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Bu rehberin içeriği 2022/2023 AB Burs Programının temel koşullarını oluşturmaktadır. Ancak, 
Covid-19 pandemisinin yaratabileceği herhangi bir durumda, bunların uygulanmasını mümkün 
olduğu kadar pratik kılmak için bazı uyarlamalar ve değişiklikler yapılabilir. 
 
British Council, programın herhangi bir aşamasında, şunlar da dahil olmak üzere, her konuda 
değişiklik ve ayarlama yapma hakkını saklı tutar: 
Kurallar ve koşullar, seçme yöntem ve süreçleri, netice bildirimleri, bütçenin kullanımı, bursa 
hak kazanmak için öngörülen belgeler, sözleşme imzalama ve sözleşme şartları, öngörülen 
zamanlama ve belirtilen herhangi son teslim tarihi. 
 
Sözleşmeye taraf British Council,  Covid-19 nedeniyle bu Rehberde yer alan hususlarda 
yapacağı değişiklik veya ayarlamaların yol açacağı herhangi bir rahatsızlıktan dolayı sorumluluk 
taşımayacaktır. 
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Başvurunuzu tamamlayıp göndermeden ÖNCE, Burs Programı Rehberini lütfen dikkatlice 
okuyunuz. Bu sayede, burs programının özelliklerini; uygunluk kriterleri ve gerekli belgelerin neler 
olduğunu; başvuru, değerlendirme ve seçme süreci ile sonuçların ne zaman ve nasıl 
duyurulacağını tam olarak anlayabilirsiniz. 

 
Bu yayının içeriği sadece British Council’ın sorumluluğu altında olup, hiçbir şekilde, Avrupa 
Birliği’nin görüşlerinin yansıması olarak değerlendirilemez. 
 

 

 

 

British Council aşağıdaki ilkelere bağlılığını taahhüt etmektedir:  

 Faaliyetlerimize adil ve tam bir katılım sağlamak için, farklılıkları anlayıp değer vermek, 
yapıcı bir biçimde çalışmak ve eşitliği teşvik edici davranışları desteklemek; 

 Yaş, engellilik, 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 saygılı davranmak. 
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1.1      Giriş  
Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne yakınlaştırma hedefi doğrultusunda,  
Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Türk öğrencilere, mezunlara ve profesyonellere aşağıda belirtilen 
amaçları gerçekleştirmek için burs verecektir: 
 

 Onlara 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) 

   •    Lisans üstü programları; Yüksek Lisans Diploması, Master, Mphil / Doktora / PhD.  

(Kategori PG) 
 
Tip 1 için  burs kazananlar 2022/23 Akademik Yılında, Kıbrıs’ın kuzeyi dışında, gidilecek bir 
AB ülkesinin onaylamış olduğu bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda lisans 
öncesi, lisans veya lisans üstü programlara katılabileceklerdir.   
 
Burslar, yalnızca 2022/23 akademik yılı için olup, bu çağrının hükmü altında, 1 Eylül 2022’den 
31 Ağustos 2023’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 2022/23 akademik yılında kullanılmadır ve ertelenemez. 

 Dil kurslarının ders saatinin haftada en az 20 saat olması gerekmektedir. 
  
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 tip altındaki burs sahipleri, en az 2, en çok 6 ay olmak kaydıyla kısa süreli programlara, 
mesleki eğitim/staj, dil kursu, araştırma veya doktora sonrası çalışmalara; Kıbrıs’ın kuzeyi 
dışında, AB üyesi bir ülkede bir üniversite veya eşdeğer akademik veya profesyonel bir kurumda 
veya eğitim/araştırma merkezinde katılabilirler. Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız: 
 

 
Sayfa 3/46 

                                    BÖLÜM 1 – BURSLARA GENEL BAKIŞ 



  

 

 
 
 

 Kısa dönemli programlara başvuracak adaylar, katılacakları programın başlangıç tarihini 
program bitiş tarihi en geç 15 Eylül 2023 olacak şekilde ayarlamalıdırlar. Örneğin 2 aylık 
bir programa katılmayı düşünenler programlarını 15 Eylül 2023’de tamamlayabilmek için 
en geç Temmuz 2023 ortası, 6 aylık bir programa katılmayı düşünenler ise en geç Mart 
2023 ortası programlarına başlamak durumundadırlar. Burs ertelenemez. 

 Burs en az 2, en çok 6 aylık bir dönemi kapsamaktadır. 

 Seçilen program tam zamanlı olmalıdır. 

 Uzaktan eğitim ve/veya yarı zamanlı programlar kabul edilmemektedir. 

 Dil kurslarının ders saatinin haftada en az 20 saat olması gerekmektedir. 
 
Adaylar sadece bir başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yapan adayların başvuruları 
reddedilecektir. Online başvuru tamamlandıktan sonra kategori/alt kategoriler arasında 
geçiş yapılamaz. 

1.3  Öncelikli Konular  
AB Burs Programı kapsamında konu seçenekleri bakımından herhangi bir sınırlama 
bulunmamaktadır. Başvuru sahipleri istedikleri konu için başvuruda bulunabilir. Bunun yanında 
Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişimine katkı sağlama ve Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye 
daha fazla yakınlaştırma hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla yapılan çalışmalar sonucunda 
2022/23 akademik yılı için öncelikli konular listesi belirlenmiştir.  
 
Buna göre öncelikli konulara başvuruları teşvik etmek amacıyla puan katkı yöntemi 
uygulanacaktır: 
 

 

 eğitim için öncelikli konu lisitesinden seçim yapan tüm adaylara  

 

VE 
 

 Covid-19 ile alakalı (örneğin Covid-19 ile alakalı araştırma/eğitim/staj) herhangi 

bir program seçecek olan yalnızca kısa dönemli burs adaylarına (STP), puan 

katkı yöntemi uygulanacaktır. Bu adaylar, başvuracakları programın Covid-19 ile 

alakalı olması durumunda bunu online başvuru sırasında konularını seçtikten sonra 

belirteceklerdir. Seçilen program konusunun Covid-19 ile alakalı olup ayni zamanda 

öncelikli konu listesinde olması durumunda, puan katkısında ikinci bir artış 

olmayacaktır. Puan katkı yöntemi bir kez uygulanacaktır.   

   
Öncelikli konuların tam listesi aşağıda verilmiştir. Başvuru yapacağınız konunun öncelikli konu 
listesindeki bir konuyla ayni olduğunu düşünüyor fakat konu başlığınızı öncelikli konu listesinde 
göremiyorsanız; başvurunuzu göndermeden önce euscholarships@abburs.eu adresine bir e-
posta yazıp bu konu hakkında bize danışabilirsiniz. 
 
Puan katkı uygulama yönteminin detayları için bölüm 5.3’e bakınız. 
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ÖNCELİKLİ KONU LİSTESİ 
 

1. Agribusiness 
2. Agriculture 
3. Agriculture & Fisheries 
4. Animal Sciences 
5. Computer Engineering 
6. Computing 
7. Data Science & Big Data 
8. Ecology 
9. Emergency Specialist 
10. Energy & Power Engineering 
11. Environmental Economics & Policy 
12. Environmental Engineering 
13. Environmental Management 
14. Environmental Sciences 
15. European Law 
16. Finance & Investment 
17. Food Sciences 
18. Geographical Information Systems (GIS) 
19. Horticulture 
20. Hydrology & Water Management 
21. Informatics & Information Sciences 
22. IT Security 
23. Laboratory Technician 
24. Mathematical Engineering in Data Sciences 
25. Natural Resources Management 
26. Natural Sciences 
27. Plant & Crop Sciences 
28. Respiratory Physiotherapy 
29. Rheumatology 
30. Oncology 
31. Software Engineering 
32. Specialized Nursing in infection control, intensive care, pediatric intensive care and 

wound care 
33. Statistics & Data Analysis 
34. Sustainable Development 
35. Sustainable Engineering 
36. Translation & Interpretation between EU languages or any EU language and Turkish 
37. Veterinary Medicine 
38. Web Development 
39. Web technologies and Cloud Computing 
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1.4  Burs Fonu Miktarı ve Kategoriye / Alt kategoriye Göre Bütçe Dağılımı 
Burslar, okul ücreti, yaşam ve seyahat masraflarına katkı sağlamak üzere hibe edilecektir. 
 
Avrupa Komisyonunun 2022/23 Çağrısı dahilinde sağlayacağı toplam hibe miktarı yaklaşık 
2,000,000 EURO’dur. Hibe dağılımı kategorilere göre aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. 
 

 

 Toplam hibenin %44’ü lisans öncesi/lisans eğitimine harcanacaktır  

 Toplam hibenin %43’ü lisans üstü eğitime harcanacaktır. 

 Toplam hibenin %13’ü kısa dönemli programlara harcanacaktır. 

 
Her kategori/alt kategoride verilecek olan burs sayısı toplamı, aşağıda belirtilen değişkenlere bağlı 
olup bursların tam sayısı seçim sürecinin sonunda belirlenmiş olacaktır: 
 

 Ev sahibi ülke seçimi; grup 1, grup 2 veya grup 3 (tablo 1&2’ye bkz. ) 

 Ev sahibi üniversite/enstitüde seçilen konunun eğitim ücreti 

 Programın süresi (sadece kısa dönemli bursiyerler için). 
 
Nihai hibe dağılımı AB Burs Programı Onay Kurulunun takdirine kalmıştır. 
 
1.5 Bursiyerlere Hibe Ödeneği 

2022/23 Burs Çağrısı kapsamında, hibeler 3 kısımda ödenecektir; 

 Okul harcı 

 Yaşam ödeneği 

 Seyahat ödeneği 
 

1.Okul Harcı 

Ev sahibi üniversite/enstitüye ödenecek olan okul harcında, azami bir miktar kısıtlaması 
bulunmaktadır. Bir yıllık akademik programa ödenecek olan azami miktar €7,000’dur. Okul 
harcının €7,000’dan fazla olması durumunda geriye kalan miktarı adayın kendisinin karşılamakla 
yükümlüdür. Kısa dönemli programlarda, azami okul harcı orantılı olarak hesaplanacaktır (aşağıda 
Tablo 1’e bkz.). 

 
Okul harcı, seçilen AB ülkesindeki eğitim kurumuna doğrudan ödenecektir. Ödeme, adayın burs 
sözleşmesini imzaladıktan sonra, devam edeceği eğitim kurumundan gelecek olan fatura 
karşılığında yapılacaktır. Bazı eğitim kurumları, öğrencilerin eğitim kurumundaki yerini garanti 
etmek için, kayıt ücreti ve/veya okul ücretinin bir kısmını veya tamamını, öğrenci resmi olarak 
eğitim kurumuna kaydını yaptırmadan önce talep edebilir. Bu durumda AB burs programı, 
burslunun eğitim kurumuna ödemiş olduğu uygun miktarı, ödeme yapıldığını gösteren belge 
karşılığında bursluya iade edecektir. 
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Kısa Dönemli 
Programın 
Süresi (ay) 

Yaşam 
Ödeneği 

€ 
Okul Harcı 

€ 

Seyahat 
Ödeneği 

€ 
TOPLAM 

€ 

1.Grup Ülkeler 
 

6 6,900 6,000 1000 13,900 

5 5,750 5,000 1000 11,750 

4 4,600 4,000 1000   9,600 

3 3,450 3,000 1000   7,450 

2 2,300 2,000 1000   5,300 

2.Grup Ülkeler 
 

6 6,600 6,000 1000  13,600 

5 5,500 5,000 1000  11,500 

4 4,400 4,000 1000    9,400 

3 3,300 3,000 1000    7,300 

2 2,200 2,000 1000    5,200 

3.Grup Ülkeler 
 

6 5,100 6,000 1000   12,100 

5 4,250 5,000 1000   10,250 

4 3,400 4,000 1000   8,400 

3 2,550 3,000 1000   6,550 

2 1,700 2,000 1000   4,700 
Tablo 1- Kısa Dönemli Programlar için, programın süresine ve AB ülkesinin grubuna göre 
ayrılan Okul Harcı ve Yaşam Ödeneği 

 

Bursiyerlerin, özellikle okul harçlarını ödemeleri hususunda, başka bir finansal kaynak; burs, 
sponsorluk veya öğrenci yardımı bulmaları ve bu finansal kaynaktan faydalanma planları olması 
durumunda derhal AB Burs Programını bilgilendirmeleri gerekmektedir. (Detaylar için bölüm 
10.7’ye bkz.). Hak sahibinin, okul harç ücretini, AB Burslarının dışında farklı bir kaynaktan 
tedarik etmesi durumunda, British Council sadece seyahat ve yaşam ödeneklerini ödemekle 
yükümlü olacaktır.  
 
2. Bir Akademik Yıl için Yaşam Ödeneği 
Hak sahiplerine verilecek olan yaşam ödeneği miktarı, eğitim görecekleri ev sahibi ülkeye göre 
yapılacaktır. Aşağıdaki Tablo 2 gidilecek ülke guruplarına göre bir akademik yıl için yapılacak 
olan toplam yaşam ödeneği miktarını göstermektedir. Kısa dönemli programlarda, yaşam 
ödeneği, takip edilecek programın süresine göre orantılı olarak hesaplanacaktır. (Tablo 1 Bkz.) 
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1.GRUP ÜLKELER 
YAŞAM ÖDENEĞİ 

€11500 

2.GRUP ÜLKELER 
YAŞAM ÖDENEĞİ 

€11000 

3.GRUP ÜLKELER 
YAŞAM ÖDENEĞİ 

€8500 

 

DANİMARKA 

FİNLANDİYA 

İRLANDA 

LUKSEMBURG 

İSVEÇ 

 

 

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- Bir akademik yıl için AB ülke grubuna göre ayrılan yaşam ödeneği 

 
Yıllık yaşam ödeneği bursiyerlere iki taksit olarak ödenecektir. İlk taksit, toplam yaşam 
ödeneğinin %80’i olup, bursiyerlerin British Council ile burs sözleşmesini imzalamasından sonra 
ödenecektir. İkinci ve son taksit olan %20’lik miktar ise, bursiyerlerin, programlarını tamamlayıp 
portaldan final raporu ile birlikte istenilen dökümanları göndermesinden sonra ödenecektir.  
 
