan bir
ülkedeki üniversitelerde doktora derecesini tamamlayanlar.
*Meslek sahipleri çalışmakta olan, kendi işinde çalışmakta olan veya başvuru zamanında işsiz olanları
kapsamaktadır.
Ne yapabilir veya ne eğitimi alabilirsiniz?
Aşağıdaki programlardan birine başvuru sahipleri** 2 ile 6 aylık bir dönem için başvurabilir:
•
Eğitim/staj
•
Araştırma
•
Doktora sonrası eğitim/araştırma
•
Resmi AB dili olan herhangi bir dil kursu
**Yukarıda bahsi geçen halihazırda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencileri ve son üç akademik yıl içerisinde
doktora derecesini tamamlayanlar sadece araştırma ve doktora sonrası eğitim/araştırma programlarına
başvurabilirler.
Önemli Hususlar
Daha önce AB burs programınından faydalanarak kısa dönmeli programlarını tamamlayan adayların aynı kategoriye
yeniden başvurabilmeleri uygunluk kriterleri kapsamındadır. Yanlızca bu adayların daha önce eğitim gördükleri AB
üyesi ülkesi dışındaki bir AB ülkesinde yine kısa dönmeli program kapsamında daha farklı bir programa için
başvurmaları uygundur. Örneğin, daha önce AB burs programı kapsamında dil kursu tamamlamış olan bir aday yine
bir dil kursuna baş vurmamak ve daha önce eğitim aldığı ülkeden farklı bir AB ülkesine gitmek kaydıyla AB burs
programına ayni kategoride başvuru yapabilirler.
Kısa dönemli programlar için seçilen kurum/enstitünün AB ülkesinde resmi kayıtlı olması gerekmektedir. Kurumun

AB dışında uluslararası kayıtlı olması durumunda kurumun uygunluğunu onaylamak British Council’ın takdirine kalmıştır.

Kategori/alt-kategorilerin özeti için Ek 1’e bakınız.
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BÖLÜM 4 – BAŞVURU SÜRECİ
AB Bursları için başvurular YALNIZCA ONLINE yapılmaktadır. Başvuru formunun ve diğer belgelerin basılı
nüshaları gerekmemektedir. Başvurular, 28 Şubat 2019 Perşembe gününden itibaren faal hale geçecek olan
https://apply.abburs.eu portalı vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Adaylar yalnızca tek tip bursa başvurabilirler.
Başvuru formuyla birlikte vesikalık bir resim, kimlik kartı veya pasaport ve gerekli uygunluk belgelerini (bkz. Bölüm
8) portala yüklenmelidir. Online başvuru ve gerekli uygunluk belgelerinin portala yüklenme süresi 13 Nisan 2019
Cumartesi günü Kıbrıs yerel saati 23:59’a kadardır. Zaman bitiminde online portal başvurulara otomatik olarak
kapanacaktır. Posta veya eposta ile gönderilen başvuru formları ve uygunluk belgeleri kabul edilmeyecektir.
Başvuru formunu doldurup gerekli uygunluk belgelerini başvuru portalına yüklemek adayların kendi
sorumluluğundadır. British Council gerekli uygunluk belgelerini belirtilen zamanda tedarik edememeleri durumunda
verilen bursu iptal etme yetkisini saklı tutmaktadır.
Gerekli bilgileri içeren başvuru rehberi ve diğer belgelere ait detaylı bilgiyi resmi websitemizde (www.abburs.eu)
28 Şubat 2019 Perşembe gününden itibaren bulabilirsiniz. Adaylara, başvuru forumlarını doldurmadan önce Başvuru
Rehberi ve diğer adaylar tarafından sorulan sıkça sorulan sorulara (FAQ) verilen cevaplar bölümünü detaylı okumaları
tavsiye olunur. Sıkça sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevaplar düzenli aralıklarla websitemizde
(www.abburs.eu) yayınlanacaktır.
Bkz. Ek 2- Adım adım Rehber: Online Başvuru formu nasıl doldurulur?

BÖLÜM 5 – SEÇİM SÜRECİ & UYGULANAN YÖNTEMLER
5.1 Yazılı Sınavlar

Online başvuru yapan bütün adaylar 20 Nisan 2019 Cumartesi günü Lefkoşa’da yapılcak olan yazılı sınavlara
davet edileceklerdir. Sınav saati ve yeri adaylara yollanacak elektronik posta aracılığı ile ile bildirilecektir. Bu konu ile
ilgi bilgi adaylara ilerleyen zamanda websitesinden de duyurulacaktır.
Adayların yazılı sınav için belirlenen günde Kıbrıs’ta olmaları için gerekli titizliği şahsen göstermeleri gerekmektedir.
Bu konuda herhangi bir ayrıcalık yapılmıyacaktır. Adayların başvurularında kullandıkları kimlik kartlarını (ID) kimlik
tesbiti için sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi www.abburs.eu sayfamızdan
duyuralacaktır.
Seçim sürecinde iki test bulunmaktadır;
•
•

Test 1- Sözel Sayısal ve Görsel-Uzamsal (VNVS) Test (%50)
Test 2- Motivasyon Mektubu (%50)

