BAŞARI BURSU
Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin lisans
programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan öğrenciler arasında
yapılacak değerlendirmede puan türünde ilk beşe giren öğrencilere ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere GCE A-Level
sonuçları ile kayıt yaptıran öğrencilere okula kayıt yaptırdıkları akademik yılın güz dönemi
başvurusu itibarı ile sahip oldukları ve ilgili dönemde öğrenim görecekleri programa kabul
aldıkları, ana dil sertifikası hariç, 3 (üç) tane A-Level sertifika sonucunun UMS puanları
toplamı dikkate alınarak en yüksek puanı elde eden ilk 15 (on beş) öğrenciye (on beşinci
sırada aynı puanı alan öğrenciler olması halinde tümüne) verilen burstur.

BAŞVURU KOŞULLARI
➢
➢
➢
➢

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;
Ailesi ile birlikte daimi ikametgah yerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun olmak;
Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin
lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan öğrenciler
arasında yapılacak değerlendirmede puan türünde ilk beşe girmek ve yerleştirme
sonucu kazandığı programa kayıt yaptırmak;
➢ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki
üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile lisans programlarına kayıt yaptırdıkları
akademik yılın güz dönemi başvurusu itibarı ile sahip oldukları ve ilgili dönemde
öğrenim görecekleri programa kabul edilirken kullandıkları ve anadil sertifikası hariç,
3 (üç) tane A-Level sertifika sonucuna sahip olmak;
➢ Daha önce aynı düzeyde bir programda öğrenim görmüş ise burs almamış olmak;
➢ Programa kayıt yaptığı tarih itibarı ile 23 (yirmi üç) yaşını doldurmamış olmak;

BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KKTC Kimlik Kartı
KKTC lise diploması
Öğrenciye ait KKTC ikametgah belgesi
Öğrencinin anne veya babasından birine ait KKTC ikametgah belgesi
Öğrenci belgesi (güncel tarihli, QR kodlu veya ıslak imzalı ve mühürlü)
Transkript (not dökümü) (Ara sınıflar için) Güncel tarihli belge üzerinde QR kod
bulunmuyorsa ıslak imzalı ve mühürlü olması zorunludur.
Üçüncü ülke üniversitelerinden alınan İngilizce dili dışındaki belgelerin (öğrenci
belgesi, transkript vs.) onaylı Türkçe veya İngilizce çevirileri
ÖSYM Yerleştirme Belgesi
Öğrenim görülecek programa kabul alınan, ana dil sertifikası hariç, 3 (Üç) tane ALevel sertifika sonucu
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BURSUN DEVAMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
➢ Öğrenci belgesi (güncel tarihli, QR kodlu veya ıslak imzalı ve mühürlü)
➢ Transkript (not dökümü). Güncel tarihli transkript üzerinde QR kod bulunmuyorsa
ıslak imzalı ve mühürlü olması zorunludur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve
Türkiye Cumhuriyeti’nde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri dönem veya
yıl sonunda başarı ortalamalarının (CGPA veya GPA) dörtlük sistemde en az 2.50
olması; Türkiye Cumhuriyeti’nde sadece yüzlük sistem kullanan üniversitelerde 65
veya üzeri olması ve üçüncü ülke üniversitelerinde en az 2.50 veya farklı bir
derecelendirme sisteminde de en az muadil başarıyı göstermesi gerekmektedir.

BURS BAŞVURUSU
➢ https://yobis.mebnet.net internet adresinden Başvurular menüsünde bulunan “Burs
Başvuru” kısmındaki bilgiler doldurulduktan veya güncellendikten, istenilen evraklar
yüklendikten ve Beyan ve Onay yapıldıktan sonra
“Burs Başvurusu”
tamamlanmalıdır.
➢ Başarı bursu hakkı elde eden ancak bu haktan yararlanmak istemeyenler en geç on beş
gün içerisinde haklarından vazgeçtiklerine dair dilekçelerini Daireye iletmek
zorundadırlar.
➢ Başarı bursu hakkı elde edenlere ekonomik durum değerlendirilmesi yapılmaz.
➢ İlk kez burs hakkı elde ettiği kendisine bildirilen öğrencinin ilgili bildirim ve/veya
yayımlama tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde, https://yobis.mebnet.net internet
adresinden Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi’ni kullanarak temin edecekleri
Taahhütname ve Kefalet Senedini doldurduktan sonra çıktısını alıp kefili ve şahitleri
ile birlikte imza etmesi, muhtar onayından sonra Taahhütname ve Kefalet Senedinin
Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi’ne yüklenmesi gerekmektedir.

ÖDEMELER
➢ Burs başvurusu yapılan yılın mali yılbaşı olan Ocak ayındaki aylık brüt asgari
ücrete göre ödemeler yapılır.
➢ Başarı bursu hakkı elde eden lisans düzeyinde öğrenim görenlere aylık brüt asgari
ücretin %60 (yüzde altmış)’ı kadar burs verilir.

NOT: Yukarıda belirtilen konular dışında ayrıntılı bilgi için “Burs Tüzüğü”ne bakınız.
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