3. Seyahat Ödeneği 
Yurt dışına yolculuk yapacak bursiyerlere, yaşam ödeneğinin ilk taksiti ile birlikte, €1000 olan 
seyahat ödeneği verilecektir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde eğitim görmeyi seçen bursiyerlere seyahat 
ödeneği verilmeyecektir. 

 
Bu burs programı kapsamında aile veya çocuk ödeneği bulunmamaktadır. 

 

BÖLÜM 2 − ŞARTLAR ve KOŞULLAR 

 
2.1 Tüm Başvuru Sahipleri için Genel Uygunluk Kriterleri  
Tüm kategorilerdeki başvuru sahiplerinin: 
 

 Kıbrıs Türk toplumundan olmaları gerekmektedir.  

 Kıbrıs’ta doğmuş olmaları veya ebeveynlerinden en az birinin Kıbrıs’ta doğmuş olması 
gerekmektedir. 

 Kıbrıs’ta ikamet etmeleri gerekmektedir. 

•    2021/22 ve 2020/21 akademik yıllarında AB Burs Programından yararlanmamış olmaları 

gerekmektedir.  
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AB Burs Programından 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 
2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10 ve 2008/09, 2007/2008 akademik yıllarında 
yararlanmış olanlar, herhangi bir AB ülkesi ve herhangi bir kategori için yeniden başvuru 
yapabilirler. 
 
Daha önce burstan faydalanıp 2022/23 akademik yılı için tekrar başvuru yapan adaylara 
puan eksiltme yöntemi uygulanacaktır. (puan eksiltme yönteminin detayları için bölüm 
5.3’e bkz) 
 

2.2 Genel Koşullar 

 Gidilecek ev sahibi ülkenin vize istemesi halinde, talep edilen vizeyi almak bursluların 

sorumluluğu altındadır. AB Burs Programı bursiyerlere vize başvurusu ile ilgili 

danışmanlık servisi vermemektedir. Bu sebeple bursiyerlerin ilgili elçiliklerin web sitelerini 

inceleyip vize başvuru süreci ve başvuru için istenen belgeler hakkında bilgi sahibi 

olmaları gerekmektedir. Burs sözleşmesi imzalanmış olsa bile, burslunun gerekli vizeyi 

alamaması durumunda British Council verilen bursu iptal etme ve vize işlemleri 

tamamlanmadan ödemeyi yapmama hakkını saklı tutar.  

 

 Başvuru sahipleri, eğitim görmeyi istedikleri programa katılmalarını ve programı 
tamamlamalarını engelleyecek herhangi bir tıbbi engel ve rahatsızlıklarının olmadığını 
beyan etmek zorunluluğundadırlar. 

 

 Adayların, gidecekleri ülkede kalacakları süre boyunca sağlık sigortası da dahil olmak 
üzere gerekli sigortaları yaptırmaları kendi sorumluluklarıdır. Adayların eğitim görecekleri 
ülkeye gittikten sonra ciddi sağlık sorunları veya maddi sıkıntılar yaşamaları halinde 
British Council herhangi bir masraftan veya maddi kayıptan sorumlu tutulamaz.  

 

 Halen çalışmakta olan adaylara, bursa başvurmadan önce, işten ayrılma/izin alma 
konusunda işverenleriyle gerekli görüşmeleri yapmaları tavsiye edilmektedir. Adayların, 
eğitim yapacakları dönem ve işlerine geri dönecekleri zamanla 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, 
seyahat öncesi yapılacak toplantılar, bilgilendirme toplantıları, kaynaştırma etkinlikleri, 

odak grupları vs.) katılmaları beklenmektedir. 
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3.1 LİSANS ÖNCESİ & LİSANS EĞİTİMİ (PD/UG)  
 
Lisans Öncesi ve Lisans Eğitimi (PD/UG) kategorisinde hangi eğitimi alabilirsiniz? 

 Lisans Eğitimi 

 Hazırlık yılı/programı 

 Herhangi bir resmi AB dili kursu 
 

PD/UG Eğitiminin süresi ne kadar olmalı? Programın süresi bir akademik yıl (en az 10 ay) 
olmalıdır. Programın toplam süresi bir akademik yıldan fazla olsa bile AB bursu, sadece bir 
akademik yılı kapsar. 

 

PD/UG kategorisi altında kaç alt-kategori bulunmaktadır? İki alt-kategori vardır: PD/UG-1 ve 
PD/UG-2 

 

PD/UG-1 Giriş sınavı/mülakat ile öğrenci kabul eden Kıbrıs’taki tüm özel veya genel lise/kolej son 
sınıf öğrencileri ve mezunları içindir. Kıbrıs’taki tüm özel liseler/kolejler öğrenci kabul etme 
yöntemine bakılmaksızın (öğrenci seçme yöntemi olsun veya olmasın) bu kategoride 
sınıflandırılmaktadırlar.  

 
PD/UG-1 için kimler başvurabilir? 

      •     Kıbrıs’ta bulunan ve giriş sınavı/mülakat ile öğrenci kabul eden özel veya genel liseler / 

kolejlerde okuyan son sınıf öğrencileri. 

      •     Kıbrıs’ta bulunan ve giriş sınavı/mülakat ile öğrenci kabul eden özel veya genel lise/kolej 

mezunları. 

      •     Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkede bulunan bir üniversitede veya 

eşdeğer yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı olan ve 2021/22 akademik yılında mezun olmayı 
beklemeyen öğrenciler (hazırlık dönemine kayıtlı olanlar dahil). Bu gruba dahil olan adaylar dil 
kursuna başvuru yapamazlar. 
 
PD/UG-2 Giriş sınavı/mülakat yapmadan direkt olarak öğrenci kabul eden Kıbrıs’ın kuzeyindeki 
genel lise/meslek lisesi ve çıraklık okulu son sınıf öğrencileri ve mezunları içindir (Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi* dahil).   
 
*Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi öğrenci ve mezunları için puan katkı yöntemi 
uygulanacaktır. Uygulanacak yöntemin detayları için EK 7 bkz. 
 

PD/UG-2 için kimler başvurabilir? 

      •     Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan ve giriş sınavı/mülakat yapmadan direkt olarak öğrenci kabul 

eden genel lise/meslek lisesi ve çıraklık okulunda okuyan son sınıf öğrencileri. 

      •     Kıbrıs’taki bulunan ve giriş sınavı/mülakat yapmadan direkt olarak öğrenci kabul eden genel 

lise/ meslek lisesi ve çıraklık okulu mezunları. 
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BÖLÜM 3 – KATEGORİ/ALT-KATEGORİLERİN TANIMI VE UYGUNLUK 
KRİTERLERİ 



  

 

 
 
 
 
 

3.2 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM (PG) 
 

Lisansüstü Eğitim (PG) kategorisinde hangi eğitimi alabilirsiniz? 

 Lisansüstü sertifika 
 Lisansüstü diploma 
 Master programı* 
 MPhil/PhD/Doktora 

 
*tıp programındaki uzmanlık eğitimini kapsamaktadır. 
 

Lisansüstü Eğitiminin süresi ne kadar olmalı? Programın süresi bir akademik yıl (en az 10 ay) 
olmalıdır. Programın toplam süresi bir akademik yılı geçse bile AB bursu sadece bir akademik yılı 
kapsar. 

 

PG kategorisi altında kaç alt-kategori bulunmaktadır? İki alt-kategori vardır: PG-NON-EU ve PG-
EU: 

 

PG-NON-EU,  son 3 yılı içeren dönemde, AB üyesi olan bir ülkede, bir akademik yıl veya bundan daha 
fazla bir sürede yaşamamış/eğitim görmemiş olanları kapsamaktadır. 
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PD/UG eğitimi için uygunluk kriterleri nelerdir? Bölüm 2.1’de listelenen genel uygunluk kriterlerine 
ek olarak; 

      •     Tüm başvuru sahiplerinin Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul ve lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki 

bir üniversite/yükseköğretim kurumunda toplamda en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları 
gerekmektedir. Başvuru sahibi 2021/22 akademik yılında halen kayıtlı ise, bu akademik yıl, başvuru 
sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için kabul edilecektir. 

      •     Lise/kolej/meslek ve çıraklık okulu mezunlarının lise diploması / okul bitirme 

sertifikasına sahip olması gerekmektedir. 

      •      Lise/kolej/meslek ve çıraklık okulu son sınıf öğrencilerinin en geç Temmuz 2022’de lise 

diplomasını / okul bitirme sertifikasını alacak durumda olması gerekmektedir. 

      •     2018/19 akademik yılından önce mezun olan lise/kolej/meslek ve çıraklık okulu 

mezunlarının; Kıbrıs’ın kuzeyinde, Ocak 2017 ve Nisan 2022 tarihleri arasında, toplamda, en az 3 
yıllık çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. 

 
PD/UG-1 ve PD/UG-2 altında kategorilendirilen okulların listesi için Ek 6’ya bakınız.  
 

PD/UG için kimler başvuramaz? 

      •     Başvuru sırasında AB üyesi bir ülkede hazırlık (foundation) yılı okuyan öğrenciler. 

        •    AB üyesi bir ülkedeki üniversite/yükseköğretim kurumunda lisans eğitimlerine halihazırda 

başlamış ve 2021/22 akademik yılında mezun olmayı beklemeyen öğrenciler. Örneğin, AB üyesi bir 

ülkede 3 yıllık bir programın 1. veya 2. sınıfında olup 2021/22 akademik yılında mezun olmayacak 
olanlar. 
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PG-NON-EU için kimler başvurabilir? 

      •     Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki, üniversite/yükseköğretim kurumunda 

son sınıfa kayıtlı olup en geç Temmuz 2022 sonu mezun olacak olan lisans öğrencileri. 

      •     Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversite/yükseköğretim kurumunda 

kayıtlı lisansüstü öğrencileri.  

      •     Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki üniversite/yükseköğretim kurumundan 

mezun olmuş lisans veya lisansüstü mezunları. 

 
PG-EU son 3 yılı içeren dönemde AB üyesi olan bir ülkede bir akademik yıl veya bundan daha fazla bir 
süre yaşamış / eğitim görmüş olanları kapsamaktadır.  
 
PG-EU için kimler başvurabilir? 

      •     AB üyesi olan bir ülkedeki üniversite/yükseköğretim kurumunda son sınıfa kayıtlı olup en geç 

Temmuz 2022 sonu mezun olacak olan lisans öğrencileri. 

      •     AB üyesi olan bir ülkedeki üniversite/yükseköğretim kurumundan mezun olmuş lisans ve 

lisansüstü mezunları. 
 
PG eğitimi için uygunluk kriterleri nelerdir? Bölüm 2.1 de listelenen genel uygunluk kriterlerine ek 
olarak; 

      •     Tüm başvuru sahiplerinin, Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul, lise veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir 

üniversite/yükseköğretim kurumunda, toplamda, en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları 
gerekmektedir. Başvuru sahibi 2021/22 akademik yılında halen kayıtlı öğrenci ise, bu akademik yıl, 
başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma kriterini karşılayabilmesi için kabul edilecektir. 

      •     Tüm mezunların, lisans veya lisansüstü diploma sahibi olmaları gerekmektedir. 

      •     Lisans ve lisansüstü son sınıf öğrencilerinin, en geç, Temmuz 2022 sonunda, lisans veya 

lisansüstü diplomalarını alacak durumda olmaları gerekmektedir. 

      •     2018/19 akademik yılından önce üniversiteden mezun olanların, Kıbrıs’ın kuzeyinde, Ocak 

2017 ve Nisan 2022 yılları arasında, toplamda, en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları 
gerekmektedir. 

 
PG Eğitimi için Kimler Başvuramaz? 

      •     AB üyesi bir ülkede halihazırda lisansüstü programa başlayıp 2021/22 akademik yılında mezun 

olmayı beklemeyen öğrenciler. Örneğin, AB üyesi bir ülkede 2021/22 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 (STP)  başvurmalıdır. 
 
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. AB Burs Programı 
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. 



  

 

 
 

 
                                                                                             

Yukarıda açıklanan Kategori/Alt-kategorilerin Özeti için Ek 1’e bakınız. 
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3.3 KISA DÖNEMLİ PROGRAMLAR (STP) 
Kısa Dönemli Program kategorisinde (STP) ne yapabilir/hangi eğitimi alabilirsiniz? 

 Mesleki eğitim/staj 

 Araştırma 

 Doktora sonrası eğitim 

 Herhangi bir resmi AB dili kursu 

 

Kısa Dönemli Programın süresi ne kadar olmalı? Programın süresi en az 2, en çok 6 ay olmalıdır. 

STP kategorisi altında kaç alt-kategori bulunmaktadır? STP kategorisi altında herhangi bir alt 
kategori bulunmamaktadır. 
 
STP için kimler başvurabilir? 

     •    Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden ve çalışan profesyoneller*, akademisyenler/araştırmacılar, 

     •    Başvuru sırasında Kıbrıs’ın kuzeyinde veya AB üyesi olmayan bir ülkedeki 

üniversite/yükseköğretim kurumunda yüksek lisans programına halihazırda kayıtlı olanlar. Bu gruba 
dahil olanlar sadece araştırma ve doktora sonrası eğitim için başvuru yapabilirler. 

     •     2020/21, 2019/20 veya 2018/19 akademik yıllarında Kıbrıs’ın kuzeyindeki veya AB üyesi 

olmayan bir ülkedeki üniversitelerde doktora derecesini tamamlayanlar. Bu gruba dahil olanlar 
sadece araştırma ve doktora sonrası eğitim için başvuru yapabilirler. 