Bu testler tercihe göre İngilizce veya Türkçe dilinde alınabilmektedir. Testlerin ağırlıkları her biri için %50 olarak
alınacaktır.
Adaylar VNVS testi ve Motivasyon Mektubundan toplam aldıkları not değerlerine göre en yüksekten en düşüğe
doğru sıralandırılacaklardır. Her katagori/alt katagoriden yüksek not alan adaylar belirlenen kotaya göre burs alma
hakkı kazanacaklardır. Verilecek burs sayısı her katagori/alt katagori için ve genelde burslara ayrılmış bütçe
dahilinde kısıtlandırılacaktır.
TEST 1: Sözel Sayısal ve Görsel-Uzamsal Test genel anlamda adayların sayısal, sözel ve görsel-şekilsel boyut
kapasitesini ölçmektedir. Bu test adayların niteliksel ve niceliksel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik
hazırlanmıştır. Adayların başvuru forumlarında bu testi hangi dilde yapmak istediklerini, Türkçe veya İngilizce,
belirtmeleri gerekmektedir. Başvuru formu portala yüklendikten sonra dil tercihi değişikliği yapılmamaktadır. Test ile
ilgili daha fazla bilgi ve örnek sorular için bkz. Ek 3.
TEST 2: Motivasyon Mektubu adayların gelecekleri ile ilgili amaçlarını, akademik ve mesleki planlarını yazılı
olarak ifade edebilme yeteneklerini yazımsal formatta ölçmektedir. Adaylardan yönetilen tüm hususlara değinip
sorulara cevap vermeleri beklenmektedir.Adayların başvuru forumlarında motivasyon mektubunu hangi dilde, Türkçe
veya İngilizce, yazmayı tercih ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir. Başvuru formu portala yüklendikten sonra
motivasyon mektubu için dil tercihi değişikliği yapılmamaktadır. Daha fazla bilgi için Ek 3 Bkz.
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5.2 Uygunluk Belgelerinin Kontrolü ve Burs Onayı

Uygunluk kontrolü seçim sürecinin sonunda yalnızca burs kazananlar ve yedek listesindeki adaylara yapılacaktır.
Seçim sürecindeki başarı adaya uygunluk kontrolü yapılmadan AB Burs Programında hak sahipliği vermemektedir.

5.3 Birleşik Krallık Kotası için Uygulanan Yöntem

2019/20 Çağrısında Birleşik Kırallık’ta eğitim yapmayı seçen adaylara %40 dan fazla burs oranı verilmemesi için bir
kota sistemi uygulanacaktır. Bu durumda her katagori/alt katagori için Birleşik Krallık’ta eğitim için kısıtlı sayıda burs
verilecektir. PD/UG ve PG kategorilerinde Birleşik Kırallığa verilecek olan toplam burs sayısı bursiyerlerin
seçecekleri ev sahibi ülke (tablo 2, sayfa 5 bkz)ve ev sahibi üniversite/enstitü harç miktarı ve kısa dönemli bursiyerler
için bunlara ek olarak programın süresine de bağlıdır. (Tablo 1, sayfa 4 Bnz.)
Birleşik Krallık kota uygulaması başvuru aşamasında, adayların 28 AB üyesi ülke içinden eğitim için tercih ettikleri
ülkeyi seçtikleri zaman başlamaktadır. Yazılı sınavlardan sonra adaylar kendi katagori/alt katagorileri içinde VNVS
Testi ve Motivasyon Mektubu toplam puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanacaktır. Her katagori/alt katagori
için belirlenen sıralama listesi adayların seçiminde kullanılacaktır.
Birleşik Krallık için ayrılan bütçe kotası başvuru forumlarında Birleşik Krallığı seçen öğrenciler için kullanılacaktır.
Bu durumdaki adayların katagori/alt katagori sıralaması Birleşik Krallık için ayrılmış olan bütçeden faydalanıp
faydalanamaycaklarında belirleyici olacaktır.
Herhangi bir katagori/alt katagoride Birleşik Krallığı seçen aday sayısı o kategori/alt-kategoriye ayrılan Birleşik
Krallığa bütçesinden daha fazla olması durumunda , bu adaylar aşağıda belirtilen durumlar dışında burs
alamayabileceklerdir:
•
Birleşik Kırallık kotası içinde olan bir burs adayı süreçten çekilirse
•
Seçilen adayların tercih ettikleri “ev sahibi ülke ve üniversite harcı vs.’den dolayı artan bütçe olursa.
(Tablo 1 ve 2, sayfa 5 & 6 Bkz)
Böyle bir durumda Birleşik Krallık yedek listesinde en üst sırada olan ilk adaya ulaşılacaktır.
Ülke seçimi Birleşik Krallık olan adaylar yazılı sınavlardan yüksek puan almalarına rağmen yaptıkları ülke seçiminden
dolayı süreç dışı kalıp aday gösterilemeyeceklerini anlamaları önemli bir husustur. Adayların başvuru formunda
eğitimleri için AB üyesi ülke olarak Birleşik Krallığı seçmekle riske girdiklerinin farkında olmaları
gerekmektedir. Bütün kategorilerdeki tüm adayların burs kazanabilme şanslarını artırabilmek için en erken
zamanda Birleşik Krallık dışında diğer AB üyesi ülkelerdeki eğitim fırsatlarını araştırıp değerlendirmeleri
önemle tavsiye edilir.
Tüm bursiyerler en geç 31 Ağustos 2019 ve tüm yedek adaylar en geç 30 Eylül 2019 tarihine kadar portallarına
gitmeyi düşündükleri üniversite/kurumun ismini belirtmeleri ve bu üniversiteden/kurumdan gelen şartsız veya şartlı
kabul/davet mektubunu yine portallarına yüklemeleri gerekmektedir. Verilen son tarihe kadart şartsız veya şartlı
kabul/davet mektubu bulunmayan burslular ise bir eğitim kurumuna yaptıkları resmi başvuruyu ve kurumun onların
başvurusunu incelemekte olduğunu belirten yazışmayı portallarına yukarıda belirtilen tarihlere kadar yüklemeleri
gerekmektedir.
Her katagori/alt katagori yedek adayları durumlarında oluşabilecek herhangi bir değişiklikten Eylül 2019’ dan itibaren
bilgilendirileceklerdir. Yedek adayların burs alıp alamayacklarını öğrenmelerinin uzuın bir zaman alabileceğinin
farkında olmaları gerekmektedir.

