2019/20 AKADEMİK YILI
KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN BURS PROGRAMI

Sıkça Sorulan Sorular: 3
No.
SORU
13 AB burs sınavının içerikleri hakkında birkaç
sorum olacaktı. Yetenek sınavı yanında ayrıca
ingilizce test sınavı da yapılacak mı yoksa
sadece yetenek sınavında aldığımız puan ikinci
sınava ( motivasyon mektubu) çağrılmaya hak
kazandığımızı belirleyecek? Sınavın birinci
aşaması VNVS sınavı ikinci aşaması motivation
letter şeklinde mi ayrılmış olacak?

CEVAP
Seçim sürecinde iki test bulunmaktadır;
•
•

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

Sınava gelen tüm adaylar bu iki testi de ayni gün
içersinde alacaklardır. İkinci bir sınav
olmayacaktır. Bu testler tercihe göre İngilizce veya
Türkçe dilinde alınabilmektedir. Testleri yapmak
istediğiniz dil tercihini başvuru sırasında
belirtmeniz gerekmekteidr. Başvuru formunuzu
yolladıktan sonra seçmiş olduğunuz dil tercihlerini
değiştiremezsiniz.
Testlerin ağırlıkları her biri için %50 olarak
alınacaktır.
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Öncellikle öğrenmek istediğim; 7 yıllık öğrenim
sürecini lise ve üniversite eğitimi ile kanıtlamak
istiyorum, lise sürecini ispatlamak için her yıl
verilen karne belgeleri kullanılabilir mi,
yoksa siteye koymuş olduğunuz ispat belgesini
lise sorumlularına imzalatmam mı gerekir?
Sınavla ilgili; motivasyon mektubu hakkında
daha detaylı bilgi alabilir miyim?
*Konusu nedir? Ana fikri ne olmalı?
*İçerik olarak istenen temel başlıklar varmı?
*Uzunluğu ne kadar olmalı
*Mektubu yazmaya verilen süre ne kadar?

Kıbrıs’ta 7 yıllık eğitim kanıtı: Açıklamalı bir liste
için (EK 4) lütfen tıklayınız.
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.
MOTİVASYON MEKTUBU - Adayların yaklaşık
olarak 800-900 kelime yazmaları beklenmektedir.
Motivasyon mektubunu yazmak için ayrılan süre 60
dakikadır.
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Arkadaşımı sınava kaydetmek istiyorum
herhangi bir yaş sınırı var mi ? Arkadaşım 2000
li ve nasil kaydettirecegiz

SÖZEL SAYISAL VE GÖRSEL-UZAMSAL TESTİ
- Her bölümünde 15 soru olmak üzere, toplam 45
sorudan meydana gelir. Adaylara testi tamamlamak
için 35 dakikalık bir süre öngörülmektedir.
Arkadaşınızın başvuru formunu kendisi doldurması
gerkmektedir. Burs başvurusu appply.abburs.eu
sayfasından yapılmaktadır.
1
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Şu an Girne Amerikan Universitesinde ingilizceTürkçe Mütercim Tecümanlığı okuyorum ve
lisans eğitimimi 2020'nin şubat döneminde
tamamlayacağım ve sonrasında ingilizcemi
daha da geliştirmek için dil okuluna gitmek
istiyorum. Size sorum şu: ben bu seneki burs
sınavınıza katılıp istenilen puanı alır ve burs
alırsam bu bursun geçerlilik süresı var mı?
varsa ne kadar bir süre içinde kullanılması
lazım?

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.

Lisansüstü Eğitim (PG) bursları ile alakalı bir
sorum olacaktı.

Temmuz 2018’de mezun olmuşsanız, 3 yıllık
çalışma tecrübesi ibraz etmeniz
gerekmememktedir.

Burs rehberinin 3.2 Lisansüstü Eğitim
(PG) bölümünün 6. maddesinde "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)." diye
belirtilmiş.

Alınan burs 2019/20 akademik yılında
kullanılmadır, ertelenemez.