     •     2021/22 akademik yılında tıp eğitimini tamamlayıp pratisyen hekim olmaya hak kazanacak 

olanlar ve tıp eğitimini 2020/21, 2019/20 veya 2018/19 akademik yıllarında tamamlayıp pratisyen 
hekim olanlar. Bu gruba dahil olanlar sadece resmi bir AB dil kursu için başvuru yapabilirler.  

 
*Meslek sahipleri, çalışmakta olan, kendi işinde çalışmakta olan veya başvuru sırasında işsiz olanları 
kapsamaktadır. 
 

Kısa Dönemli Programlar için Uygunluk kriterleri nelerdir? Bölüm 2.1’de listelenen uygunluk 
kriterlerine ek olarak; 

     •     Mesleki eğitim/staj/dil kursuna başvuracakların en az lise diploması/okul bitirme 

sertifikasına, araştırma programına başvuracakların en az üniversite diplomasına ve doktora 
sonrası eğitim/araştırma programlarına başvuracakların en az PhD/doktora derecesine sahip 
olmaları gerekmektedir. 

     •     Meslek sahiplerinin Kıbrıs’ın kuzeyinde Ocak 2017 ve Nisan 2022 yılları arasında toplam en 

az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. 

     •     Lisansüstü öğrencilerinin, yakın tarihte mezun olmuş doktora mezunlarının, 2021/22 

akademik yılında pratisyen hekim olmaya hak kazanacak son sınıf tıp öğrencilerinin ve 2020/21 
2019/20 ve 2018/19 akademik yıllarında pratisyen hekim olmaya hak kazananların Kıbrıs’taki bir 
ilkokul, ortaokul, lisede veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite/ yüksek öğrenim kurumunda toplamda 
en az 7 yıl tam zamanlı eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi 2021/22 akademik 
yılında halen kayıtlı ise, bu akademik yıl, başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olma 
kriterini karşılayabilmesi için kabul edilecektir.  
 
Önemli Hususlar 

 Kısa dönemli programlar için seçilen kurum/enstitünün, bir AB ülkesinde resmi olarak kayıtlı olması 
gerekmektedir. Kurumun, AB dışında uluslararası kayıtlı olması durumunda, kurumun uygunluğunu 
onaylamak British Council’ın takdirine kalmıştır. 
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AB Bursları için başvurular YALNIZCA ONLINE olarak yapılmaktadır. Başvuru formunun ve 
diğer belgelerin basılı kopyaları gerekmemektedir. Başvurular, 20 Ocak 2022 Perşembe 
gününden itibaren faal hale geçecek olan https://apply.abburs.eu portalı vasıtasıyla 
gerçekleştirilecektir. Adaylar YALNIZCA bir tip bursa başvurabilirler. Başvuru formuyla birlikte 
vesikalık bir resim, kimlik kartı veya pasaport ve gerekli uygunluk belgeleri (bkz. Bölüm 8) 
portala yüklenmelidir. Online başvuru ve gerekli uygunluk belgelerinin portala yüklenme süresi 
17 Nisan 2022 Pazar günü, Kıbrıs yerel saatiyle 23:59’a kadardır. Zaman bitiminde online 
portal, başvurulara, otomatik olarak kapanacaktır. Posta veya eposta ile gönderilen başvuru 
formları ve uygunluk belgeleri kabul edilmeyecektir.   
 
Verilen süre içerisinde başvuru formunu doldurup gerekli uygunluk belgelerini başvuru portalına 
yüklemek adayların kendi sorumluluğundadır. British Council, gerekli uygunluk belgelerinin 
belirtilen zamanda tedarik edilmemesi durumunda, verilecek bursu iptal etme yetkisini saklı 
tutmaktadır. Başvuru adayları adına başkaları tarafından yapılacak; başvuru formundaki ve 
yüklenen belgelerdeki yanlış, hatalı veya eksik bilgiler nedeniyle doğabilecek mağduriyetlerden 
British Council sorumlu tutulamaz. 
 
Gerekli bilgileri içeren başvuru rehberi ve diğer belgelere ait detaylı bilgiyi resmi web sitemizde, 
(www.abburs.eu) 20 Ocak 2022 Perşembe gününden itibaren bulabilirsiniz. Adaylara, başvuru 
formlarını doldurmadan önce, Başvuru Rehberini ve diğer adaylar tarafından yöneltilen Sıkça 
Sorulan Sorular (FAQ) bölümünü, dikkatlice, okumaları tavsiye edilir. Sıkça sorulan sorular ve 
bu sorulara verilen cevaplar web sitemizde yayınlanacaktır.  
 
Online Başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgi için Bkz. Ek 2- Adım Adım Online 
Başvuru RehberiEK_2 

 

BÖLÜM 5 – SEÇİM SÜRECİ & UYGULANAN YÖNTEMLER 

 
5.1  Yazılı Sınavlar 
Online başvuru yapan tüm adaylar, Haziran 2022 sonu/Temmuz 2022 başı Lefkoşa’da 

yapılacak olan yazılı sınava davet edileceklerdir. Sınav tarihi, saati ve yeri, online başvuru 

süreci kapandıktan sonra adaylara yollanacak elektronik posta aracılığıyla bildirilecektir. Bu 
konuyla ilgili bilgiler, adaylara, ileri bir tarihte, web sitemizden de duyurulacaktır. 
 
Adayların yazılı sınav için belirlenen günde Kıbrıs’ta olmaları için gerekli titizliği şahsen 
göstermeleri gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir ayrıcalık yapılmayacaktır. Adayların 
başvurularında kullandıkları kimlik kartlarını, (ID) kimlik tespiti için, sınav günü yanlarında 
getirmeleri gerekmektedir.  

 
Seçim süreci iki testi kapsamaktadır; 

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

 Test 2- Motivasyon Mektubu (%50) 

Bu testler, tercihe göre İngilizce veya Türkçe olarak alınabilmektedir. Testlerin ağırlıkları her 
biri için %50 olarak alınacaktır. 
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BÖLÜM 4 – BAŞVURU SÜRECİ 
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TEST 1: Sözel Sayısal ve Görsel-Uzamsal (VNVS) Test  genel anlamda, adayların; sayısal, 
sözel ve görsel-şekilsel boyut kapasitesini ölçmektedir. Bu test, adayların, niteliksel ve niceliksel 
akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Adaylar, 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, gelecekleriyle ilgili amaçlarını, akademik/mesleki 
planlarını ve neden bu burs programı için uygun aday olduklarını yazılı olarak ifade edebilme 
yeteneklerini, yazınsal formatta ölçmektedir. Adaylardan, yöneltilen tüm hususlara değinerek 
sorulara cevap vermeleri beklenmektedir. Adayların, başvuru formlarında, 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. 
 

5.2 Seçim Süreci 
Adaylar, VNVS testi ve Motivasyon Mektubundan aldıkları toplam not değerine göre, kendi 
kategori/alt-kategorileri içerisinde en yüksekten en düşüğe doğru sıralandırılacaklardır. Her 
kategori/alt kategori için bir sıralama listesi oluşturulacaktır. 

Her kategori/alt kategorinin sıralama listesinde yüksek not alan adaylar, söz konusu kategori 
için ve genelde burslara ayrılmış bütçe dahilinde burslara aday gösterileceklerdir. 

Her kategori/alt kategori için verilecek olan toplam burs sayısı, adayların seçeceği AB ülkesine 
ve eğitim almak istedikleri programın ücretine bağlıdır. Kısa dönemli bursluların durumunda ise, 
bunlara ek olarak gidilecek programın süresine bağlıdır. (tablo 1 ve tablo 2, sayfa 5-6 bkz) 
 

5.2.1 Uygunluk Belgelerinin Kontrolü ve Burs Onayı  
Uygunluk kontrolü, başvuru sahiplerinin Bölüm 2 ve Bölüm 3’te belirtilen uygunluk kriterlerini 
karşıladıklarını teyit etmek için yapılır. Seçim sürecindeki başarı, adaya, uygunluk kontrolü 
yapılmadan önce AB Burs Programında hak sahipliği vermemektedir. 
 
5.3  Puanların Hesaplanmasında Uygulanan Yöntemler 
2022/23 çağrısı başlığı altında puan hesaplamalarında aşağıdaki yöntemler kullanılacaktır: 
1.  Standart puanlama 
2.  Yeniden yapılan başvurularda puan eksiltme 
3.  Öncelikli konulara katkı puanı 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. 
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2) Daha Önce Burstan Yararlanıp Yeniden Başvuracaklara Uygulanacak Puan İndirimi 
Daha önce AB Burs Programından yararlanmış olup da 2022/23 burs çağrısına başvuru yapan adaylara 
puan indirimi uygulanacaktır. Bu model, aşağıda açıklandığı gibi sabit bir puan indirimi olmayıp adayın 
daha önce burs programından yararlandığı akademik yıla göre puan düşürülme uygulamasına 
dayanmaktadır.  
 
Adayların sıralamasında daha bütüncül bir değerlendirme yapabilmek için, puan indirimi; VNVS testi ve 
Motivasyon Mektubu sonucunda elde edilen puanlara dayalı olarak uygulanacaktır. Adayların 
kategori/alt-kategori içerisindeki sıraları, puan düşürme uygulamasından sonra belirlenecektir. Bu 
bağlamda aşağıdaki formül uygulanacaktır;          

         

     
Akademik Yıl İndirim Puanı 

2020/21 & 2021/22 başvuramaz 

2019/20 1 13/1=13 

2018/19 2 13/2=6.5 

2017/18 3 13/3 = 4.33 

2016/17 4 13/4 = 3.25 

2015/16 5 13/5 = 2.6 

2014/15 6 13/6 = 2.16 

2013/14 7 13/7 = 1.85 

2012/13 8 13/8 = 1.62 

2011/12 9 13/9 = 1.44 

2010/11 10 13/10 = 1.3 

2009/10 11 13/11 = 1.18 

2008/09 12 13/12 = 1.1 

2007/08 13 13/13=1 

Örneğin, 2010/11 akademik yılında AB burs programından yararlanan burs sahiplerine 1.3 indirim puanı 
uygulanacaktır. 



  

 

 
 
 

3) Öncelikli Konulara Uygulanacak Katkı Puanı 

Öncelikli konulardan herhangi birine başvuran tüm adaylara ve Covid-19 ile alakalı herhangi bir 
program/kurs seçecek olan kısa dönemli burs başvuru sahiplerine (STP) aşağıda açıklanan 
puan katkı yöntemi 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. Katkı puanı alacak tüm başvuru sahipleri, kendi kategori/alt-kategorilerindeki adaylarla 

yarışacaklardır. 
 

 
Sonuçlar Ağustos 2022 başı duyurulacaktır. Sonuçlar, tüm adaylara, 
euscholarships@abburs.eu adresinden, adayların başvuru formunda belirttikleri e-posta 
adreslerine gönderilecek olan bir e-postayla bildirilecektir.  
 
Gönderilen e-postada, seçim işleminin sonucunu belirten bir mektup ve adayın sınav neticelerini 
bildiren bir rapor olacaktır. Yedek adaylara yollanan e-postada, kendi kategori/alt kategorilerinde 
kaçıncı yedek olduklarını gösteren bilgi de yer alacaktır. Mektubun bir kopyası, referans için, 
adayların başvuru portalında da bulunacaktır.  
 
Üçüncü kişilere, (ebeveyn ve sorumlu kişi) adayın müracaat tarihinde 18 yaşından küçük olması 
durumu haricinde bilgi verilmeyecektir. Sınav sonuçlarıyla ilgili bilgi, telefon aracılığıyla 
verilmeyecektir. 
 
Burs alamayan adaylar, yedekler listesine veya burs kazanmayanlar listesine gireceklerdir. 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, randevuların hangi tarihler arasında  
alınabileceği, sonuçların açıklandığı mektupta bildirilecektir. Soru kâğıtları adaylara 
gösterilmeyecek ve geri bildirim yalnızca puanlarla ilgili olacaktır. 
 

BÖLÜM 7 - BURS VE HİBE DAĞILIMI 

 
Genel puanlar hesaplanıp sıralama listesi oluşturulduktan sonra, bu listeler, aralarında Avrupa 
Komisyonundan, AB’ye üye ülkelerden, eğitim alanından ve/veya yerel otoritelerden 
temsilcilerin bulunduğu Onay Komitesine sunulur. Onay Komitesi, sonuçları ince leyerek 
kategori/alt-kategori hibe tahsisatlarında son düzenlemeleri yapıp; nihai sonuçlar konusunda 
başvuru sahiplerine bilgi verecek olan AB Burs Programı takımına son önerilerini ilettikten 
sonra, sonuçlar başvuru sahiplerine bildirilir.  
 
British Council fonların azami ölçüde kullanılmasını sağlamak için kategori/alt-kategoriler 
arasında fon dağılımını yeniden yapılandırma hakkını saklı tutar. 
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Sonuçların yayınlanması ve sözleşmelerin imzalanması arasındaki dönemde, burs listesindeki 
başarılı bir adayın herhangi bir sebepten ötürü bursu alamaması ya da herhangi bir kategoride, 
burs sayısını artıracak yeterli fon bulunması durumunda; listedeki sıra durumlarına bakılarak, 
sözleşme imzalamak için gerekli yükümlülükleri verilen son tarihe kadar yerine getiren yedek 
listedeki adaylara burs teklif edilecektir. (Bölüm 10 Bkz.)   
 

 

BÖLÜM 8 – UYGUNLUK KRİTERLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 
Başvuru sürecinde, uygunluklarını kanıtlamak için tüm adaylardan, aşağıda belirtilen 
belgeleri online başvuru sırasında portallarına yüklemeleri istenecektir. Belgeler İngilizce 
veya Türkçe olabilir. Çeviri istenmemektedir. Belgeler adaylara hiçbir aşamada geri 
verilmeyecektir. Başvuru esnasında istenilen belgelerin özeti için bkz. Ek 4 
 

    •    Doğum Belgesi  

 
Adayın Kıbrıs Türk toplumuna tabi olduğunu ve Kıbrıs’ta doğduğunu gösteren doğum belgesinin 
kopyası (kimlik veya pasaport kabul edilmez). Eğer aday Kıbrıs dışında doğmuş ise, doğum 
belgesine ek olarak, ebeveynlerden en az birinin Kıbrıs Türk toplumuna tabi olup Kıbrıs’ta 
doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası da portala yüklenmelidir.-Tüm başvuru 
sahipleri için gereklidir. 

