
Tüm Başvuru Sahipleri için Genel Uygunluk Kriterleri

Tüm başvuru sahipleri:
• Kıbrıs Türk Toplumuna veya Kıbrıs Rum Toplumuna ait olmalıdır.

• Kıbrıs'ta doğmuş olmalı veya ebeveynlerden en az biri Kıbrıs'ta doğmuş olmalıdır.

• Kıbrıs'ta ikamet ediyor olmalıdır.

• En az 10uncu sınıf eğitimini tamamlamış olmak ya da 2022-2023 akademik yılında
10uncu sınıfa kayıtlı olmalıdır.

• 1 Ocak 2006 ve 31 Aralık 2007 tarihleri arasında doğmuş olması gerekir. 2023
yılın sonunda 15-17 yaşları arasında olması gerekir. 

Tüm Başvuru Sahipleri için Genel Koşullar

• Eğer gerekliyse, öğrenciler gidecekleri ülkeye vize almaktan kendileri sorumludur. 

• Başvuran aday, internet üzerinden doldurulan UWC başvuru formunun bir parçası
olan sağlık beyan formunu doldurmak zorundadır.

• Öğrencinin ev sahibi ülkeye gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek ciddi sağlık
veya refah sorunları için öğrenciler, ev sahibi ülkede kaldıkları süre boyunca sağlık
sigortası dahil gerekli bütün sigortaları almakla yükümlüdür.

• Öğrencilerin, AB-UWC Burs Programı çerçevesinde düzenlenen etkinliklere
(örneğin ayrılış öncesi toplantı, bilgilendirme oturumları, sosyal etkinlikler, odak
grupları vb.) katılması beklenir.

UYGUNLUK KRİTERLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüm başvuru sahiplerinden, uygunluklarını kanıtlamaları için, başvuru sürecinde
aşağıda listelenen gerekli belgeleri başvuru portalına yüklemeleri istenecektir. Belgeler
İngilizce, Türkçe veya Yunanca olabilir. Çeviri gerekmez. Verilen belgeler hiçbir
aşamada başvuru sahiplerine iade edilmeyecektir.

• Doğum belgesi (nüfus cüzdanının / pasaportun kopyası kabul edilmez): Başvuru
sahibinin Kıbrıs'ta doğduğunu ve Kıbrıs Türk veya Kıbrıs Rum topluluğuna ait
olduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası. Başvuru sahibi Kıbrıs'ta
doğmamışsa, ebeveynlerden birinin Kıbrıs Türk / Kıbrıs Rum topluluğuna ait olduğunu
ve Kıbrıs'ta doğduğunu kanıtlayan doğum sertifikası, başvuru sahibi öğrencinin doğum
belgesi ile birlikte sunulması gereklidir. -Tüm başvuru sahipleri için zorunludur.



• Kimlik belgeleri: Lütfen Kimlik Kartınızın ya da pasaportunuzun (varsa) doc, pdf ya da
jpg formatında taranmış kopyasını yükleyin

• İkametgâh Belgesi: Başvuru sahibinin, başvuru formunda beyan ettiği geçerli adresini
kanıtlayan ikametgâh belgesinin bir kopyası. Tüm başvuru sahipleri için zorunludur.

• Kıbrıs'ta toplam 5 yıllık eğitim almış olmanın kanıtı: Başvuranın Kıbrıs'ta bir ilkokul
veya ortaokul veya eğitim kurumunda toplamda en az 5 yıl tam zamanlı okuduğunu
kanıtlayan okul / eğitim yetkililerinden alınan resmi öğrenci belgesi. Eğer başvuru
sahibi bir okulda veya eğitim kurumuna 2022/23 akademik yılı için kaydolmuşsa,
mevcut akademik yıl da gerekli 5 yıla ulaşmak için yeterli sayılır.

2022/23 akademik yılına kaydolma kanıtı: Başvuran öğrencinin bir önceki döneme ait
transkript belgesi ve başvuranın 2022/23 mevcut akademik yılına kayıt olduğunu
kanıtlayan, başvuru sahibinin okul yetkililerinden aldığı resmi öğrenci belgesi.

Önemli notlar

Aday gösterilen öğrenci, 1 Eylül 2023- 31 Ağustos 2025 akademik takvimi boyunca
öğrenim görecektir.

Başvuru internet üzerinden online olarak portal üzerinden yapılacaktır.
 
Vesikalık bir fotoğraf, fotoğraflı kişisel kimlik belgesinin bir kopyası (Kimlik veya
pasaport) ve ilgili uygunluk belgeleri (bkz. Bölüm 8) başvuru formu gönderilirken
portalına yüklenecektir. Online başvuru için gerekli uygunluk belgeleri ile birlikte son
başvuru tarihi 31 Ocak 2023 Pazartesi günü, Kıbrıs saatiyle 23.59’dur. Online portal bu
süre sonrasında yapılacak başvurular için otomatik olarak kapanacaktır.

https://www.cy.uwc.org/applications