5.4 Puanların Hesaplanmasında Uygulanan Yöntemler

Puanları hesaplamada 2019/20 çağrısı başlığı altında aşağıdaki yöntemler kullanılacaktır:

1.
2.
3.

Standart puanlama
Yeniden yapılan başvurulara puan eksiltme
Öncelikli alanlara ek puan verme
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1) Standart Puanlama
Adayların başarılarını belirlemede ham puanlar yerine standart T-puanları (Bknz Ek 3) kullanılacaktır. Bunun için de
aşağıdaki yönteme başvurulacaktır:
ADIM 1: İlgili test puanından elde edilen aritmetik ortalamayı adayın ham puanından çıkarıp elde edilen sonucu o testin
standart sapmasına bölünüz;
(ADAYIN HAM PUANI – TESTİN ORTALAMASI) / TESTİN STANDART SAPMASI
ADIM 2: ADIM 1’de elde edilen sonucu 10 ile çarpıp 50 ekleyin.
2) Daha Önce Burstan Yararlanıp Yeniden Başvuranlara Uygulanacak Puan İndirimi
Daha önce AB Burs Programından yararlanmış olup 2019/20 burslarına tekrar başvuracak olan adaylar için puan indirimi
uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu model, aşağıda açıklandığı gibi, sabit puan indirimi olmayıp adayın daha önce burs
programından yararlandığı yıla dayalı olarak puanının düşürülmesi uygulamasına dayanmaktadır. Puan düşürülmesi her aday
için sabit değildir. Adayların alt-kategoriler içerisindeki sıraları, düşürülen puanları hesaplandıktan sonra belirlenecektir.
MODEL: Adayların sıralamasında daha bütüncül bir değerlendirme yapabilmek için puan indirimi uygulaması VNVS Testi
ve Motivasyon Mektubu sonucunda elde edilen puanlara dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda aşağıdaki formül
kullanılacaktır:

PUAN İNDİRİM FORMÜLÜ
PUAN standart ağırlıklandırılmış VNVS Testi
ve Motiva syo n Mektub unun topla m pua nıdır.

Akademik Yıl

İndirim Puanı

2017/18 & 2018/19

Tekrar başvuruda bulunamaz.

2016/17

1

10/1=10

2015/16

2

10/2=5

2014/15

3

10/3=3.33

2013/14

4

10/4=2.5

2012/13

5

10/5=2

2011/12

6

10/6=1.67

2010/11

7

10/7=1.43

2009/10

8

10/8=1.25

2008/09

9

10/9=1.11

2007/08

10

10/10=1

Örneğin, 2010/11 akademik yılında burs programından yararlanmış olan adaylara 1.43 indirim puanı uygulanacaktır.
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3) Öncelikli Alanlara Uygulanacak Katkı Puanı
Bölüm 1.3’de belirtilen öncelikli alanlarından birine başvuran adaylar fazladan katkı puanı alacaktır. Öncelikli konuların bir
listesi başvuru portalında mevcuttur. Öncelikli konulardan birine başvuran adaylara aşağıdaki yöntem uygulanacaktır:
Katkı Puanı Hesaplama Yöntemi
1.
Herhangi bir hesaplama ve karardan önce ham puanlar standart puana dönüştürülür.
2.
VNVS Testinden ve Motivasyon Mektubundan kazanılan puanların toplamı alınır ve bu genel toplamın %5 i öncelikli
alanlara başvuran adayların puanına eklenir.
3.
Öncelikli alanlara başvuran adaylar, kendi alt-kategorilerindeki adaylarla yarışacaklardır.

BÖLÜM 6 – SONUÇLARIN DUYURULMASI
Sonuçlar Haziran 2019 da duyurulacaktır. Kesin tarih ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır. Tüm adaylara sonuçlar
başvuru formunda belirttikleri e-posta adreslerine euscholarships@abburs.eu adresinden gönderilecek e-postayla
bildirilecektir. Gönderilen postada adayın sınav neticelerini bildiren bir rapor olacaktır. Mektubun bir kopyası referans
için adaylarin başvuru portalında da olacaktır. Üçüncü kişilere (ebeveyn ve sorumlu kişi) adayın müracaat tarihinde 18
yaşından küçük olması haricinde bilgi verilmeyecektir. Sınav sonuçlarıyla ilgili bilginin telefon aracılığı ile
verilmeyceği önemle duyurulur..
Burs alamayan adaylar yedek listesine veya burs kazanmayanlar listesine girecekler. Yedek listesindeki adaylara
kategori/alt kategorilerindeki sıra numaraları bildirilecektir. Bu durumdaki adaylar sınav sonuçları hakkında daha
fazla bilgi edinmek isterlerse euscholarships@abburs.eu adresine e-posta göndererek AB Burs Programı ekibinden
randevu alabilirler. Randevular talep sırasına göre olup randevu tarihleri sonuçları bildiren mektupta bildirilecektir.
Soru kâğıtları adaylara gösterilmeyecek ve geribildirim yalnızca puanlarla iligli olacaktır.