 

    •    İkamet Belgesi 

 
Başvuru formunda belirtilen Kıbrıs’ın kuzeyindeki ikamet adresini kanıtlayan ikamet belgesi. 
Belge üzerindeki tarih güncel olmalı, örneğin 2021 yılından eski bir tarih olmamalıdır.-Tüm 
başvuru sahipleri için gereklidir. 
 

    •    Kıbrıs’ta 7 yıllık eğitim kanıtı 

 
Okul ve/veya eğitim yetkililerinden alınmış; adayın, Kıbrıs’taki bir ilkokul, ortaokul, lisede veya 
Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir yüksek öğrenim kurumunda toplamda en az 7 yıl, tam zamanlı eğitim 
almış olduğunu gösteren resmi belge. Başvuru sahibi 2021/22 akademik yılında halen kayıtlı bir 
öğrenci ise, bu akademik yıl, başvuru sahibinin 7 yıl tam zamanlı eğitim almış olma kriterini 
karşılayabilmesi için kabul edilecektir. Web sayfamızda bu amaç için eğitim kurumlarının 
kullanabileceği hazır bir şablon vardır.-Tüm PD/UG, PG başvuru sahipleri ve 3 yıllık iş 
tecrübesine sahip olmadan STP kategorisine başvurmaya uygun adaylar için gerekllidir. 

 

    •    2021/22 akademik yılı okul kayıt ispatı 

 
Okuldan ve/veya eğitim yetkililerinden alınmış, adayın 2021/22 akademik yılında herhangi bir 
eğitim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunu gösteren resmi öğrenci belgesi veya son 
tamamlanan dönem için resmi not dökümü (transkript). Web sayfamızda bu amaç için eğitim 
kurumlarının kullanabileceği hazır bir şablon vardır.- 2021/22 akademik yılında bir eğitim 
kurumuna öğrenci olarak kayıtlı tüm başvuru sahipleri için gereklidir. 
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    •    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 Ocak 2017 ve Nisan 2022 tarihleri arasında toplamda 3 tam yıl çalışma 
tecrübesi olduğunu gösteren resmi belge-Tüm meslek sahipleri için gereklidir (yeni 
mezunlar ve yeni pratisyen hekim olanlar için gerekli değildir) 
 

 Aday çalışmakta olan bir profesyonel ise, iş tanımının, iş yerindeki çalışma süresinin, 

iş adresinin, sorumluluk, yetki ve görevlerininin belirtildiği resmî bir belge istenmektedir. 

Çalışma belgesi/belgeleri, işverenin antetli kağıdından olmalı, işverenin iletişim bilgilerini 

içermeli, usulüne uygun olarak imzalanmalı ve tarihli olmalıdır.  

 Aday kendi işyerinde çalışan (iş sahibi) ise, iş kayıt veya izin belgesi ile Ocak 2017 ve 
Nisan 2022 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari toplam 3 yıl çalıştığını gösteren 
resmi belge/belgeler istenmektedir. 

 Aday başvuru tarihinde çalışmıyor ise, adayın Ocak 2017 ve Nisan 2022 tarihleri 
arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari toplam 3 yıl çalışmış olduğunu gösteren 
belge/belgeler istenmektedir. 

 
Zorunlu hizmetler iş tecrübesinden sayılabilmektedir. 
 

BÖLÜM 9 – ADAYLAR İLE İLETİŞİM 

 
Kıbrıs Türk toplumuna AB Burs Programını duyurmak için geniş kapsamlı bir kampanya 
yürütülecektir. Kıbrıs Türk toplumu içerisinde olup uzak yerlerde yaşayanlar da dahil olmak 
üzere, çeşitli hedef kitlelere ulaşabilmek için, yerel medya ile birlikte elektronik ve dijital 
araçlardan yararlanılacaktır. Potansiyel adayların burs rehberi, uygunluk kriterleri, başvuru 
yöntemi ve süreci konusunda bilgilendirilebilmeleri için kapsamlı bir web sayfası 
www.abburs.eu bulunmaktadır. 
 
Potansiyel adaylara uygunluk kriterleri ve başvuru sürecini anlatmak için, bilgilendirme 
seminerleri (mümkün olduğu takdirde yüz yüze ve çevirim içi) düzenlenecektir. Bu bilgilendirme 
seminerleri farklı bölgelerdeki liselere, üniversitelere ve mesleki kurumlara yönelik yapılacaktır. 
Ek olarak, bire bir veya küçük gruplara yönelik danışma toplantıları (mümkün olduğu takdirde 
yüz yüze ve çevirim içi), randevulu olarak organize edilecektir. Seminerler aşağıdaki gibi 
olacaktır; 
 

 Bilgilendirme seansları/sunumları, 

 Halka açık bilgilendirme seminerleri/webinarları 

 Danışma seansları 

 AB’de eğitim günleri 

 
Bilgilendirme seminerleri ve etkinliklerin tarih ve yerlerini içeren detaylı bilgiler web sayfamız 
(www.abburs.eu), Facebook sayfamız (https://www.facebook.com/ABBurs.eu) ve 
Instagram sayfamız (abburs.eu) aracılığı ile duyurulacaktır. 
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AB ülkelerinde eğitim almak, AB ülkelerindeki üniversite ve kolejler, belirli programlar için gerekli 
olan eğitim dili ve finansal planlama konularında işe yarar bilgiler ve önerilere şu adresten 
erişebilirsiniz; 
 

https://www.abburs.eu/tr/abde-ogrenim-gor/ 
 
Burs başvurularının sona ermesinin ardından, adaylar ve AB Burs takımı arasındaki iletişim, 
burs programının resmi e-posta adresi olan euscholarships@abburs.eu  ve/veya adayların 
portalı olan https://apply.abburs.eu aracılığıyla sağlanacaktır. Bu portal şifre korumalı olup, 
portala yüklenen veri ve bilgilere yalnızca adaylar erişebileceklerdir. Adaylar aşağıdakileri 
yerine getirmekle sorumludurlar; 
 

 Başvuru formunda verilen e-posta adresi, telefon numarası ve posta adresi gibi iletişim 

bilgilerinin AB burs süreci boyunca güncel ve hatasız olduğundan emin olmak, 

 Süreç boyunca e-postalarını düzenli olarak kontrol edip okumak,  

 Portallarına düzenli olarak girmek. 

Hatalı, sorunlu veya geçersiz iletişim bilgilerinden dolayı iletilemeyen mesajlardan/mektuplardan 
AB Burs takımı sorumlu tutulamaz. 

 
Adaylar, AB  Burs takımı ile iletişime geçmek istediklerinde bunu kendileri yapmalı, araya 
üçüncü şahısları koymamalıdırlar. Bilgiler, veri ve bilgi koruma ilkesinden dolayı,18 yaşından 
büyük olmaları şartıyla, yalnızca adayların kendilerine verilecektir (bkz. Ek 5). 

 
Aday sayısının çokluğundan ve değerlendirme sürecinin darlığından dolayı, telefon görüşmeleri 
sınırlı sayıda olacaktır. 

 
İstisnai durumlarda adaylar, e-posta göndererek, AB Burs takımından biriyle yüz yüze veya 

çevirim içi (online) görüşme talep edebilirler. Ofis saatlerimiz için www.abburs.eu adresini, ofis 

haritamız için ise https://goo.gl/maps/s6uku749cxnj5VmZ9 sayfasını ziyaret ediniz.  
 

BÖLÜM 10 - SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE SÖZLEŞME 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
Burs için uygun bulunan tüm aday ve tüm yedek adayların, sözleşmelerini imzalamadan önce 
verilen son tarihe kadar, aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir: 
 
1. Portaldaki Program/Kurs Detayları Formunun Doldurulması 
Tüm aday ve tüm yedek adayların portallarındaki program/kurs detay formunu doldurmaları 
gerekmektedir. Gidecekleri eğitim kurumunda seçtikleri öğrenim/eğitim programına kabul 
edildiklerini gösteren koşulsuz kabul/davet mektubunu veya seçtikleri programa kayıt olduklarını 
gösteren resmi belgeyi portallarına yüklemeleri gerekmektedir. Şartsız kabul/davet mektubu 
veya okul kayıt belgesi; 
 

     •   Resmi olmalıdır, (başlıklı kağıtta, imzalı ve tarihli), 

     •   Kabul alınan programın adını, başlama ve bitiş tarihini belirtmelidir, 

     •   Kabul alınan programın tam zamanlı olduğunu belirtmelidir, 
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     •   Kabul alınan programın, eğer varsa, bir akademik yıl için ücretini; kısa dönemli programlar 

(STP) için ise, kabul alınan program süresinin ücretini belirtmelidir. 

 Haftalık ders saatinin en az 20 saat olduğunu belirtmelidir (sadece dil programları için). 

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.  
 
Tüm aday ve tüm yedek adaylar için portallarındaki Program Detayları formunu doldurup, 
istenilen belgeleri portala yüklemeleri için belirlenen son tarih Eylül 2022’dir. 
Verilen son tarihe kadar şartsız kabul/davet mektubu olmayanlar, şartlı kabul/daveti; veya bir 
eğitim kurumuna yaptıkları resmi başvuruyu ve kurumun bu başvuruyu incelemekte olduğunu 
belirten yazışmayı, Eylül 2022’e kadar portallarına yüklemelidirler. 
 
Gidilecek eğitim kurumunu belirlemek için IMAT sonucunu bekleyen adayların, program detayları 
formunu doldurup istenilen belgeleri portala yüklemeleri için son tarih Aralık 2022’dir. 
 
2. Portaldaki Banka Detayları Formu Doldurulmalı 
Tüm aday ve tüm yedek adayların kendi adlarına EURO para biriminde bir banka hesabı 
açmaları ve portallarındaki banka detay formunu doldurmaları gerekmektedir.  Doldurulan banka 
detayları formunun bir çıktısını alıp imzaladıktan sonra, portala yüklemeleri gerekmektedir. 
Adayların ve yedek adayların dikkat etmesi gereken hususlar; 

 
 banka hesap ismi ve adayın başvuru formunda belirtmiş olduğu ismi ve soy ismi aynı     

olmalıdır. 

 banka Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir banka olmalıdır. 

 banka, uluslararası çalışan ve geçerli IBAN numarası verebilecek bir banka olmalıdır. 

 bankaların burs parası havaleleri için talep ettikleri masraflar burs adaylarının        

yükümlülüğündedir. 

 hesap açılışı döneminde 18 yaşın altında olan burs adaylarının, ebeveynlerinden biri ile    
ortak hesap açmaları gerekmektedir. 

 
Tüm aday ve tüm yedek adaylar için portallarındaki Banka Detayları formunu doldurmaları 
için belirlenen son tarih Ağustos 2022’dir. 

 
Verilen son tarihe kadar yukarıda belirtilen iki şartı da yerine getiren burs adaylarıyla burs 
sözleşmesini imzalamak için iletişime geçilip randevu verilecektir. Eğer herhangi bir burs adayı, 
yukarıda belirtilen şartları, verilen en son tarihe kadar yerine getirmezse; British Council, 
bursu, yedek listesinde sırası gelmiş ve yukarıda belirlenen koşulları zamanında yerine 
getirmiş adaya verme hakkını saklı tutar. British Council, sırası gelmiş; ama belirtilen ön 
koşulları zamanında yerine getirmemiş yedek adayı atlayıp istenilen koşulları yerine 
getirmiş olan bir sonraki yedek adaya bursu verecektir.  
 
Tüm kategori ve alt-kategorilerdeki yedek adaylar, durumlarında oluşabilecek herhangi bir 

değişiklikten, 2022 Eylül ayı sonundan itibaren haberdar edilecektir. Yedek adayların, burs 

alıp alamayacaklarını öğrenmelerinin, uzun bir zaman alabileceğinin farkında olmaları 
gerekmektedir. AB Burs Ofisi bu durumun yaratabileceği olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz. 
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Dikkat edilmesi gereken hususlar: 

 British Council, sözleşme imza tarihinde 18 yaşından küçük olan bireylerle sözleşme 
imzalayamaz. Böyle bir durumda, British Council, hak sahibinin ebeveynlerinden biriyle 
sözleşme imzalayacaktır. 

 Burs alan adaylar burs sözleşmesini imzalamak için gerekli ön koşuları yerine getirdikleri 
zaman, sözleşmeleri kendi portallarında görünecektir. Adaylara, imzalamadan önce 
sözleşmelerini dikkatlice gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir. 

 Gidilecek AB ülkesi tarafından vize istenmesi durumunda, sözleşme imzalansa bile 
British Council vize işlemleri tamamlanana kadar hibeyi hak sahibine vermeyecektir. 

10.2 Burs Miktarının Ödenmesi  
Sözleşme imzalandıktan sonra, hibe ödeneği aşağıda belirtildiği gibi yapılacaktır; 
 

 Okul Harcı-ev sahibi kuruma yapılacaktır 

 Yaşam Ödeneği- hibe sahibine yapılacaktır 

 Seyahat Ödeneği-hibe sahibine yapılacaktır 
 
Okul Harcı/Ücreti 
Okul harcı, burs sözleşmesinin imzalanmasının ardından, eğitim kurumundan gelecek fatura 
karşılığında, doğrudan seçilen AB üyesi ülkedeki ev sahibi üniversite/eğitim kurumuna 
ödenecektir.  

