DOKTORA BURSU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve üçüncü
ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında doktora öğrenimi gören öğrencilerin
yararlanabileceği burstur.

A) DOKTORA ESKİ TÜZÜK
a) Üniversite kayıt tarihi 13 Aralık 2018’e kadar olan öğrencileri kapsar;
b) Yüksek Lisans/Doktora İleri Alan ve İhtiyaç Alanları Listesindeki bir bölüme kayıt
zorunluluğu yoktur;
c)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinden veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
faaliyet gösteren herhangi bir kurum ve kuruluştan ve/veya uluslararası bir kuruluştan
burs, nakdi yardım veya başka bir isim altında herhangi bir ödenek alınmaması gerekir;
d) Öğrencilerin programa kayıt yaptığı tarih itibarı ile 40 (kırk) yaşını doldurmamış
olması şarttır;
e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve üçüncü ülkelerde
lisansüstü (doktora) öğrenimi gören öğrencilerin burslarının devamı için öğrenim
görülen programda dönem başarı ortalamalarının (GPA) veya yıl sonu başarı
ortalamalarının (CGPA) 3.00 veya muadili veya üzeri olması veya öğrenim görmekte
oldukları okulun başarı koşullarını yerine getirmeleri ve varsa tez ve proje çalışmalarını
başarı ile yürüttüklerini belgelendirmeleri gerekir.
f) EK 2 Öğrencinin üniversitesinden alacağı çalışmadığına dair yazı. (KKTC sınırları
içerisinde öğrenim görenler) ( Örnek için YOBİS hesabınızdaki Rapor ve Belge
Menüsüne bakınız.)
g) Başvuru koşulları için 1 Mart 2017 tarihinde yürürlükte olan Burs Tüzüğüne bakınız.