BÖLÜM 7 - BURS VE HİBENİN DAĞILIMI
Genel puanlar hesaplanıp sıralama listesi oluşturulduktan sonra listeler, aralarında Avrupa Komisyonundan, AB’ye
üye ülkelerden, eğitim alanından ve/veya yerel otoritelerden temsilcilerin bulunduğu Onay Komitesine sunulur.
Onay Komitesi sonuçları inceleyip kategori/alt-kategori hibe tahsisatlarında son düzenlemeleri yapacak ve nihai
sonuçlar konusunda başvuru sahiplerine bilgi verecek olan AB Burs Programı takımına son önerilerini ilettikten
sonra başvuru sahiplerine sonuçlar bildirilir.
British Council, kategori/alt kategorilerin birinde veya daha fazlasında hak kazanacak yeterli adayın olmaması
durumunda, fonların azami ölçüde kullanılmasını sağlamak için alt-kategoriler arasında fon dağılımını yeniden
yapılandırma hakkını saklı tutar.
Sonuçların yayınlanması ve sözleşmelerin imzalanması arasındaki dönemde son burs listesindeki başarılı bir adayın
herhangi bir sebepten ötürü bursu alamaması ya da burs sayısını artıracak herhangi bir kategoride yeterli fon
bulunması durumunda listedeki sıra durumlarına bakarak yedek listedeki adaylara burs teklif edilecektir.

BÖLÜM 8 – UYGUNLUK KRİTERLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Tüm adayların başvuru sürecinde uygunluklarını kanıtlamak için aşağıda belirtilen gerekli belgeleri online başvuru
sırasında portallarına yüklemeleri gerekmektedir. Belgeler İngilizce veya Türkçe olabilir, çeviri istenmemektedir.
Belgeler adaylara hiçbir aşamada geri verilmeyecektir.
•
Doğum Belgesi (Kimlik/Pasaport kabul edilmez)
Adayın Kıbrıs Türk toplumuna ait olduğunu ve Kıbrıs’ta doğduğunu gösteren doğum belgesinin kopyası. Eğer aday
Kıbrıs dışında doğmuş ise, doğum belgesine ek olarak ebeveyinlerden birinin Kıbrıs Türk toplumuna ait olup Kıbrıs’ta
doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyasının ibraz edilmesi gerekmektedir-Tüm başvuru sahipleri için
gereklidir.
•

İkamet Belgesi
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Başvuru formunda belirtildiği gibi başvuranın mevcut adresini kanıtlayan ikamet belgesi-Tüm başvuru sahipleri için
gereklidir.
•
Kıbrıs’ta 7 yıllık eğitim kanıtı
Okul ve/veya eğitim yetkililerinden alınmış, adayın Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul veya lisede veya Kıbrıs’ın
kuzeyindeki bir yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olduğunu gösteren
resmi belge. Başvuru sahibi 2018/19 akademik yılında halen kayıtlı öğrenci ise, bu akademik yıl (2018/19) başvuru
sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için, kabul edilecektir-Tüm PD/UG, PG
başvuru sahipleri ve STP kategorisine başvuracak 3 yıllık iş tecrübesi olmayan lisanüstü öğrenciler ve
doktorasını yeni tamamlamış adaylar için gereklidir.
•
2018/19 akademik yılı okul kayıt isbatı
Okul ve/veya eğitim yetkililerinden alınmış, adayın 2018/19 akademik yılında herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı
öğrenci olduğunu gösteren resmi öğrenci belgesi veya son tamamlanan dönem için resmi not dökümü (transkript)2018/19 akademik yılında bir eğitim kurumuna kayıtlı tüm başvuru sahipleri için gereklidir.
•
Alınan en son diploma/derece
Adayın en son aldığı diploma/derecenin bir kopyası (Lise, Lisans, Lisans Üstü, Doktora vs.)-Tüm mezun olmuş
başvuru sahipleri için gereklidir.
•
Kıbrıs’ın kuzeyinde 3 yıllık iş tecrübesi kanıtı
Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019 tarihleri arasında toplamda 3 tam yıl çalışma tecrübesi olduğunu
gösteren resmi belge-Tüm meslek sahipleri için gereklidir (STP için başvuran halihazırda kayıtlı lisansüstü
öğrenciler ve doktoradan yeni mezunlar ve PD/UG, PG için başvuran yeni mezunlar dışında)
•
Eğer aday çalışmakta olan bir profesyonel ise, iş tanımının, iş yerindeki çalışma süresinin, iş adresinin,
sorumluluk, yetki ve görevlerininin belirtildiği resmî bir belge. Çalışma belgesi/belgeleri, işverenin antentli kağıdından
olmalı, işverenin iletişim bilgilerini içermeli, usulüne uygun olarak imzalanmalı ve tarihli olmalıdır.
•
Eğer aday kendi işyerinde çalışan (iş sahibi) ise, iş kayıt veya izin belgesi ve 1 Ocak 2014 ve 13 Nisan 2019
tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari toplam 3 yıl çalıştığını gösteren başka belgeler.
•
Eğer aday başvuru tarihinde çalışmıyor ise, Kıbrıs’ın kuzeyinden alınacak işsizlik belgesi ile adayın 1 Ocak
2014 ve 13 Nisan 2019 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari toplam 3 yıl çalışmışlığını gösteren belge.
Zorunlu hizmetler iş tecrübesinden sayılacaktır.
Başvuru esnasında istenilen belgeler için bkz. Ek 4