 
Yaşam Ödeneği 
Yaşam ödeneği hibe sahibine iki taksitte ödenecektir. Sözleşme imzalayan hibe sahipleri, 
yaşam ödeneğinin ilk taksiti olan %80’lik miktarı; vize, okul kaydı, kayıt depozitosu gibi 
işlemleri tamamlayıp sözleşmeyi  imzalamalarından sonraki ilk 30 gün içinde alacaklardır. 
Hibe sahiplerinin, programlarının başlamasını takiben 15 gün içinde, ev sahibi kuruma kayıt 
yaptıklarını gösteren resmi belgeyi portallarına yüklemeleri gerekmektedir. British Council, 
gerekli belgeler yüklenene kadar, ödemeyi yapmama hakkına sahiptir.  
 
Yaşam ödeneğinin geriye kalan %20’lik miktarı, hibe sahibinin, programını tamamlayıp 
online final raporunu belirlenen son tarihe kadar teslim etmesinden sonra ödenecektir.  

 
Seyahat Ödeneği 
Seyahat ödeneği €1000 olup, yurt dışına gidecek olan hibe sahiplerine yaşam ödeneğinin ilk 
taksidiyle birlikte ödenecektir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde eğitim görecek olan hibe sahipleri seyahat 
ödeneği alamayacaklardır. 
 

10.3 Raporlar 
Lisans ve Lisansüstü burslularının, aşağıda verilen detaylar doğrultusunda portallarındaki 
raporları tamamlamaları sözleşme akdinin şartlarındandır. 
 

 Ara Rapor: Burslular, portallarında bulunan online ara rapor formunu, devam etmekte 
oldukları eğitim kurumunda katıldıkları programın ilk yarı yılının çeşitli yönleri hakkında bilgi 
verecek şekilde doldurmalıdırlar. Ayrıca bursluların, kayıtlı oldukları programa halen devam 
ettiklerini kanıtlamak için; ilk yarı yılı kapsayan (programlarının ilk 5 ayı) not dökümü 
(transkript), gelişim raporu, devamlılık, vs. gibi resmi belgeyi/belgeleri portala yüklemeleri 
gerekmektedir. Ara raporun doldurulup istenilen belgelerin portala yüklenmesi, 
bursluların programlarının en geç altıncı ayında tamamlanmalıdır.  
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 Final Raporu: Burslular, portallarında bulunan online final raporu formunu, genel 
devamlılık durumları, başarıları ve programlarının diğer yönleri hakkında detaylı bilgiler vererek 
doldurmalıdırlar. Ayrıca bursluların, burs döneminde takip ettikleri programı tamamladıklarını 
kanıtlamak için; not dökümü (transkript), mezuniyet belgesi, gelişim raporu, devamlılık, vs. gibi 
resmi belgeyi/belgeleri portala yüklemeleri gerekmektedir. Final raporu ve istenilen belgeler, 
programın tamamlanmasından sonra en geç bir ay içerisinde tamamlanmalıdır.  
 
Kısa Dönem bursluları yalnızca, detayları aşağıda verilen, portallarındaki final raporunu 
dolduracaklardır: 

 Final raporu: Kısa dönemli programlarını tamamladıktan sonra en geç bir ay 
içerisinde, bursluların, portallarındaki final raporunu doldurmaları ve bunun yanında, burs 
döneminde takip ettikleri programı tamamladıklarını kanıtlamak için; not dökümü (transkript), 
mezuniyet belgesi, gelişim raporu, devam belgesi, vs. gibi resmi belgeyi/belgeleri portala 
yüklemeleri gerekmektedir. 
 
Sözleşmeler, raporlar vs. hakkındaki 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 miktarının bir kısmını veya tümünü geri isteyebilir.  
 
British Council, yazılı bir bilgilendirme notuyla, aşağıdaki hallerde bursu hemen sonlandırma 

yetkisine sahiptir: 
 

 Gerekli belgeleri, ara rapor, final raporu ve diğer destekleyici belgeleri göndermemek. 

 Kayıt olduğuna dair resmi bir kanıt gösterememek. 

 Eğitim amaçlı gittiği kursa/programa devam etmemek.  

 Devam edilen eğitimle bağlantılı ya da değil; uygun olmayan davranışlarda bulunmak. 

 Programlarının gerekliliklerini yerine getirmemek. 

 Herhangi bir sebepten ötürü, devam etmekte olduğu üniversite/kurumdan atılmak. 

 Sahte belge vermek. 

 AB Burs Programını bilgilendirmeden programdan ayrılmak. 

 AB Burs Programının onayını almadan, başlangıçta başvurulan programı bir başkasıyla 

değiştirmek. 

 AB Burs Programının onayını almadan, başlangıçta kayıt olunan üniversite/kurumu bir 
başkasıyla değiştirmek. 

Yukarıda belirtilen hallerden dolayı bursun sona erdirilmesi durumunda, AB Burs Programının 
burslulara karşı herhangi bir yükümlülüğü kalmayacak; kişinin kendisine hibe edilen burs 
miktarının tümünü veya belli bir yüzdeliğini iade etmesi gerekecektir. 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. 
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10.5 AB Burs Programından Çekilme 
Burslular aşağıda belirtilen durumlarda, burs sürecinden çekilmiş sayılırlar; 

 Sözleşme imzalanmadan önce bursu reddedip geri iade etme, 

 Sözleşmeyi imzalayıp programa başlamalarından itibaren geçen bir aylık süre içerisinde 
programa devam etmek istememe, 

 Verilen son tarihe kadar, portallarındaki banka ve program detayları formunu doldurup 
gerekli belgeleri (şartlı/şartsız kabul mektubu) yüklememe. 

Bu durumda bursluların, portallarında bulunan çekilme formunu (Withdrawal Form) 
doldurmaları gerekir. AB Burs Ofisi, belirtilen süre içerisinde çekilme formunu doldurmayan 
adayları programdan geri çekme hakkına sahiptir. Geri çekilme durumunda, burslular, eğer 
kendilerine bursun ilk taksiti ödenmiş ise, ödenen taksitin tamamını geri iade etmeyi 
kabul ederler. 

10.6 Ev Sahibi Ülke, Ev Sahibi Kurum, Program Konu & Süre Değişikliği 

 
Ev Sahibi Ülke ve Ev Shibi Kurum Değişikliği: 
Burslular ve yedek adaylar, başvuru formunda belirttikleri AB ülkesini ve gitmek istedikleri eğitim 
kurumunu, burs sözleşmesini imzalamadan önce değiştirebilirler. Okul harcı doğrudan ev 
sahibi eğitim kurumuna ödeneceği için, ödeme yapıldıktan sonra, üniversite/ kurum değişikliği 
yapılması mümkün değildir. 

 
Konu Değişikliği 
Burslular ve yedek adaylar, başvuru formunda belirttikleri eğitim almak istedikleri programın 
konusunu, yine benzer bir konu olmak şartıyla başka bir konu ile değiştirme talebinde 
bulunabilirler. Ancak, başvuru formunda belirtilen program konusunu öncelikli konu listesinden 
seçenler, benzer bir konu olsa bile, öncelikli konu listesi dışından bir konuyla değiştirmek için 
talepte bulunamazlar. 
 
Konu değişikliği yapmak isteyenler bu değişikliği yapmadan önce onay almak için AB Burs 
Program Ofisini yazılı olarak bilgilendirmelidirler. Onay almak için yazılı talepler,  
euscholarships@abburs.eu adresine yapılmalıdır. 

 
Eğitim Süresinin Değişimi (yanlızca kısa dönemli programlar için): 
Kısa dönemli kursların süresi 2-6 ay arasında olup başvuru formunun gönderilmesinden sonra 
süre artışı yapılamaz. Ancak burs adayları ve yedek adaylar, gidilecek program süresinin 
başvuruda bildirilenden daha az olması durumunda süre değişikliği için 
euscholarships@abburs.eu adresine yazılı talepte bulunabilirler. Örneğin, programın süresi 6 
aydan 4 aya düşürülebilir; fakat 4 aydan 6 aya çıkarılamaz. 

 
10.7 Verilen Diğer Burslardan Yararlanma 
Adayların, aynı zamanda bir başka enstitü, kurum, üniversite; yerel veya uluslararası otorite 
tarafından 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. Fakat 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 kanıtlarsa istisna yapılabilir. 
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Bursiyerlerin, özellikle okul harçlarını ödemeleri hususunda başka bir 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 seyahat 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 gerekmektedir. AB Burs Program Ofisi, şikâyeti veya itirazı aldığını üç 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 aracılığıyla 
iletebilirler. AB Burs Program Ofisi bu e-postaları Avrupa Komisyonuna iletecektir. 
 

BÖLÜM 12 - EK BİLGİ 

 
EK 1 Kategoriler/Alt-kategorilerin Özeti 

 

EK 2 Adım Adım Online Başvuru Rehberi 
 

EK 3 Yazılı Sınavlar 
 

EK 4 Online Başvuru Sırasında İstenen Belgeler 
 

EK 5 British Council İlke ve Politikaları 
 

EK 6 PD/UG-1 & PD/UG-2 Alt-kategorilerine Giren Lise,Kolej ve Meslek Okullarının 
Listesi 

EK 7 
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Öğrenci ve Mezunlarına 
Uygulanacak Puan Katkı Yöntemi 

EK 8 Küçük Sözlük 
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BÖLÜM 13 -  2022/23 ÇAĞRISI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TAKVİM 
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Başvuru kabulüne başlama tarihi 20 Ocak 2022, Perşembe 

Son başvuru tarihi 
 

17 Nisan 2022 Pazar, Kıbrıs yerel saati 23:59 

Yazılı Sınavlar (Sözel, Sayısal ve Görsel-
Uzamsal Test ve Motivasyon Mektubu) 

Haziran 2022 sonu/ Temmuz 2022 başı (tam 
tarih daha sonra duyurulacaktır.) 

Sonuçların duyurulması Ağustos 2022 başı 

Sözleşme imzalama süreci 
 

Ağustos-Aralık 2022 &  devam eden süreç (kısa 
dönem programlar için) 
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EK 1-Kategori/Alt-kategorilerin Özeti 

 
 
 
 
 
 
 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR (PG) 
(BİR AKADEMİK YIL – EN AZ 10 AY) 

 

LİSANS ÖNCESİ VE LİSANS PROGRAMLARI (PD/UG) 
(BİR AKADEMİK YIL - EN AZ 10 AY) 

 

PD/UG-2 

 LİSANS 

 HAZIRLIK SENESİ/YILI 

 DİL KURSU 

 MESLEKİ EĞİTİM/STAJ 

 ARAŞTIRMA/DOKTORA SONRASI EĞİTİM 

 DİL KURSU 

PG NON-EU 

 LİSANSÜSTÜ SERTİFİKA 

 LİSANSÜSTÜ DİPLOMA 

 YÜKSEK LİSANS-MASTER 

 YÜKSEK LİSANS -MPHIL 
/PHD/DOKTORA 

 

PG EU 

 LİSANSÜSTÜ SERTİFİKA 

 LİSANSÜSTÜ DİPLOMA 

 YÜKSEK LİSANS-MASTER 

 YÜKSEK LİSANS -MPHIL 
/PHD/DOKTORA 

 
 

 
KISA DÖNEMLİ PROGRAMLAR (STP) 

(2-6 AY) 

PD/UG-1 

 LİSANS 

 HAZIRLIK SENESİ/YILI 

 DİL KURSU 



  

 

 

 

 
        
 
 
 
 

 
 https://apply.abburs.eu/ adresine gidiniz. 

 

 Akademik yıl menüsünden 2022/23’yi seçtiğinizden emin olunuz. 
 

 Kayıt olup, kendinize bir hesap açınız. Bunun için aktif bir e-posta adresinizin 
olması gerekir. 
 

 Kayıt olduktan sonra e-postanıza bir onay mesajı gelecek.  
 

 Hesabınızı aktif hale getirmek için e-posta adresinize gelen onay mesajındaki linki 
(bağlantıyı) tıklayp, kendinize bir ‘GİRİŞ’ şifresi oluşturun. 

  
 E-posta adresinizi ve giriş şifrenizi yazıp başvuru yapmak için oturum açınız. 

Başvurunuzu yaparken kullanacağınız dili (Türkçe veya İngilizce) ekranınızın sağ 
üst köşesinden seçebilirsiniz. 

 

 Soruları sırasıyla cevaplayın. Portal, sizi, verdiğiniz cevaplara göre 
yönlendirecektir. 

 

 Başvuru formundaki tüm soruları dikkatlice okuyup anladığınızdan emin olun ve 
soruları doğru cevaplandırın. Hatalı cevaplar başvurunuzun yanlış 
kategorilendirilmesine sebep olabilir. 
 

 TÜM sorulara cevap veriniz. Tüm sorulara cevap verilmemesi durumunda portal 
başvurunuzu kabul etmeyecektir. 

 

 Kimlik kartınızı veya pasaportunuzu, vesikalık fotoğrafınızı ve kategoriniz/alt-
kategoriniz için istenilen uygunluk belgelerinizi portala yükleyin. Portala 
yüklenilen tüm dökümanların/resimlerin çözünürlüğü en az 600 pixel 
genişliğinde ve dosya boyutu en fazla 4MB büyüklüğünde olmalıdır.  

 

 Başvuru formunuzu göndermeden önce, sorulara verdiğiniz cevapları değiştirebilir 
ve/veya daha sonra devam etmek üzere kayıt (save) edebilirsiniz. Başvuru 
formu gönderildikten sonra, başvuru formunda hiçbir değişiklik yapılamaz. 

 

 Başvuru formunuzu doldurup istenilen tüm belgeleri portala yükledikten sonra, 
gönder tuşuna basınız. 

 

 Başvuru formunuzu gönderdikten sonra, verdiğiniz cevaplara göre kategori/alt-
kategoriniz sistem tarafından belirlenecek ve size ait bir kayıt numarası 
verilecektir. 
 

