2020/21 AKADEMİK YILI
KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN BURS
PROGRAMI

Sıkça Sorulan Sorular
1

SORU
Ben portalımıdaki Program
Detayları ve Banka Ddetayları
formlarını doldurdum ve gerekli
belgeleri portalıma yükledim.
Sözleşmemi ne zaman
imzalayabilirim?

CEVAP
Portalınıza yüklemiş olduğunuz belgeler incelenip,
onaylandıktan sonra sözleşmenizi imzalamak için sizinle
iletişime geçip size randevu vereceğiz.

2

Program ve Banka Detayları için
istenilen belgeleri internet ortamından
yüklüyoruz ama asıllarını ofisinize
getirmemiz gerekiyormu?

Hayır. İstenilen belgeleri portalınıza yüklemeniz yeterlidir.

3

Gitmeyi düşündüğüm üniversite
bana derslere katılmam için online
tercihini sunuyor. Bu durumda
derslerime online olarak katılırsam
almış olduğum AB bursu hala
geçerli olur mu?

Konuyla ilgili detaylı bilgi için lütfen şu linki tıklayınız;

Covid-19 sebebiyle şu anda yurt dışına
çıkmak istemiyorum. Almış olduğum AB
bursunu gelecek sene, yani 2021/22
akademik yılında kullanabilirimiyim?

Hayır. 2020/21 akademik yılında kullanılmak üzere alınan AB
bursu ertelenemez. Ancak üniversitelerin sunmuş olduğu
farklı eğitim yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Farklı eğitim
yöntemleri ve bunlara göre düzenlenmiş AB burs ödeneği ile
ilgili detaylı bilgi için şu linki tıklayınız;

4

https://www.abburs.eu/tr/assets/docs/2020-21/Covid%2019Pandemi%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1ndan%20Dolay%C4%
B1%20G%C3%B6z%20%C3%96n%C3%BCnde%20Bulundu
rulmas%C4%B1%20Gereken%20Hususlar.pdf

https://www.abburs.eu/tr/assets/docs/2020-21/Covid%2019Pandemi%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1ndan%20Dolay%C4%
B1%20G%C3%B6z%20%C3%96n%C3%BCnde%20Bulundu
rulmas%C4%B1%20Gereken%20Hususlar.pdf
5

İstenilen belgeleri portalıma yükledim ve
şu anda AB ülkesinde eğitimime
başlamış durumdayım.Bu durumda
sözleşmemi nasıl imzalayacağım?

6

Kısa dönemli program için burs aldım.
Bursumu kullanabilmem için belirlenmiş
olan en son tarih nedir? Bursumu 2021
yazında kullnabilirmiyim?

Sözleşmenizi yurt dışından da imzalamanız mümkündür.
Portalınıza yüklemiş olduğunuz belgeler incelenip,
onaylandıktan sonra sözleşmenizi imzalamak için sizinle
iletişime geçip, bulunduğunuz ülkeden sözleşmenizi
imzalayabilmeniz için sizi e-mail aracılığı ile
bilgilendireceğiz.
Kısa dönemli burs alanlar programlarına en geç 1 Eylül
2021 Çarşamba günü başlamış olmalıdırlar.
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Kabul almış olduğum üniversitedeki
yerimi kaybetmemek için belli bir miktar
depozito ödemek zorunda kaldım. Okul
harcını direk üniversiteye ödemeniz
gerektiğini biliyorum. Bu durumda,
benim ödemiş olduğum miktar ne
olacak?

Böyle bir durumda, üniversitenize yapmış olduğunuz
ödemeyi gösteren belgeyi portalınızda kabul mektubunuzu
yüklemiş olduğunuz yere yüklemeniz gerekmektedir. AB burs
ofisi yapmış olduğunuz ödemeyi kılavuzumuzda belirtilen okul
ödeneği için ayrılan ödenek çerçevesinde size geri
ödeyecektir. Detaylı bigi için www.abburs.eu sayfamızda
bulunan kılavuzdaki bölüm 1.5’e bakınız.

8

AB burs sınavı sonucunda yedek listede
olduğumu öğrendim. Yedek adaylar burs
alıp almadıklarını ne zaman
öğrenecekler?

Yedek adayların durumunun ne zaman belli olacağı ile ilgili
henüz kesin bir bilgi veremiyoruz. Yedek adayların
durumlarında bir değişiklik olduığu takdirde kendilerine eposta aracılığı ile ulaşılacaktır.

9

Başvuru formumda eğitim almak
istediğim AB ülkesi olarak İngiltere (UK)
yazmıştım. Covid-19’dan dolayı şimdi bu
ülkeye gitmek istemiyorum. Ülke
seçimimi değişebililirmiyim?

Hayır. 2020/21 akademik yılı için hazırlanan kılavuzun 10.6.
bölümünde de belirtildiği gibi başvuru formuna UK yazan
adaylar ülke seçimlerini başka bir AB üyesi ülke ile
değişemezler. Kılavuzumuzu www.abburs.eu sayfamızda
İngilizce ve Türkçe olarak bulabilirsiniz.

10 Master programı için AB bursu aldım.
Programıma Şubat 2021’de
başlayabilirmiyim?

Evet. Yine de portalınızdaki program detayları formunu en
erken bir zamanda doldurmanız gerekmektedir.

11 Yüksek lisans programıma Eylül 2021’de Hayır. Almış olduğunuz AB bursunu 2020/21 akademik
başlayabilirmiyim?
yılında kullanmanız gerekmektedir. Programınıza en geç
Şubat 2021’de başlayabilirsiniz. Ancak 2020/21 akademik yılı
için üniversitelerin sunmuş olduğu farklı eğitim
yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Farklı eğitim yöntemleri ve
bunlara göre düzenlenmiş AB burs ödeneği ile ilgili detaylı
bilgi için şu linki tıklayınız;
https://www.abburs.eu/tr/assets/docs/2020-21/Covid%2019Pandemi%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1ndan%20Dolay%C4%
B1%20G%C3%B6z%20%C3%96n%C3%BCnde%20Bulundu
rulmas%C4%B1%20Gereken%20Hususlar.pdf
12 Ben eğitimim için halihazırda AB
ülkesine gelmiş bulunmaktayım.
Buradaki bir bankada Euro hesabı
açsam olur mu? Veya ailemden birisi
Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir bankada kendi
adına hesap açsa ve benim burs paramı
bu hesaba yatırsanız olur mu?

Hayır. Açılacak olan hesap Kıbrıs’ın kuzeyinde uluslarası
işlem yapabilen yerel bir bankada ve burslunun kendi adına
olması gerekmektedir. Eğer halihazırda AB ülkesinde iseniz
veya 18 yaşın altındaysanız ailenizden birisi ile birlikte
Kıbrıs’ın kuzeyinde ortak bir EURO hesabı açabilirsiniz.
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