BÖLÜM 9 – ADAYLAR İLE İLETİŞİM
Kıbrıs Türk toplumuna AB Burs Programını duyurmak için geniş kapsamlı bir kampanya yürütülmektedir. Kıbrıs Türk
toplumu içersinde uzak bölgelerde olanlar dahil çeşitli hedef kitlelerine ulaşabilmek için yerel medya ve elektronik ve
dijital araçlar kullanılacaktır. Potansiyel adayların burs rehberi, uygunluk kriterleri, başvuru yöntemi ve süreci
konusunda bilgilendirilebilmeleri için kapsamlı bir websayfası-www.abburs.eu- bulunmaktadır.
Potansiyel adayların biliglendirilmesi için yapılacak olan kampanya aşağıdaki aktiviteleri içerecektir:
•
•
•
•

Bilgilendirme Seansları
Sunumlar
Danışma Seansları
AB’de Eğitim Günleri

Uygunluk kriterlerini ve başvuru sürecini anlatmak için etkinlikler ve bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Bu
bilgilendirme toplantıları farklı bölgelerdeki liseler, üniversiteler, mesleki kurumlar ve potansiyel aday gruplarının
olduğu yerlerde yer alacaktır. Ek olarak, bire bir veya küçük gruplara yönelik danışma toplantıları randevulu olarak
organize edilecektir.
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AB Burs Program takımı AB ülkelerinde eğitim konusunda fuar formatında etkinlikler de yürütecektir. Çeşitli AB
üyesi ülkelerden davet edilecek konuşmacılar, ziyaretçilerin sorularına cevap vereceklerdir.
Bu çerçevede, AB üyesi bir ülkede eğitim görme konusunda halka açık bilgilendirme toplantıları düzenlenip çeşitli AB
üyesi ülkelerden davet edilecek konuşmacılar programlara, kabul koşullarıyla ve ülkelerindeki eğitim olanaklarıyla
ilgili bilgiler vereceklerdir.
Bilgilendirme toplantı ve etkinlikleriyle ilgili tarihler ve yerler www.abburs.eu ve Facebook
(http://www.facebook.com/ABBURS.eu) duyurulacaktır.
AB ülkelerinde eğitim görme, AB ülkelerindeki üniversite ve kolejler ile belirli programlar için gerekli eğitim dili ve
finansal planlama konularında bilgi alma, diğer gerekli bilgilerden yararlanma ve danışma için kullanabileceğiniz web
sayfamız www.abburs.eu/en/studying-in-eu.html’dır.
Burs başvurularının sona ermesinin ardından, adaylar ve AB Burs takımı arasındaki iletişim, adayların portalı
https://apply.abburs.eu aracılığıyla yapılacaktır. Bu portal şifre korumalı olup portala yüklenen veri ve bilgilere
yalnızca adayların erişimi mümkündür. Adaylara resmî e-postalar portal aracılığı ile gönderileceğinden, başvuru
formunda verilen e-posta adreslerinin ve iletişim detaylarının güncel ve geçerli bir adres olması ve süreç boyunca epostalarını düzenli olarak kontrol edip okumak adayların kendi sorumlulukları altındadır. Yanlış, sorunlu veya geçersiz
e-posta ve telefon bilgilerinden dolayı iletilemeyen mesajlardan AB Burs takımı sorumlu tutulamaz.
Adaylar, AB Burs takımı ile iletişime geçmek istediklerinde bunu kendileri yapmalı, araya üçüncü şahısları
koymamalıdırlar. Veri ve bilgi koruma ilkesinden dolayı, 18 yaşından büyük olmaları şartıyla bilgiler, yalnızca
adayların kendilerine verilecektir (bkz. Ek 5).
Telefon görüşmelerinin, aday sayısının çokluğundan ve değerlendirme sürecinin darlığından dolayı, kısıtlı olduğu
önemle duyurulur.
İstisnai durumlarda, adaylar AB Burs takımından biriyle e-posta aracılığıyla yüz yüze görüşme talep edebilir. Lütfen
görüşmeye açık ofis saatlerimizi www.abburs.eu adresinden, ofis haritamızı ise http://goo.gl/maps/MRXig
sayfamızdan kontrol ediniz.

BÖLÜM 10 - SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ
10.1 Burs Sözleşmesinin İmzalanma Zamanı

Burs için uygun bulunan adayların ve yedek adaylarının sözleşmelerini imzalamadan önce aşağıdaki yükümlülükleri
yerine getirmeleri gerekmektedir:
1.
Portaldaki Program/Kurs Detayları Güncellenmeli
Adaylar ve yedek adayların portallarındaki Program/Kurs detay formunu güncellemeleri gerekmektedir. Gidecekleri
eğitim kurumunda seçtikleri öğrenim/eğitim programına kabul edildiğini gösteren koşulsuz kabul veya davet
mektubunu veya seçtikleri programa kayıt olduklarını gösteren resmi belgeyi portallarına yüklemeleri gerekmektedir.
Şartsız kabul/davet mektubu veya okul kayıt belgesi;
•
•
•

Resmi olmalı (başlıklı kağıtta, imzalı ve tarihli).
Kabul edilen programın adını, başlama ve bitiş tarihini belirtmeli
Programın tam zamanlı olduğunu belirtmeli.