 Örnek online başvuru videosunu www.abburs.eu sayfasında bulabilrisiniz. 
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Ek 2-Adım Adım Online Başvuru Rehberi 

 
 

 
 
 
 
 
 
    Submission Period/Stage 

 Required documents: 
Evidence/Supporting 
document 

Categories  Applic
ation 
stage 

Final 
stage of 
selection 

Contracting 
Stage 

During/ end 
of academic 
year 2018/19 

Proof of Identification ID or passport (same to 
be used throughout the 
process) 

All √ 
   

  1 passport size photo All √ 
   

Eligibility     
    

I was born in Cyprus.  
I belong to the Turkish 
Cypriot Community 

Birth Certificate All 
 

√ 
  

I was not born in  
Cyprus but my 
mother/father was 
born in Cyprus 

Birth Certificate of mother 
or father (whichever is 
relevant) 

All 
 

√ 
  

I have cumulatively 
studied 7 years in 
northern part of 
Cyprus  

official document from 
school /education 
authority 

A, B, 
C1(postgraduate 
students only), 
C3 & D 

 
√ 

  

Proof of Enrolment to 
the current year of 
study i.e. academic 
year 2017/18 

A copy of official 
transcripts of the last 
finalised semester or an 
official document (öğrenci 
belgesi) from 
school/education authority  

A, B, 
C1(postgraduate 
students only) & 
C3 & D 

 
√ 

  

I am a resident in the 
northern part of 
Cyprus 

Certificate of Residence All 
 

√ 
  

Minimum three years 
of work experience 
between 1 January 
2013 – 15 March 2018 

Certificate of 
Employment/ 
unemployment/business 
registration document 
(whichever is applicable) 

C1 (professionals 
only), C2 & D 
(professionals 
only)  

 √   

Bank Details  Completed Bank Details 
form 

All 
  

√ 
 

Unconditional offer 
letter from host 
institution/org. 

Unconditional offer letter 
from host institution/org. 

All 
  

√ 
 

Contract signing Contract document* All   √ 
 

Beneficiary Reports Interim  Report A & B 
   

√ 

https://apply.abburs.eu/
http://www.abburs.eu/


  

 

 
 

 

 

 
 
 
MOTİVASYON MEKTUBU (%50) 
Motivasyon mektubu, adayların, gelecekle ilgili hedeflerini, eğitim ve kariyer planlarını 
kompozisyon formatında yazabilme yeteneklerini ölçmek için kullanılır. Adayların, kendilerine 
yöneltilen sorulara ve konusu geçen bütün noktalara değinmeleri beklenmektedir.  
 
Adayların yaklaşık olarak 800-900 kelime yazmaları beklenmektedir. Motivasyon mektubunu 
yazmak için ayrılan süre 50 dakikadır. Adayların verecekleri cevaplar için 5-10 dakika planlama 
yapmaları tavsiye edilir. 

 
SÖZEL SAYISAL VE GÖRSEL-UZAMSAL (SSGU) TEST (%50) 
Sözel Sayısal ve Görsel-Uzamsal (SSGU) test, genel anlamda niteliksel ve niceliksel akıl 
yürütme becerilerini ölçmeye yönelik bir testtir.  
 
Niceliksel akıl yürütmede hedeflenen; sayısal, işlemsel ve problem çözme becerilerinin 
ölçülmesidir. Niteliksel akıl yürütmede ise hedeflenen; kavramsal ilişkilere dayalı çıkarımlarda 
bulunma, görsel-uzamsal ilişkileri saptama ve analitik incelemelerde bulunma becerilerinin 
ölçülmesidir. Özetle niceliksel akıl yürütme çıkarıma dayalı; niteliksel akıl yürütme ise 
yoruma dayalıdır. Bu iki temel beceri grubu aşağıda Şekil1’de görüldüğü gibi birçok alt 
boyuttan oluşmaktadır. 
 
SSGU testi, Sözel, Sayısal ve Görsel-Uzamsal olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. SSGU 
testi, beş seçenekli; (a,b,c,d,e) çoktan seçmeli bir testtir ve her bölümünde 10 soru olmak 
üzere, toplam 30 sorudan meydana gelir. Adaylar, testi tamamlamak için 25 dakikalık bir 
süreye sahiptir. 30 sorunun tamamını bu kadar kısa bir sürede cevaplamak mümkün 
olmayabilir. Ancak, adayların, sorulara hızlı ve doğru cevaplar vermeleri, onların alacakları 
puanları belirleyici faktör olacaktır. Yanlış cevaplar için herhangi bir ceza uygulaması 
yoktur. 
 

Önemli Not 

 Adaylar cevaplarını SORU KİTAPÇIĞINA DEĞİL, CEVAP KAĞIDINA 

işaretleyeceklerdir. Sınav sonunda yalnızca cevap kağıtları değerlendirmeye alınacaktır. 

 Adaylara, cevaplarını, soru kağıdından cevap kağıdına geçirmek için ek süre 

verilmeyecektir. 

 Sınav sonunda hem soru hem de cevap kağıdı, sınav gözcülerine teslim edilecektir. 

 Adayın ham puanını belirleyecek olan sadece verilen doğru cevap sayısı olacaktır. 
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EK 3-Yazılı Sınavlar 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Şekil 1. Niteliksel ve Niceliksel Akıl Yürütme Alt Boyutları 

 
SSGU  TESTİNE YÖNELİK GENEL TAKTİKLER (SINAV ÖNCESİ) 
TAKTİK 1. Temel sayı kavramları; toplama, çıkarma, çarpma , bölme; işlemlerde parantez 

kullanımı ve aritmetik sıralama kullanımında işlem sırası gibi konuları gözden 
geçiriniz. 

 
TAKTİK 2. Yüzde, oran-orantı gibi temel problem konularını gözden geçirin. 
 
TAKTİK 3. İki boyutlu ve üç boyutlu şekillerde değişimlerin nasıl olduğunu; simetri, dönme 

ve perspektif konularını gözden geçirin. 
 
TAKTİK 4. Kendinizi zayıf hissettiğiniz konularda soru çözün. 
 
SSGU  TESTİNE YÖNELİK GENEL TAKTİKLER (SINAV SIRASINDA) 
TAKTİK 5. Önce size kolay gelen soruları, daha sonra da size zor gelen soruları çözün 
 
TAKTİK 6. Seçeneklere bakmadan önce cevabın ne olabileceği ile ilgili tahmin yürütün. 
 
TAKTİK 7. ‘her zaman’, ‘genellikle’, ‘hiçbir zaman’, ‘asla’ gibi özgül belirleyicilere ve 

‘hariç’, ‘en iyi’, ‘en az’ gibi anahtar kelimelere dikkat edin. 
 
TAKTİK 8. Tüm cevap seçeneklerini okuyup kesin yanlış olduğunu bildiklerinizi eleyin. 
 
TAKTİK 9. Birbirinin neredeyse aynısı olan seçeneklere dikkate ediniz. Bunların cevap olma 

özelliği yoktur. 
 
TAKTİK 10. Bazen uzun ifadelerin yer aldığı seçenekler cevap olabilirler. 
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SÖZEL AKIL YÜRÜTME 

Benzetimler 

 

Sınıflandırma 

 

GÖRSEL-UZAMSAL AKIL YÜRÜTME 

Yansıma 

 

Şekil Birleştirme 
r 

SAYISAL AKIL YÜRÜTME 

Genel Aritmetiksel Beceriler 

 

Sayı / Harf Örüntüleri 

 

Mantıkısal Çıkarım 

 

Yapay Dil 

 

Açıklama / ve Argüman 

 

Sözel / Sayısal Kodlama 

 
 

Gerekli / Kaçınılmaz Parçayı Bulma 

 

Perspektifler 

 

3 Boyutlu Cisimler: Dönme 

 

3 Boyutlu Cisimler: Açınımlar 

 
 

Şekil Örüntüleri 

 

Tablo / Grafiklerden 
Yararlanma 

 



  

 

 

 

ÖRNEK SORULAR 

A)  SÖZEL AKIL YÜRÜTME  
 

 Benzetimler 
 

1)  ARSLA N ve  ET  a ras ın d aki  bağ lan tı ya be nze r  bir  bağl an tı  AR ABA i le  aş ağı daki ler de n 

ha ngi si  a ra sın da  va r dır ?  

 

A)  TE KE RL EK  

B)  YA K IT  

C)  KAS  

D )  YA Ğ  

E)  YO L  

 

CEVA P:  YA K IT  

 

 Gerekli /  Kaçınılmaz Parçayı  Bulma 

Aşağıdaki  soruda, alt ı  ç iz i l i  b ir  sözcük ve buna bağl ı  beş  cevap veri lmiştir .  Bu beş 
cevaptan hangisin in alt ı  ç iz i l i  sözcüğün tamamlayıcıs ı  veya ona bağlı  olan 
kaçın ılmaz bir  parça olduğunu bu lunuz.  

2 )  sını f  

 

A)  kara ta hta  

B)  yans ı t ı c ı  

C)  k ita p  

D )  s and al ye  

E)  öğ re n ci  

 

CEVA P:  E  

 

 Açıklama ve Argüman  

 

3 )  Açıkla ma /  S or u :  K ı br ıs ’ ta  y eni  fa b r i ka lar  inş a  e d i l me l i  m i d ir ?  

Argü ma nla r:  
 
I .   E v et ,  bö yl e l ik l e  y en i  i ş  im kân lar ı  d oğ a ca kt ır .  
I I .  Hay ır .  Ü lk e d e k i  çe vr e  k ir l i l i ğ i  da ha da hı z  kaz anac a kt ı r .  
 

A)  Sad e a rg üma n I  gü ç lü d ü r.  

B)  Sad e c e ar gü man I I  g ü çl üd ür .  

C)  Arg üman I  v eya a rg üma n I I  g ü ç lü  ol ara k el e a l ın ab i l i r .  

D )  Arg üman lar d an hi ç b ir i  g üç lü  d e ğ i l d ir .  

E)  Arg üman lar d an he r  i k is i  d e g ü çl ü dü r .  

 

CEVA P:  C  
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B)  SAYISAL- İŞLEMSEL AKIL YÜRÜTME  

Genel Aritmetiksel Beceriler  

 
 

4)  Has an , he sap maki ne s i  ku l la na rak “24 x 1 5”  iş le mini n so nu cu n u b ulm aya ç al ı şmı ş 

ancak “5” tu şu n un b oz uk o l du ğu n u gö rm ü ş tü r .  B u d u ru m da , H asa n yin e hes ap 

maki nesi ni  k u l la nar ak  b u iş lemi n s o n uc u n u a şağı da ki ler de n ha ngisi ni  y apar ak 

b ula bi l i r ?  

 

A)  24 i le  10 ’u  ça rpt ı kta n s o nra  s o nu ca 2 e k le ye b i l i r .  

B)  24 v e 30 ’u  ça rpt ı kta n s o nra  s o nu c u 2 i l e  çar pa bi l i r .  

C)  24 i le  10 ’u  ça rpt ı kta n s o nra  s o nu c u 2’y e b ö le b i l i r .  

D )  24 ’ü 10 ’a  b öl d ü kt en s on ra  s on u cu 4  i l e  çar pa b i l i r .  

E)  24 i le  30’ u  çar pt ık tan s o nra  s o nu c u 2’y e b ö le b i l i r .  
 

CEVA P:  E  

 

Problemlerde Tablo Kullanımı  

 

5)  Bir  ok ul dak i  ö ğre nci le r in 29 2’si  er kek ,  ge riye kala nla r  ka dın dır .  B u o kul da  sarı şı n ve  

esme r o lma k üze re iki  t ip  öğ re nci  va r dır .  E s mer öğ re nci le r i n 6 3’ü  kadı n ,  e rkek leri n 

205 ’ i  i se  s arı şın dı r.  O kul da  to pla m 50 3 öğr enci  ol d uğ una  g öre ,  sarı şı nla rın  ka çı  

kadı n dır ?   

 

A)  235  

B)  2 25  

C)  2 11  

D )  148  

E)  87   
 

CEVA P:  D  

 

Grafik Kullanımı  

 

 

6)  Sağ daki  g rafi k ,  Ay şe ’n in i lk  dör t  ay da  ok u du ğu  sa yfa  sayı sın ı  

gös te rme ktedi r .  Ayşe ,  top lam da  25 0  sa yfa  o ku d uğ una  g öre ,  

mar t  ayı n da  o ku na n  ki tap sayı sı  to pla m ok u na n sa yfa  sayı sı nın 

yüz de  kaçı dı r?  

 

A)  7  

B)  14  

C)  3 5 

D )  45  

E)  7 0 

 

CEVA P:  B 
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C)  GÖRSEL-UZAMSAL AKIL YÜRÜTME  
 

Şekil Birleştirme  
 

7)  Yandaki  düzlemsel şekl i  oluşturmak iç in,  parçaların birbir ini  örtmeyeceği  bir  

biçimde, seçeneklerde gösteri len şeki l  setlerinden hangisinin kullanılması  

gerekir?  

 

A)     B)      C)      

 

 

 

 

 

D )     E)  

 

 

 

 

CEVA P:  E  

 

Yansımalar  

 

8)  Aşağı da ki le rde n hangi s i ,  y an da ki  şek l in  ay na d aki  g ör ü ntü s üd ü r?  

 

 

 

 

A)    B)     C)          D )    E)  

 

 

CEVA P:  B  
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döndüğünde                                 elde edildiğine göre                                       döndüğü zaman

aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

 

 

 

 Dönme Hareketleri  

 

 

 

9)   

 

 

 

 

 

A)     B)      C)      

 

 

 

 

 

D )     E)  

 

 

 

 

CEVA P:  B 

Daha fazla örnek soru için Faydalı Bilgiler-Yazılı Sınavlar adresini ziyaret edebilirsiniz.  

 
Standard T-puanlarının Adayların Sırasını Nasıl Etkileyebileceği İ le İ lgil i  
Bir Örnek  

 
Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, 23 numaralı adayın test puanları standartlaştırıldığı zaman 
daha önce üçüncü sıradayken dördüncü sıraya yerleşmiştir.  
 