Ben Ağustos 2015 tarihinde lisans mezunu,
Temmuz 2018 tarihinde de yüksek lisans
mezunu oldum. Bu durumda benim için de 1
Ocak 2014- 13 Nisan 2019 tarihleri arasında 3
yıl Kıbrıs'ın kuzeyinde çalışma deneyimi
aranıyor mu? Şayet öyle ise başvuru şartlarını
sağlamıyorum.
Konuyla ilgili yardımcı olabilirseniz çok
sevinirim.
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Merhabalar ben yakın doğu üniversitesi hukuk
2. Sınıf öğrencisiyim sitenizdeki yabancı dil
eğitimlerinin burslu olarak verildiğini takip ettim.
Ancak uygunluk kriterlerini kontrol ederken
annem veya babamın kıbrıs'da doğması
gerektiğini yazan bir madde ile karşılaştım.
Kıbrıs vatandaşı olup burda doğmadılar bu
benim imkanlardan yararlanmam için bir engel
olup olmadığını soracaktım.

www.abburs.eu sayfamızda bulunan 2019/20
akademik yılı için hazırlanan rehberin Sayfa 5,
Bölüm 2.1’de Tüm Adaylar için Genel Uygunluk
Kriterlerinde belirtildiği gibi:

Merhaba ben AB bursu için başvurmaya
çalışıyorum. Türkiye'de doktora yapmaktayım.
Ancak online başvuruda eğitim görmek
istediğim ülkeyi seçmeye çalıştığımda sadece
AB ülkeleri görülüyor. Türkiye'de okuyanlar bu
bursa başvuramaz mı?

Türkiye’de okuyanlar Kıbrıslı öğrenciler (Kıbrıs’ta
doğmuş veya ebeveyenlerinden bir tanesi Kıbrıs’ta
doğmuş) burs programına başvurabilirler ancak AB
burs programının hedefi Kıbrıslı Türkleri Avrupa
Birliğine yakınlaştırma hedefi doğrultusunda olduğu
için, eğitiminiz için 28 AB üyesi ülkeden herhangi

‘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.

2

birine gitmeniz gerekmektedir.

20

Merhaba,
Burs sınavına başvuru yapmadan önce sizlere
danışmak istediğim çok önemli bir konu var.
Yaklaşık iki ay önce geçirmiş olduğum ufak bir
kaza yüzünden sağ elimin işaret parmağından
ameliyat oldum ve yazarken sağ elimi
kullanıyordum. Fakat şu an hala tedavi sürecim
devam etmektedir ve sınav tarihine kadar da
devam edecektir. O tarihte de elle yazı yazmam
imkansızdır. Bana bu konuda yardımcı
olursanız çok sevinirim. Ameliyat raporumu
sunabilirim. Teşekkür ederim.

Evet. Online başvuru formun ilk sayfasında burs
programın herhangi bir aşamasında size özel
düzenlemeler yapmamızı gerektirecek herhangi bir
özel ihtiyacınız varsa (örneğin fiziksel, görsel, vs)
belirtmeniz gerekmektedir. Bu bölümde ‘EVET’
sectiğinizde bir pencere daha açılır ve açıklama
yazarsanız. Özel düzenleme gerektiren
durumunuzu doktor raporu ile kanıtlmanız halinde
size sınav günü için gereken düzenleme ve yardım
sağlanacaktır.
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Merhabalar AB burs programindan
yararlanmak istiyorum 23 yasimdayim Girne
amerikan üniversitesi mimarlik 1. Sinif
ogrencisiyim ayni zamanda 2018 paramedik
mezunuyum calisip ayni zamanda
okumak.zorunda kaliyorum burs basvurusu icin
neler yapmam gerektigi konusunda bilgi
alabilirmiyim veya almaya hakkim var mi?
Malta'da dil okulu bakıyorum. Baktığım kurslar
20 ders saatinden oluşuyor. Her ders 45dk
olduğu için haftada 15 saat ediyor. Bu durum
burs için bir sıkıntı yaratır mı?