Adaylar ve yedek liste adayları portala yükledikleri teklifi kabul ettiklerini beyan etmeli ve belirlenen son tarihe kadar
ev sahibi kuruma ödemeleri beklenen okul harcı hakkında bilgi vermeleri gerekmektedir.

2.

Portaldaki Banka Detayları Formu Doldurulmalı
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Adaylar ve yedek adaylar kendi adlarına EURO para biriminde bir banka hesabı açmaları ve portaldan online banka
detay formunu doldurmaları gerekmektedir. Forumun çıktısını alıp imzaladıktan sonra portala belirtilen zaman
diliminde yüklemeleri gerekmektedir. Adayların ve yedek adayların dikkat etmesi gereken hususlar;
•
Banka hesap ismi ve adayın başvuru formunda belirtmiş olduğu isim ve soyisim aynı olmalıdır
•
Banka Kıbrıs’ın kuzeyinde bir banka olmalıdır.
•
Banka uluslararası çalışan ve geçerli IBAN numarası verebielecek bir banka olmalıdır.
•
Bankaların burs parası havaleleri için talep ettikleri masraflar burs adaylarının yükümlülüğündedir.
•
Hesap açılışı döneminde, 18 yaşın altında olan burs adaylarının ebeveyinlerinden biri ile ortak hesap açmaları
gerekmektedir.
Verilen zaman dilimi içinde bu şartları yerine getiren adaylarla sözleşme imzalamak için randevu verilecektir. Burs
alan adayların sözleşmeleri kendi portallarında görünecektir. Adaylara, imzalamadan önce sözleşmelerini dikkatlice
gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir. Eğer adaylar yukarıda belirtilen hususları tamamlayıp zamanında
iletmezlerse, British Council bursu yedek listesindeki bir adaya verebilme hakkını saklı tutar. Dikkat edilmesi
gereken hususlar:
•
British Council,sözleşme imza tarihinde 18 yaşından küçük bireylerle sözleşme imzalamayacaktır. Böyle bir
durumda, hak sahibinin ebeveyinlerinden biri British Council ile sözleşme ve onay formu imzalayacaktır.
•
Gidilecek AB ülkesi tarafından vize istenmesi durumunda, sözleşme imzalansa bile British Council vize
işlemleri tamamlanana kadar hibeyi haksahibine vermeyecektir.

10.2 Burs Miktarının Ödenmesi

Sözleşme imzalandıktan sonra, hibe ödeneği aşağıda belirtildiği gibi yapılacaktır;
•
Ev sahibi kuruma okul harcı ödeneği
•
Hibe sahiplerine yaşam ödeneği
•
Hibe sahiplerine seyehat ödeneği
Okul Harcı/Ücreti
Okul harcı doğruca seçilen AB üyesi ülkedeki ev sahibi üniversite/eğitim kurumuna ödenecektir. Hibe sahibinin okula
kayıt olmasını takiben eğitim kurumundan gelen fatura karşılığında ödeme yapılcaktır..
Yaşam Ödeneği
Yaşam ödeneği hibe sahibine iki taksitte ödenecektir. Sözleşme imzalayan hibe sahipleri yaşam ödeneğinin ilk taksiti
olan %70’lik miktarı, vize, okul kaydı, kayıt depozitosu vs gibi gerekli işlemleri tamamladıktan sonra kontratı
imzalamalarından sonraki ilk 30 gün içinde ödeneceklerdir. Hibe sahiplerinden programlarının başlamasını takiben
10 gün içinde ev sahibi kuruma kayıt yaptıklarını gösteren resmi belgeyi portallarına yüklemeleri istenmektedir.
British Council gerekli belgeler yüklenene kadar ödemeyi yapmama hakkına sahiptir.
Yaşam ödeneğinin geriye kalan %30’luk miktarı hibe sahibine programını tamamlayıp online final raporunu belirlenen
tarihte teslim etmesinden sonra ödenecektir.
Seyehat Ödeneği
Yol ödeneği €800 olup yurt dışına gidecek olan hibe sahiplerine yaşam ödeneğinin ilk taksiti ile ödenecektir. Kıbrıs
Cumhuriyetinde eğitim görecek olan hibe sahipleri seyehat ödeneği almayacaklardır.