ADAY 

NO 

MOTİVASYON 

MEKTUBU 

HAM PUANI 

SSGU TESTİ 

HAM PUANI 
TOPLAM 

 

ADAY 

NO 

MOTİVASYON 

MEKTUBU 

STANDARD 

PUANI 

SSGU TESTİ 

STANDARD 

PUANI 

TOPLAM 

12 45 42 87.00  12 56.17 59.67 115.84 

1 50 23 73.00  1 60.38 46.06 106.45 

23 18 50 68.00  43 56.17 43.91 100.09 

43 45 20 65.00  23 33.44 65.39 98.83 

54 38 16 54.00  54 50.28 41.05 91.33 

13 30 20 50.00  13 43.55 43.91 87.46 

SSGU puanı ortalaması = 28.5 

SSGU puanı Standard Sapması = 13.97 
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Standard T-puanı hesaplama örneği  
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Ek 4-Başvuru Sırasında İstenen Belgeler 

 

 

 
* Tüm belgeler portala başvuru sırasında (online başvuruyu göndermeden önce) yüklenmelidir. Portala 

yüklenecek belgelerin çözünürlüğü en az 600 pixel genişliğinde ve dosya boyutu en fazla 4MB 
büyüklüğünde olması gerekmektedir.  
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  İstenilen Belgeler* Kategoriler 

Kimlik Kanıtı  Kimlik kartı veya pasaport 

(Başvuru ve seçim sürecinde 

aynısı kullanılacaktır.) 

 1 vesikalık fotoğraf 

Tüm 

Kıbrıs’ta doğdum, Kıbrıs 
Türk toplumundanım. 

 Doğum belgesi Tüm 

Kıbrıs’ta doğmadım fakat 
annem/babam Kıbrıs’ta 
doğdu. 

 Adayın doğum belgesi VE anne 
veya babanın (Kıbrıs’ta doğmuş 
olanın) doğum belgesi 

Tüm 

Kıbrıs’ın kuzeyinde 
ikamet edildiğine dair 
kanıt. 

 İkametgah Belgesi (2021 yılından 

eski olmamalıdır.) 

Tüm 

Kıbrıs’ta 7 yıllık eğitim 
kanıtı. 
  

Eğitim alınan okul/üniversiteden veya 
eğitim otoritesinden alınan resmi belge*. 
 
*Diplomalar sadece bir yıllık eğitimi 

kanıtlamaktadır. 

 Tüm PD/UG adayları 

 Tüm PG adayları 

 Kısa dönemli programlara (STP) 
başvuracak lisansüstü öğrencileri, 
doktorasını yeni tamamlayanlar, 
son sınıf tıp öğrencileri ve yeni 
pratisyen hekim olan adaylar. 

2021/22 akademik yılına 
öğrenci olarak kayıt 
olunduğuna dair kanıt. 

Kayıtlı olunan eğitim kurumundan resmi 
öğrenci belgesi veya son tamamlanan 
akademik döneme ait not dökümü 
(transcript)  

2021/22 akademik yılında öğrenci 
olarak kayıtlı tüm adaylar. 

En son alınan eğitim 
derecesini (lise, lisans, 
master, doktora, vs.)  
gösteren belge. 
 

En son mezun olunan eğitim 
kurumundan alınan mezuniyet belgesi / 
okul bitirme sertifikası 

Tüm (2021/22 akademik yılında lise 
son sınıfa kayıtlı adaylar hariç). 

Ocak 2017-Nisan 2022 
tarihleri arasında 
toplamda en az üç yıllık 
iş tecrübesi. 

Çalışma belgesi/iş kayıt belgesi (uygun 
olan hangisiyse) 

PD/UG, PG ve STP için başvuru 
yapacak tüm meslek sahibi adaylar. 
 
(lise, üniversite, doktoradan yeni 
mezun olanlar ve yeni pratisyen hekim 
olmuş adaylar hariç) 
 



  

 

 

 
 
 

 

 
 

Evrensel Çocuk Haklarını Koruma Beyannamesi 

British Council, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde yaşamakta olan kişilere uluslararası fırsatlar 
yaratıp onlar arasında, dünya çapında bir güven duygusu inşa etmektedir. Çocuk haklarının 
korunması konusunda herkesin sorumluluk alması gerektiğine inanmaktayız. Biz, çocuklarla 
ilgilenmenin ve onların refahının sağlanmasının en öncelikli konu olduğunun ve tüm çocukların, 
her türlü kötülükten korunma hakkına sahip olduğunun bilincindeyiz. 
 

British Council, bağlantıda olduğu tüm çocuklara; onları suistimalden koruma görevi de dahil 
olmak üzere, temel bir özen gösterme yükümlülüğü olduğunu bilmektedir. Bunu, Birleşik Krallık 
Çocuk Yasalarına ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin her birindeki ilgili yasalara uyumlu 
davranarak ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne bağlı kalarak 
gerçekleştirmekteyiz. 
 
British Council’da, bir çocuk; yaşamakta olduğu ülkedeki ve/veya ana vatanınındaki reşit olma 
yaşına bakılmaksın,18 yaşını doldurmamış (UNCRC 1989) herkes olarak tanımlanmaktadır. 
 
Bu politika, dünya çapındaki tüm British Council çalışanları için zorunludur. Bu durum, British 
Council için, ücretli veya ücretsiz; tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışan herkesi içerir. 
Buna, doğrudan işe alınmış çalışanlar, vekiller, sözleşmeliler, büro çalışanları; danışmanlar, 
gönüllüler, stajyerler ve British Council adına çalışan herkes dahildir. 
 

British Council’ın üstlendiği yükümlülükler: 

 Çocuklara değer vermek, saygı duymak ve onları dinlemek, 

 Personel alımında, gerekli tüm araştırmaların yapıldığının güvencesini vermek, 

 Çalışanları için güçlü çocuk koruma sistemlerini ve prosedürlerini muhafaza etmek, 
sürdürmek, 

 Çalışanlarımızı eğitmek, çocuk koruma konusunda ortak anlayış oluşturup bu 
bağlamda yapılması gereken ortak plan ve uygulamalar konusunda onları 
bilgilendirmek, 

 Çocuk koruma ve bunun iyi uygulanmasıyla ilgili bilgileri, çocuklar, ebeveynler ve 
bakıcılarla paylaşmak, 

 Sorunlar hakkında ilgili kurumlarla bilgi paylaşımı yapmak ve buna, uygun bir şekilde, 
veliler ve çocukları da dahil etmek,  

 Çalışanlara belirgin yönlendirme, gözlem ve destek vererek etkili yönetim/denetim 
sunmak, 

 Bu ilkelerin uygulanması için yeterli ve uygun kaynakları sağlayacağız; anlaşılırlığını 
ve iletilmesini garanti edeceğiz. 

 British Council, yeni yasal ve düzenleyici gelişmeleri yansıtmak ve iyi uygulanmasını 
sağlamak için evrensel prensip/ilke beyannamesini düzenli olarak her yıl gözden 
geçirecektir. 

Daha fazla bilgi için: https://www.britishcouncil.com.cy/about/child-protection-policy 
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EK 5-British Council İlkeleri 
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Koruma İlkesi Beyannamesi 

Bizimle bağlantısı olan çocuk, genç yetişkin ve savunmasız yetişkinlerin; suistimal, zarar görme, 
istismar ve ihmale karşı korunması ve onlara daha emniyetli/korunaklı ortam sağlanması 
sorumluluğumuz dahilindedir.  
 
Bu bağlamda prensiplerimiz, kişilerin, kişisel veya kazanç amaçlı yasa dışı istismarının 
önlenmesini de içermektedir. Meslektaşlarımızın, üçüncü parti tedarikçiler ve ortaklarla 
ilişkilerimizi doğru yönetebilmesinde, üçüncü şahısların ilkelerimizin korunmasına tamamen 
uymaları büyük rol oynamaktadır. 
 
Emniyet/Koruma stratejimiz üç yöntem üzerine kurulmuştur: 
 

 Koruma kurallarını kavramış; problemlere zamanında, hassas ve yerinde cevap 
verebilen donanımlı iş gücü oluşturmak, 

 Uluslararası ağımızla, güçlü emniyet/koruma değerlerimizi paylaşabilmek,   

 Yaptığımız her işin odak noktasına çocuklar ve savunmasız yetişkinleri koymak. 

 
Emniyet/koruma stratejimiz; her çeşit kötü niyet, suistimal ve ayrımcılığa karşı koruma ve 
engelleme amaçlı olarak tasarlanmıştır. 
 
Bu bakış açımızın uygulanması ve korunmasının sorumluluğu; dünya çapında ve bölgesel 
olarak çalışan emniyeti/korunmayı sağlama takımımız tarafından üstlenilmiştir. British Council 
ile veya British Council için çalışan tüm bireylerin, bunu tam kavrayıp kucaklaması ve 
desteklemesi beklenmektedir. 
 

Yerel mevzuat ve usullerle birlikte, 1989 Birleşik Milletler Kongresi Çocuk Hakları, Bent 19 
ve  2014 Bakım Yasası’na da bağlı olarak faaliyet göstermekteyiz (Article 19 of the United 
Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) 1989  and the Care Act 2014 . ) 
 
Daha fazla bilgi için: https://www.britishcouncil.org/about-us/how-we-work/policies/safeguarding 
 

Eşitlik, Farklılık ve Katılım 
 
Eşitlik ilkemiz; yaş, bedensel engel, cinsiyet veya cinsiyet değişimi; HIV/AIDS; resmi veya gayri 
resmi medeni durum; hamilelik veya doğum; politik görüş, ırk veya etnik grup ve inanç; cinsel 
eğilim; sendikal faaliyet veya üyelik; sosyo-ekonomik altyapı, eski mahkumiyet veya sabıka 
durumu; çalışma düzeni, bakmakla mükellef olduğu kişilerin olup olmaması veya karar almakla  
ilişkisi olmayan benzeri nedenler ile işe alma, tutma;  eleman eğitim ve geliştirmesinde  haksızlık 
yapılmaması ilkelerini kapsamak ve garanti etmekle yükümlüdür.  
 
Eşitlik ilkemiz, konuyla ilgili yasal değerleri göz önünde bulundurmaktadır. Eşitlik mevzuatını, bu 
alanda, özünde ve harfiyen takip edip ona  uyum göstermek ve destek vermeyi hedeflemekteyiz.  
Haksız ayrımcılığı; eşitlik ilkemize, farklılığa, katılıma ve insan haklarına engel olarak 
görmekteyiz. 
 
British Council şunları taahhüt etmektedir:  

 Çalışmalarımız ve aktivitelerimizde adil ve tam katılım sağlamak için farklılıkları kavrayıp 
değer vermek ve onlarla yapıcı bir şekilde çalışmak, 
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 İşe alımlarda, seçmelerde, performans yönetiminde ve diğer işlemlerde haksız ayrımcılık 
yapılmamasını garanti etmek, 

 Eşitliğe destek veren davranışları garanti etmek. Bu bağlamda eşitlik taraması yürütmek, 
ayrıca ilkeler ve işlevselliklerinin etkisinin değerlendirilmesi ve farklılıkların aksiyon 
planının gelişimini gözlemlemek,    

 Birlikte çalıştığımız tüm bireylere adil, saygı çerçevesinde ve değer vererek davranmak, 

 Eşitsizlik ve haksız ayrımcılığın oluşturduğu her engeli kaldırıp, dengesizliği düzeltmek 
için üstümüze düşen görevi yerine getirmek. 

Daha fazla bilgi için bakınız: www.britishcouncil.org/organisation/how-we-work/equality-
diversity-inclusion/about 

 
Fırsat eşitliği ve çeşitliliği teşvik etmek için geliştirilmiş bir dizi politikaya sahibiz ve bunları 
genele yayma çabasında katettiğimiz aşamaları inceleyip değerlendiren araçlardan 
yararlanıyoruz. Fırsat eşitliği ve çeşitliliği yönetmenin en iyi yolunun, bunların; organizasyonun 
tüm süreç ve fonksiyonlarına entegre edilmesi, tüm politika kararlarında göz önünde tutulması 
ve başından sonuna dek tüm programların planlanmasına dahil edilmesi olduğuna inanıyoruz. 
Fırsat eşitliği ve çeşitlilik ilke ve uygulamalarının genele yayılması işte bu anlama geliyor. 
 
Daha fazla bilgi için https://www.britishcouncil.org/about-us/our-values/equality-diversity-
inclusion  
 

British Council Gizlilik Politikası 
 

British Council, Kıbrıslı Türk Toplumu için 2020-22 dönemi AB Burs Programının web sitesini 
kullanmanız durumunda; sisteme girmiş olduğunuz bilgilerin, veri denetleyicisidir. Bu, vermiş 
olduğunuz bilgilerinizin nasıl toplanıp kullanıldığını belirlemekten bizim sorumlu olduğumuz 
anlamına gelir. 
 
Bu durum, web site kullanmanız halinde, bilgilerinizi ortaklarımızla paylaşa bileceğimizi 
anladığınız anlamına gelmektedir. 
 

 Bu web sitesi Niyel-Technologies, Kıbrıs, tarafından yönetilmektedir. 
 
İşbu bahsi geçen amaçlar dışında kişisel verileriniz, sizin kesin izniniz olmadan British Council 
dışındakilerle paylaşılmayacaktır. 

 
Yukarıda özetle belirtilen gerekli amaçlara ulaşılabilmesi için, kişisel bilgileriniz, güvenli bir 
şekilde Kıbrıs'a aktarılır ve/veya Kıbrıs'ta kayıtlara geçirilip muhafaza edilir. 
 
Birleşik Krallık veri koruma yasalarına ve uluslararası kabul görmüş standartları karşılayan diğer 
ülkelerdeki yasalara uymaktayız. Kişisel verilerinize erişebilme, bilgilerinizdeki hataların 
düzeltilmesini talep etme veya kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama veya otomatik karar verme 
ve/veya bireysel profil oluşturmak için, kullanmamıza itiraz etme hakkına sahipsiniz. 
 