Başvuracağınız burs kategorisine göre uygunluk
kriterlerini www.abburs.eu websitesinden başvuru
rehberini indirip okumanızı rica ederiz.
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AB bursu ile ilgili sorularım aşağıda yer aldığı
gibidir:
1. 2015/16 eğitim yılında lisans eğitimimi
tamamladım. 2018/19 eğitim yılında (bu
dönem sonu) yüksek lisans eğitimim
tamamlanacak. Bir yıllık diploma eğitimi
için başvuru yapmak istiyorum. 1 Ocak
2014 ve 13 Nisan 2019 yılları arasında
en az 3 yıllık çalışma deneyimine sahip
olma zorunluluğu böyle bir durum için
aranıyor mu?
2. İki yıl önce yapmış olduğunuz sınavda
eğitim göreceğimiz ülkenin eğitim diline
yönelik motivasyon mektubu yazmamız
söylenmişti. Böyle bir şart hala mevcut
mu? (Motivasyon mektubunu eğitim
dilinde yazmamız gerekiyor mu?)
3. Yazılı sınav haricinde sözlü sınav
(mülakat) yapılacak mı? Yapılacaksa
konuşma dili ne olacak?
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Ben 2018'de mezun oldum. Şuan çalışıyorum.
Ben bir dil okulu için kısa dönemlik bursa
başvurabilir miyim ? Yoksa 3 sene çalıştıktan
sonra mı başvurabilirim ? Yardımlarınızı rica
ederim.

2019/20 akademik yılı için hazırlanan Rehberin
sayfa 2, bölüm 1.2’de belirtildiği gibi dil kurslarının
haftada minimum 20 saat olması gerekmektedir.
1. Eğer Lisansüstü çalışma/araştırma/eğitim
yapmak isteyen doktora mezunları Kısa
Dönemli Programlara başvurmalıdırlar
(STP)
2. 2019/20 akademik yılı için hazırlanan
Rehberin sayfa 9 bölüm 5.1’de beliritildiği
gibi, adaylar Motivasyon Mektubunu Türkçe
veya İngilizce, yazmayı tercih edebilirler.
Adayların başvuru formunda motivasyon
mektubunu hangi dilde, Türkçe veya
İngilizce, yazacaklarını belirtmek
zorundadırlar. Başvuru formunu tamamlayıp
gönder tusşuna bastıktan sonra motivasyon
mektubu için dil tercihi değişikliği
yapılmmaktadır.
3. Bu yıl sadece yazılı sınavlar yapılacak,
mülakat yapılmayacaktır.

Kısa dönemli dil kurslarına başvurabilmek için tüm
adayların Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13
Nisan 2019 yılları arasında toplam en az 3 yıl
çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.

3
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Ben Guney Kibrista bir master programina
basvurdum fakat sadece Online Learning olarak
programlari varmis. Online programlar icin
bursa basvurabilme imkanimiz varmi?
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Türkiye'de tıp eğitimi alıyorum. Bu sene 6. yılımı
tamamlayıp Almanya'da dil kursuna başlamk
istiyorum,
AB
burs
programından
yararlanabilirmiyim?
Motivasyon mektubuyla ilgili soru örnekleri var
mı?
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2019/20 akademik yılı için hazırlanan Rehberin
sayfa 2, bölüm 1.2’de belirtildiği gibi uzaktan eğitim
ve/veya yarı zamanlı programlar Kabul
edilmemektedir.

Kısa dönemli dil kurslarına başvurabilmek için tüm
adayların Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak 2014 ve 13
Nisan 2019 yılları arasında toplam en az 3 yıl
çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.
Motivasyon Mektubu ile iigili soru örnekleri mevcut
değilidir. VNVS testinin, örnek soru ve tiyoları için
lütfen tıklayınız.
İngiltere kotasına göre PD/UG kategorisnden Birleşik Krallık’ın uygulnacak kota hakkında tüm
bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.
kaç kişinin Birleşik Krallığa gideceği belli mi?
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AB pasaportum yok, burslara aşvurabilirmiyim?

Evet. AB burslarına başvurmak için AB pasaport
koşulu aranmamaktadır.
Lütfen 15. Sorunun cevabına bakınız.
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Burslara başvuru için yaş sınırı varmı?
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KKTC'de İngilizce müfredatlı bir kolejden mezun Evet.
olup Eylül 2019 da İngiltere'de Foundation
programında okumak isteyen lise son sınıf
öğrencileri AB bursuna başvurabilir mi acaba ?
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