10.3 Raporlar

Lisans ve Lisans üstü hibe sahiplerinin aşağıda verilen detaylar doğrultusunda raporlarını tamamlamaları sözleşme
akdinin şartlarındandır.
•
Ara Rapor: Bursluların portal aracılığı ile online ara rapor formunu doldurup devam etmekte oldukları
eğitim kurumunda katıldıkları programın ilk yarı yılının çeşitli yönleri hakkında bilgi vermeleri gerekmektedir.
Raporun en geç 28 Şubat 2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Burslular farklı bir akademik takvim
takip ediyorlarsa, ara raporun son verilme tarihinin onaylanması için burs programı takımını bu durum hakkında
önceden bilgilendirmeleri gerekmektedir.
•
Final Raporu: Bursluların portal aracılığı ile online final rapor formunu doldurup genel devamlılıkları,
başarıları, ve programlarının diğer yönleri hakkında detaylı bilgi vermeleri gerekmektedir. Ayrıca bursluların burs
döneminin tamamında takip ettikleri programı tamamladıklarını kanıtlamak için not dökümü (transkript), mezuniyet
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belgesi, gelişim raporu, devamlılık, vs gibi resmi belgeyi/belgeleri portala yüklemeleri gerekmektedir.Final
raporlarını ve diğer gerekli belgeyi/belgeleri Lisans öğrencileri en geç 31 Temmuz 2020, Lisans üstü
öğrencileri ise 31 Ekim 2020 tarihine kadar teslim etmelidirler.
Kısa dönem bursluları detayları aşağıda verilen final raporunu teslim edeceklerdir.
•
Final reporu: Bursluların kısa dönemli programlarını tamamladıktan sonra en geç bir ay içerisinde bir tek
final raporunu ve onunla birlikte burs dönemininin tamamında takip ettikleri programı tamamladıklarını kanıtlamak
için not dökümü (transkript), mezuniyet belgesi, gelişim raporu, devam belgesi, vs gibi resmi belgeyi/belgeleri
portala yüklemeleri gerekmektedir.
Referans için web sayfasında örnek rapor şablonları bulunmaktadır. Bursluların portaldan online şablonu kullanarak
Ara ve Final raporlarını tamamlamaları gerekmektedir. Sözleşmeler, raporlar vs. hakkında ek bilgiler sözleşmelerin
imzalanması öncesinde düzenlenecek kısa bir toplantıda burslulara aktarılacaktır.

10.4 Sözleşmenin İhlali- Geri Ödeme - Para İadesi

Sözleşme koşullarının yerine getirilmemesi veya ihlali durumunda (örneğin, raporların ve gerekli belgeleri
göndermemek, kurslara/programlara devam etmemek vs.) AB Burs Programı ödenen burs miktarını kısmen veya
tümünü geri isteyebilir. (Bkz. Ek 8)
British Council, yazılı bir bilgilendirme notu ile aşağıdaki hallerde bursu hemen sonlandırma yetkisine sahiptir:
•
Gerekli belgeleri, ara ve final raporu ile diğer destekleyici belgeleri göndermemek.
•
Kayıt olduğuna dair resmi kanıt gösterememek.
•
Eğitim amaçlı gittiği kursa/programa devam etmemek.
•
Devam edilen eğitimle bağlantısı olsun olmasın uygun olmayan davranışlarda bulunmak.
•
Programlarının gerekliliklerini yerine getirmemek.
•
Herhangi bir sebepten dolayı devam etmekte olduğu üniversiteden/kurumdan atılmak.
•
Sahte belge vermek.
•
AB Burs Programını bilgilendirmeden programdan ayrılmak.
•
AB Burs Programının onayını almadan başlangıçta başvurulan kursu/programı bir başkasıyla değiştirmek.
•
AB Burs Programının onayını almadan başlangıçta müracaat ettiği üniversite/kurumu bir başkasıyla
değiştirmek.
Yukarıda belirtilen durumlardan dolayı bursun sona erdirilmesi durumunda AB Burs Programının burslulara karşı
herhangi bir yükümlülüğü kalmayıp, kişinin kendisine hibe edilen burs miktarınının tümünü veya belli bir yüzdeliğini
iade etmesi gerekmektedir. Ancak belirli şartlarda geri iade istenmez:
•
•

Bursun kullanılamaması kayıtlı bir tıp uzmanı tarafından belgelenen sağlık sorunlarından kaynaklanmış ise
British Council’ın kendi takdir yetkisini kullanarak bursluyu bu durumdan muaf tutması halinde.

10.5 AB Burs Programından Çekilme

Burslular aşağıda belirtilen durumlarda, Burs Programından çekilmiş sayılırlar;
•
Sözleşme imzalanmadan önce bursu reddedip geri iade etme
•
Sözleşmeyi imzalayıp programa başlamalarından itibaren geçen bir ay içerisinde programa devam etmek
istememe
Bu durumda bursluların portallarında bulunan çekilme formunu (withdrawal form) doldurmaları gerekir. Geri
çekilme durumunda burslular eğer kendilerine bursun ilk taksiti ödenmiş ise tamamını geri iade etmeyi kabul
ederler.

Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs Programı: 2019/20 Akademik Yılı Başvuru Kılavuzu