Gerekli görmeniz durumunda, kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı, kişisel bilgilerinizi 
güvenli bir şekilde silmemizi veya yok etmemizi isteme ('unutulma hakkı') veya veri taşınabilirliği 
hakkını bizden isteme hakkına'da sahipsiniz. Kişisel veri koruma haklarınızdan herhangi birini 
kullanmak için, IGDisclosures@britishcouncil.org.   adresinden bize ulaşabilirsiniz. 
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Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı hakkında endişeleriniz varsa, ayrıca bir gizlilik 
düzenleyicisine şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Birleşik Krallık’taki Bilgi Komiserliği 
Ofisi’nin   (Information Commissioner's Office) iletişim bilgileri için, lütfen, www.ico.org.uk. web 
sitesine bakınız. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki veri koruma düzenleyicileri 
için, lütfen, Avrupa Veri Koruma Heyeti’nin web sitesine bakınız; https://edpb.europa.eu/about-
edpb/board/members_en. 
 
Kişisel veri hakları konusunda daha fazla bilgi için, lütfen, kurumsal web sitemizin gizlilik 
bölümüne bakınız. 
 
Bilgilerinizi, toplama tarihinden itibaren yedi yıl süreyle saklayacağız. 
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*Taner Akcan Çıraklık Okulu ve Yetişkin Eğitim Merkezi öğrenci ve mezunlarına puan katkı yöntemi 

uygulanacaktır. Yöntemin detayları için Ek 7 bkz. 
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EK 6-PD/UG-1 ve PD/UG-2 Altında Sınıflandırılan Okulların Listesi 

 

 

PD/UG-1 OKULLARININ LİSTESİ 
 

 American Academy 
 Bekirpasa Koleji (English) 
 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 
 Doğa Koleji 
 English School of Nicosia 
 Falcon School 

French-Cypriot School 

Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji 

Girne Amerikan Koleji 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji 
Hala Sultan İlahiyat Koleji (English) 
Lefkoşa Türk Maarif Koleji 
Med High School 
Yakın Doğu Koleji 
Necat British College 
TED Koleji 
The English School of Kyrenia (ESK) 
The Senior School 
Levent Koleji 
19 Mayıs Türk Maarif Koleji 
20 Temmuz Fen Lisesi 
Xenion High School 
 
 

 
 
 

 

PD/UG-2 OKULLARININ LİSTESİ 
 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

Anafartalar Lisesi 

Atatürk Meslek Lisesi 

Bekirpaşa Lisesi (Turkish) 

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi 

Cumhuriyet Lisesi 

Değirmenlik Lisesi 

Dr.Fazil Kücük Endüstri Meslek Lisesi 

Erenköy Lisesi 

Gazi Mağusa Meslek Lisesi 

Gazi Mağusa Ticaret Lisesi 

Girne Turizm Meslek Lisesi 

Güzelyurt Meslek Lisesi 

Haydarpaşa Ticaret Lisesi 

İlahiyat Koleji Anadolu Lisesi (Turkish) 

İskele Ticaret Lisesi 

Karpaz Meslek Lisesi 
Kurtuluş Lisesi 
Lapta Yavuzlar Lisesi 

Lefke Gazi Lisesi 

Lefkoşa Türk Lisesi 

Namık Kemal Lisesi 

Osman Örek Meslek Lisesi 

Polatpaşa Lisesi 
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi 
Taner Akcan Çıraklık Okulu ve Yetişkin Eğitim Merkezi* 

 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Taner Akcan Çıraklık Okulu öğrencilerinin ve mezunlarının puanları, her alt testin Ölçmenin 
Standart Hatası (ÖSH) kullanılarak artırılabilir. ÖSH, ölçülen test puanlarının ne kadarının 
"gerçek" bir puan etrafına yayıldığının bir ölçüsüdür. 
 
Örnek: 
Bir adayın Sayısal Akıl Yürütme Testinde 5 aldığını varsayalım. Bu testin Standart Hatasının ise 
1.63 olarak hesaplandığını düşünelim. Bu durumda, bu adayın düzeltilmiş Sayısal Akıl Yürütme 
puanı %68 güven aralığı çerçevesinde kaç olur? 

 

Çözüm: 

Gerçek puan, testten alınan puanın 5 – 1.63 ve 5 + 1.63 aralığında olabileceği anlamına gelir.  

 

68%CI = Puan±SEM 

 

5 – 1.63 = 3.37 

5 + 1.63 = 6.63. 

 

Bu durumda, adayın gerçek puanı 3.37 ve 6.63 arasında olabilir.  Amaç adayın lehine bir durum 

yaratmak olduğu için yüksek puan olan 6.63 tercih edilir. 

 
Aşağıdaki tablo bir adayın toplam puanının ne şekilde değişebileceğiyle ilgili bir örnek 

oluşturmaktadır: 

 

 Ham  
Puan 

Standart 
Hata 

Puan  
Aralığı 

Eski 
Toplam 
Puan 

Yeni  
Toplam 
Puan 

Sayısal Akıl Yürütme Testi 5 1.63 3.37 - 6.63 

12 16.92 
Sözel Akıl Yürütme Testi 3 1.65 1.35 - 4.65 

Görsel-Uzamsal Akıl Yürütme 
Testi 

4 1.64 2-36 - 
5.64 

 
Yeni toplam puan elde edildikten sonra bu puan UG2 grubu göz önünde bulundurularak 
standart puana dönüştürülür. 
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Ek 7 – Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Öğrenci ve Mezunlarına 

Uygulanacak Puan Katkı Yöntemi 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 

 
AB Resmi Dilleri 
 
 

Almanca, Bulgarca, Çekce, Danca, Estonca, 
Fince, Flemenkçe, Fransızca, Hırvatça, 
İngilizce, İrlandaca, İspanyolca, İsveçce, 
İtalyanca, Lehçe, Letonca, Litvanca, 
Macarca, Maltaca, Portekizce, Rumence, 
Slovakça, Slovence, ve Yunanca  
 

AB Üye Devletleri 
 
 
 
  

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, 
Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, 
İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs (kuzeyi hariç), 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, 
Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, 
Slovakya, Slovenya, ve Yunanistan 
 

AB (üyesi) ev sahibi kurum 
 
 

Başvuru sahibinin eğitim almayı planladığı bir 
AB üyesi ülkenin eğitim, kurs ya da araştırma 
kurumu. 
 

AB (üyesi) ev sahibi ülke 
 
 

Başvuru sahibinin eğitim almayı planladığı 
AB üyesi ülke. 
 

aile veya çocuk ödeneği 
 
 

Burs alıp, ailesini ve/veya çocuğunu ya da 
çocuklarını kendisiyle birlikte götürecekler için 
ek ödenek. 
 

akademik takvim Genellikle derslerin yer aldığı tarihleri, sınav 
tarihlerini ve mezuniyet tarihlerini içeren, 
sömestr/dönem tarihlerini gösteren takvim. 
Farklı eğitim kurumlarının farklı akademik 
takvimleri olabilir.  
 

akredite olan 
 

Resmi olarak tanınan, (yetkilendirilmiş) 
tescilli, sertifikalı. 

burslu öğrenci (bursiyer) / hibe alan  
 

Burs almaya hak kazanan başvuru sahibi. 

çalışma belgesi 
(istihdam belgesi/sertifikası) 
 
 

Başvuru sahibinin, İşvereninden alması 
gereken ve başvuranın istihdam tarihlerini, 
çalıştığı ünvanı (pozisyonunu), işyerindeki 
görev ve sorumluluklarını belirten; antetli 
kağıda yazılmış resmi belge/mektup. 
 

değerlendiriciler 
 
 

Değerlendirme sürecinde, başvuru sahibinin 
başvurusunu ve performansını (niyet 
mektubu) değerlendiren uzman kişiler. 
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Ek 8-Küçük Sözlük 

 
 



  

 

 
 
 
 

donor/finansal kaynak sağlayıcı 
 

Hibe (burs) veren organizasyon ya da kurum. 

geçerli olan adres Başvuru sahibinin kayıtlı adresi.  
 

hazırlık programı 
 
 

Adayın kendi ülkesinde elde ettiği yeterlilikler 
ile bir üniversite programına girebilmek için 
gerekli yeterlilikler arasındaki farkı kapatmayı 
hedefleyen bir yıllık öğrenim programıdır. Bu 
programa genellikle lisan eğitimi de dahildir. 
 

ham puan Başka tür bir puana/yüzdeliğe 
dönüştürülmeden önceki puan; bir sınavdan 
alınan gerçek puan.  

koşulsuz teklif / kabul mektubu / davet 
mektubu 
 
 

Eğitim kurumu tarafından gönderilen ve 
başvuru sahibini koşulsuz -başka birşey talep 
etmeksizin- kabul ettiğini bildiren (mektup 
formundaki) resmi belge. 
 

lisans derecesi  
 
 
 
 

Üniversite ya da kolej seviyesindeki bir 
yükseköğretim kurumu tarafindan verilen 
akademik derece. Bu kategorideki en yaygın 
derece, üç ya da dört yılda tamamlanan 
lisans derecesidir. 
 

lisans kursu/eğitimi 
 
 

Lise sonrası ile lisansüstü öncesini kapsayan, 
lisans derecesi seviyesindeki tüm akademik 
programları kapsar. 
 

meslek sahibi kişiler 
(profesyoneller) 
 

Çalışmakta ya da işsiz olan meslek sahibi 
kişiler. 

mezunlar 
 

Lise, lisans veya lisansüstü eğitimini 
tamamlamış kişiler. 

mesleki eğitim programları 
 

Bireyin mesleğine özgü beceriler gerektiren 
eğitim programı. 
 

onay kurulu  
 
 

Burs Başvurusu sahiplerinin final aday 
listeleri ve yedek listeleri ile ilgili olarak 
sözleşme makamına öneri yapacak olan 
komite  
 

profesyonel kurslar (meslek kursları) 
 
 

Kişinin, kariyerini ve mesleğine özgü teknik 
becerilerini geliştirmesi için oluşturulmuş 
kurslar. (Belli bir yeterlilik için alınması şartı 
yoktur.)  
 

programı bırakmak 
(programdan çekilmek) 
 

Burs programına devam etmekten 
vazgeçmek. 
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sağlık teminatı  
 
 

Sağlık teminatı, bir kişinin medikal (tıbbi), 
cerrahi harcamalarını ve bazen de ilaçlarının 
ücretini kapsar. 

sahte 
 

Hileli, yanlış, düzmece. 

seçilen programın dili  
 
 

Seçilen eğitim programının sunduğu resmi 24 
AB dilinden herhangi biri olabilir. 
 

sıralama  
 
 

Adayların aldıkları toplam puanlara göre, 
kategori/alt-kategorilerindeki sırası. 

sıralama listesi 
 
 

Adayların aldıkları puanların, en yüksekten 
en düşüğe doğru sıralandığı liste. 

sözleşmenin bozulması (sözleşmenin 
feshi) 
 

Sözleşmeyle düzenlenen koşullara uymama. 
(Sözleşmede belirtilen kurallara uymama.) 

staj 
 

Bir öğrenci veya kursiyerin, çalışma deneyimi 
kazanmak için, bir kurumda bazen ücret 
almaksızın çalışması. 

tam-zamanlı program 
 
 
 

Bu, genellikle, başvurulan programın türüne 
ve seviyesine göre değişir; adaylar 
başvurmayı düşündükleri programın, 
programı veren kurum tarafından tam 
zamanlı olarak sunulduğundan emin 
olmalıdırlar. 
 

toplam not özeti 
 
 

Adayın, değerlendirme süreci boyunca sözel 
sayısal ve görsel-uzamsal test ile motivasyon 
mektubundan aldığı toplam puan. 
 

toplam olarak 
 

Toplamda (Farklı zaman aralıklarına 
bölünebilir). 

transkript / not dökümü 
(akademik başarıyı gösteren) 

Eğitim kurumu tarafından verilen ve 
akademik dönemlerin sonunda öğrencinin 
aldığı dersleri ve notlarını gösteren not 
dökümü belgeleri. 
 

T-score 
 

Her kategorinin, her bir birimi için standardize 
edilmiş puanlar. 
  

uygunluk kriterleri/kıstasları 
 
 

Bursa, kimlerin başvurabileceğini düzenleyen 
kriterler/kıstaslar. 
 

uzaktan eğitim 
 
 

Öğrencinin bir okula veya koleje gitmesine 
gerek kalmadan; derslerin, konferansların 
yayınlandığı ya da yazışma yoluyla 
yürütüldüğü bir eğitim yöntemi.  
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verilen bursun geri çekilmesi Kılavuzda listelenen sebeplerden ötürü, 
verilen bursun geri çekilmesi. 

yarı-zamanlı program 
 
 

Tam-zamanlı olmayan ve ev sahibi kurum 
tarafından saat ve kredileri tanımlanan 
program. 

yedek liste 
 

Bursu almaya aday gösterilmemiş ancak 
aday listelerinde herhangi bir değişiklik 
durumunda (burstan feragat eden adaylar 
olursa) değerlendirilecek adayların listesi. 
 

yeni mezun 
 
 

2020/21, 2019/20 ve 2018/19 akademik 
yıllarında mezun olanlar. 

yüksek lisans derecesi 
 
 

Yüksek lisans dereceleri genellikle dört 
kategoridir; lisansüstü sertifika, lisansüstü 
diploma, master ve doktora/PhD. 
 
 

yüksek lisans programı 
 
 

Yüksek lisans programları, lisans eğitimini 
tamamlamış kişiler için, genellikle; lisansüstü 
sertifika, lisansüstü diploma, master ve 
doktora seviyelerinde verilir. Çoğu lisansüstü 
kursun, hem ders hem de araştırma boyutu 
vardır. 
 

yüksek öğrenim (yüksek öğretim) 
 

Lise sonrası eğitim. 
 

yüksek öğretim kurumu 
 
 

Üniversiteler, kolejler, sanat kurumları, ticaret 
okulları ve tarım kolejleri gibi kurumlar.  
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