EK 4

Covid 19-Pandemi Koşullarından Dolayı Göz Önünde Bulundurulması Gereken
Hususlar

Ben, aşağıda imza sahibi ………………………………….
farklı eğitim modelleri hususunda aşağıda verilen bilgilerin tümünü okuyup anladığımı, buna
bağlı olarak tercihimi en iyi tanımlayan seçimi yaptığımı ve yapmış olduğum seçime uyan
hibe hakkını kabul ettiğimi onaylarım/beyan ederim.
İmza:
Tarih:
ÖNEMLİ HUSUSLAR
VARSAYIMLAR
Aşağıda belirtilen eğitim modelleri, eğitim kurumunun bulunduğu AB ülkesine Covid-19'a
bağlı her hangi bir yolculuk kısıtlaması olmaması ve burs sahiplerinin tercih ettikleri zamanda
serbestçe yolculuk yapabileceği varsayımına dayalıdır.
İSTİSNALAR
Aşağıda belirtilen koşullarda, durum analizi gerekecektir;
•
•
•

Tercih edilen AB ülkesinde burs sahibinin sağlığını tehdit edebilecek Covid-19'a bağlı
herhangi bir yolculuk kısıtlamasının ortaya çıkması.
Covid-19'a bağlı olaraktan kişiye vize verilmemesi.
Önceden ön görülemeyen herhangi bir durum olması.

BELGELEME
Burs sahibinin takip edeceği program için yapmış olduğu model tercihini imzalanacak
sözleşmenin hazırlanmasından önce AB Burs Program Ofisine bildirmesi gerekmektedir.
British Council, burs sahipleri durumlarını kanıtlayan her hangi destekleyici belge veya
belgeleri isteme hakkını saklı tutar.
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SUNULAN EĞİTİM MODELLERİ VE BURS SAHİPLERİNİN HİBE HAKLARI

AB’deki Eğitim Kurumlarının
Önerdiği Eğitim Modelleri
01

YÜZ YÜZE EĞİTİM
Eğitim kurumu AB’deki kampüs veya
yerleşkesinde yüz yüze eğitim
vermektedir.

02

YÜZ YÜZE VE ONLINE EĞİTİM
(HİBRİT/KARMA)

Burs Sahibinin Yapmış Olduğu
Tercih
AB ülkesine yolculuk edip
yüz yüze eğitime oradan devam
etmek.

✓ Okul Harcı/ücreti
✓ Yaşam Ödeneğitüm miktar
✓ Seyahat Ödeneği

AB ülkesine gidip eğitime
oradan devam etmek.

✓ Okul Harcı/ücreti
✓ Yaşam Ödeneğitüm miktar
✓ Seyahat Ödeneği

Seçenek A: AB ülkesine gidip
eğitime online olarak oradan
devam etmek.

✓ Okul Harcı/ücreti
✓ Yaşam Ödeneğitüm miktar
✓ Seyahat Ödeneği

Seçenek B: Kıbrıs’ın
kuzeyinde kalıp online eğitime
buradan devam etmek.

✓ Sadece Okul Harcı

Seçenek C: Kıbrıs’ın kuzeyinde
kalıp online eğitime devam
etmek fakat sözleşme süresince
eğitim yapılan AB ülkesine gidip
eğtime oradan devam etme
hakkını saklı tutmak.

✓ Okul Harcı/ücreti
✓ Yaşam Ödeneği*orantılanmış
✓ Seyahat Ödeneği **

Eğitim kurumu AB’deki kampüs veya
yerleşkesinde yüz yüze eğitime ek
olarak bazı kursları online takip etme
seçeneği vermektedir.
03

SADECE ONLINE EĞİTİM
Eğitim kurumu SADECE online
eğitim vermektedir.
ÖNEMLİ HUSUS
Online eğitim, söz konusu eğitim
kurumunun online eğitim seçeneğini
SADECE Covid-19 önlemleri gereği
sunması koşuluyla kabul
edilmektedir. Diğer bir deyişle, online
eğitim, söz konusu eğitim kurumunun
seçilen programı olağan bir sunma
modeli değildir.

Burs Sahibinin Hibe Hakkı

*yaşam ödeneğinin tamamı
ödenmeyip AB ülkesinde
kalınacak ay sayısına göre
orantısal olarak
hesaplanacaktır.
**seyahat ödeneği burs
sahibi eğitime devam etmek
için AB ülkesine gitmeye
karar verdiği takdirde
ödenecektir.
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04

Eğitim kurumu 2020/21 akademik
yılı için belirli bir süre online eğitim
vermekte (örneğin, 1. dönem/
sömester) ve sonrasında AB
ülkesinde yüz yüze eğitim seçeneği
sunmaktadır (örneğin, 2..dönem/
sömester)

Belirli bir süre Kıbrıs’ın
kuzeyinde kalarak online
eğitime devam etmek ve 2020/21
akademik yılı içerisinde yüz
yüze veya online eğitim için AB
ülkesine gitmek.

✓ Okul Harcı/ücreti
✓ Yaşam Ödeneği*orantılanmış
✓ Seyahat Ödeneği **
*yaşam ödeneğinin tamamı
ödenmeyip AB ülkesinde
kalınacak ay sayısına göre
orantısal olarak
hesaplanacaktır.
**seyahat ödeneği burs
sahibi eğitime devam etmek
için AB ülkesine gitmeye
karar verdiği takdirde
ödenecektir.

Yaşam ve Seyahat Ödenek Hakkı
*Yaşam ödeneğinin tamamı ödenmeyip AB ülkesinde kalınacak ay sayısına göre orantısal
olarak hesaplanacaktır. Örneğin, belirli bir ülke gurubu için bir akademik yılda verilecek olan
yaşam ödeneği 10 aya bölünüp elde edilen miktar kalınacak ay sayıs ile çarpılacaktır.
Aşağıdaki tabloya bakınız.
Yaşam ödeneğinin %70'i seyahattan önce ödenip geriye kalan miktar ise 2020/21 akademik
yılın tamamlanmasından sonra ödenecektir.
Seyahat Ödeneği burs sahibi sözleşme süresince eğitmine devam etmek için AB ülkesine
(Kıbrıs hariç) gitmeye karar vermişse ödenecektir. Seyahat ödeneği sadece dış ülkeye
yolculuk yapıldığı takdirde ödenecektir.
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2020/21 BURS ÇAĞRISI -ÜLKE GRUPLARINA VE AYLARA GÖRE YAŞAM ÖDENEĞİ
MİKTARI
Lisans ve Lisansüstü Programlar
AY SAYISI
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10 ay bir akademik yıla denk gelmektedir.
2020/21 BURS ÇAĞRISI -ÜLKE GRUPLARINA VE AYLARA GÖRE YAŞAM ÖDENEĞİ
MİKTARI
Kısa Dönemli Programlar
AY SAYISI
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