Page 16 of 18

10.6 Ev Sahibi Kurum/Ülke/Program/Süre Değişikliği

Burslular en geç 31 Ağustos 2019 yedek adaylar ise 30 Eylül 2019 tarihine kadar seçmiş oldukları ülkeyi, kurumu ve
program süresini (kısa dönemli programlar için) değiştirmek için talepte bulunabilirler. Bu talebin kabul edilebilmesi
için eğitim almak istenilen konunun başvuru formunda belirtilen konuyla aynı alanda olması gerekmektedir.
Ev Sahibi Ülke Değişimi:
Burslular ve yedek adayları hiçbir şekilede başvuru forumlarında belirttikleri ülke tercihlerini AB üyesi bir
ülkeden Birleşik Kırallığa veya Birleşik Kırallıktan başka bir AB üyesi ülkeye değiştirmek için talepte
bulunamazlar. Başvuru formunda Birleşik Krallık dışında bir AB üyesi ülke seçenler ise, seçmiş oldukları
ülkeyi:
•
Grup 1’deki bir AB üyesi ülkeden Grup 2 veya Grup 3’deki AB üyesi bir ülke ile, Grup 2’deki AB üyesi bir
ülkeden Grup 3’teki AB üyesi bir ülke ile değiştirebilirler. Grup 3’den Grup 2 ve Grup 1’e, Grup 2’den Grup 1’e
olacak şekilde ülke değişimi yapmak mümkün değildir.
•
Başvuru formunda seçtikleri ülke ile aynı grup içindeki başka bir AB üyesi ülke ile değiştirebilirler.
Ev Sahibi Üniversite/Eğitim Kurumu Değişimi:
•
Burs adayları en geç 31 Ağustos 2019 yedek adaylar ise 30 Eylül 2019 tarihine kadar portallarına gitmek
istedikleri ev sahibi üniversite veya kurumu belirtmek zorundadırlar. Bu tarihten sonra, yapılması istenen herhangi bir
değişiklik için British Council’ın onayını almak gerekmektedir. Okul harcı doğrudan ev sahibi kuruma ödeneceğinden
ödeme yapıldıktan sonra üniversite/ kurum değişikliği yapılması mümkün değildir.
Eğitim Süresinin Değişimi (kısa dönemli programlar için)
•
Kısa dönemli kursların süresi 2-6 ay olup başvuru formunun gönderilmesinden sonra süre artışı yapılamaz.
Ancak gidilecek program süresinin başvuruda bildirilenden daha az olması durumunda süre değişikliği kabul
edilebilir. Örneğin programın süresi 6 aydan 4 aya düşürülebilir, fakat 4 aydan 6 aya çıkarılamaz.

10.7 Diğer Verilen Burslardan Yararlanma

Adayların aynı zamanda bir başka enstitü, kurum, üniversite, yerel veya ulusalarrası otorite tearafından verilen bursu
alabilmek için başvuru yapmalarında herhangi bir engel yoktur. Ancak böyle bir bursun AB burs programında başarılı
olan bir aday tarafından kabul edilmesi durumunda, söz konusu aday AB burs programı altında burs alamayacaktır.
Ancak, söz konusu burslu, AB burs programı ve başka bir burs programı altında aldığı toplam miktarın seçtiği
öğrenim programına katılım için gerekli masrafları (eğer varsa okul harcı, konaklama ve seyahat masrafları) aşmadığını
kanıtladığı takdirde istisna yapılabilir.
Bursiyerlerin özellikle okul harçlarını ödemeleri hususunda başka finansal kaynak; burs, sponsorluk veya öğrenci
yardımına uygun bulunmaları ve bu finansal kaynaktan faydalanma planları olması durumunda derhal AB Burs
Programını bilgilendirmeleri gerekmektedir. Hak sahibinin okul harcını AB Burslarının dışında farklı bir kaynaktan
tedarik etmesi durumunda, British Council sadece seyehat ve yaşam harcını ödemekle yükümlü olacaktır.

BÖLÜM 11 − İTİRAZLAR/ŞİKAYETLER/ÖNERİLER/YORUMLAR
Sonuçların duyurulmasını takip eden süreçte, değerlendirme sırasında yapılan bir hatadan veya yanlışlıktan dolayı
başarısız olduğuna inanan bir aday, sonuçların açıklanmasını takip eden 15 gün içerisinde AB Burs Programına
resmî bir şikâyette bulunabilir. Şikâyetin yazılı olarak yapılması gerekir. British Council şikâyeti veya itirazı aldığını
3 iş günü içerisinde teyit edecek ve şikâyetin veya itirazın alınmasından itibaren 45 gün içerisinde başvuruya yazılı
olarak cevap verecektir.
Öneri ve yorumlarda bulunmak isteyen adaylar veya diğer ilgili taraflar bu önerilerini e-posta yoluyla doğrudan AB
Burs Programına euscholarships@abburs.eu adresi aracılığı ile iletebilirler. British Council bu e-postaları Avrupa
Komisyonuna iletecektir.
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BÖLÜM 12 - TÜM ADAYLAR İÇİN DAHA FAZLA BİLGİ
Ek 1: Kategorilerin/Alt-kategorilerin Özeti
Ek 2: Online Başvuruyu Dodurmak için Adım Adım Rehber
Ek 3: Yazılı Sınavlar
Ek 4: Online Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
EK 5: British Council’ın İlke ve Politikaları
Ek 6: Küçük Sözlük-Kılavuz ve Başvuru Paketi Belgeleri

BÖLÜM 13 - 2019/20 ÇAĞRISI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TAKVİM
Çağrının duyurulması

28 Şubat 2019 Perşembe

Başvuru kabulüne başlama tarihi

28 Şubat 2019 Perşembe

Sorular ve açıklama talepleri için son tarih

4 Nisan 2019 Perşembe

Son başvuru tarihi

13 Nisan 2019 Cumartesi Kıbrıs Yerel Saati 23:59

Yazılı Sınavlar (Sözel, Sayısal ve Görsel-Uzlamsal Test ve 20 Nisan 2019 Cumartesi
Motivasyon Mektubu)
Sözleşme imzalama süreci

Haziran 2019’dan itibaren devam eden süreç
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