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.
➢ EK 2 Öğrencinin üniversitesinden alacağı çalışmadığına dair yazı. (KKTC sınırları
içerisinde öğrenim görenler) ( Örnek için YOBİS hesabınızdaki Rapor ve Belge
Menüsüne bakınız.)
➢ Öğrencilerin Sosyal Sigortalar Dairesi’nden herhangi bir evrak getirmesine gerek
yoktur. İlgili araştırma Dairemiz tarfından yapılacaktır.
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B) DOKTORA YENİ TÜZÜK
➢ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;
➢ Ailesi ile birlikte daimi ikametgah yerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması;
➢ Lisede öğrenim görülen son öğretim yılını kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti liselerinde tamamlamak suretiyle örgün eğitim veren Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti liselerinden mezun olmak;
➢ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti veya 3. ülke üniversitelerinde
Yüksek Lisans/Doktora İleri Alan ve İhtiyaç Alanları Listesindeki yükseköğretim
kurumlarında doktora (Phd., Doctorate) programlarına kayıt yaptırmış öğrenciler
için:
a)Lisans eğitimini tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye
Cumhuriyeti veya 3. ülke üniversitelerindeki yükseköğretim programlarında lisans
programının devamı şeklinde olan birleşik programlar (lisans + yüksek lisans, 3+1
vb.) hariç, bağımsız tezli yüksek lisans (MA, MS, MBA) programlarında öğrenim
gören öğrenciler için Yüksek Lisans/Doktora İleri Alan ve İhtiyaç Alanları
Listesindeki bir programa kayıt yaptırması koşuluyla lisans diploma derecesinin
4’lük not sistemi uygulayan yükseköğretim kurumlarında en az 3.00; sadece 100’lük
not sistemi uygulayan okullarda en az 76; 3. ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarında
en az 3.00 veya muadili veya üzeri olması;
b) Yukarıdaki a) maddesinde belirtilen akademik başarı koşulları çerçevesinde tezli
yüksek lisans bursu almaya hak kazanmış veya almaya hak kazanabilecek lisans
diploma derecesine sahip veya tezli yüksek lisans programlarını 4’lük not sistemi
uygulayan yükseköğretim kurumlarında en az 3.50 CGPA; sadece 100’lük not sistemi
uygulayan yükseköğretim kurumlarında en az 88; 3. ülkelerdeki yüksek öğretim
kurumlarında en az 3.50 veya üzeri veya muadili CGPA ile bitirmiş olması;
(c)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti veya 3. ülke
üniversitelerindeki yükseköğretim programlarında lisans sonrası doktora (Phd.,
Doctorate) programına kayıt yaptıran öğrenciler için de ilgili doktora programının
Yüksek Lisans/Doktora İleri Alan ve İhtiyaç Alanları Listesindeki programlardan biri
olması koşulunu ve yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen ilgili akademik başarı
koşullarını taşımak;
➢ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve 3. ülkelerde
öğrenim gören ve yukarıdaki (a), (b) ve (c)’de belirtilen ilgili akademik başarı
koşullarını yerine getirerek lisansüstü (tezli yüksek lisans/doktora) bursu başlatılan
öğrencilerin burslarının devamı için öğrenim görülen programda dönem başarı
ortalamalarının (GPA) veya yıl sonu başarı ortalamalarının (CGPA) 4’lük not sistemi
uygulayan yükseköğretim kurumlarında en az 3.00; sadece 100’lük not sistemi
uygulayan okullarda en az 76; 3. ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarında en az 3.00
veya muadili veya üzeri olması; veya öğrenim görmekte oldukları okulun başarı
koşullarını yerine getirdiklerini ve varsa tez ve proje çalışmalarını başarı ile
yürüttüklerini belgelendirmek;
➢ Doktora eğitimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki, Türkiye
Cumhuriyeti’ndeki ve üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında Yüksek
Lisans/Doktora İleri Alan ve İhtiyaç Alanları Listesindeki bir programa kayıt
yaptırmış olmak ve programa kayıt yaptırdığı tarih itibariyle 32 (otuz iki) yaşını
doldurmamış olmak;
➢ Daha önce aynı düzeyde bir programda öğrenim görülmüş ise burs almamış olmak;
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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.
Araştırma üniversitelerinde öğrenim görenlerin tez çalışmalarını başarılı şekilde
yürüttüklerine dair belge.
Üçüncü ülke üniversitelerinden alınan İngilizce dili dışındaki belgelerin (öğrenci
belgesi, transkript vs.) onaylı Türkçe veya İngilizce çevrilerinin de sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.
Lisans diploması
Lisans mezuniyetinin transkripti (not dökümü) Belge üzerinde QR kod bulunmuyorsa
ıslak imzalı ve mühürlü olması zorunludur.
Yüksek Lisans diploması
Yüksek Lisans mezuniyetinin transkripti (not dökümü) Belge üzerinde QR kod
bulunmuyorsa ıslak imzalı ve mühürlü olması zorunludur.
Okulunun program süresini belirten yöneltmelik maddesiyle ilgili yazı. (KKTC
üniversiteleri dışında öğrenim gören öğrenciler için).
EK 1 Burs alınmadığına ve çalışılmadığına dair kişisel beyan.
EK 3 Tez Alan Taahhüt Belgesi

BURSUN DEVAMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
➢ Öğrenci belgesi (güncel tarihli, QR kodlu veya ıslak imzalı ve mühürlü)
➢ Transkript (not dökümü) Güncel tarihli belge üzerinde QR kod bulunmuyorsa ıslak
imzalı ve mühürlü olması zorunludur.
Araştırma üniversitelerinde öğrenim görenlerin tez çalışmalarını başarılı şekilde
yürüttüklerine dair belge.

BURS BAŞVURUSU
➢ https://yobis.mebnet.net internet adresinden Başvurular menüsünde bulunan “Burs
Başvuru” kısmındaki bilgiler doldurulduktan veya güncellendikten sonra istenilen
evrakların yüklenmesi ve “Burs Başvurusu” yapılması zorunludur.
➢ Doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin ekonomik durum
değerlendirmesi 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.
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ÖDEMELER
➢ Burs başvurusu yapılan yılın mali yılbaşı olan Ocak ayındaki aylık brüt asgari
ücrete göre ödemeler yapılır.
➢ Doktora için aylık brüt asgari ücretin % 80 (yüzde seksen)’i kadar burs verilir.
➢ Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerde lisansüstü eğitim (doktora) gören
öğrencilere yaz aylarında (Temmuz, Ağustos, Eylül) almakta oldukları burs miktarı
kadar ödeme yapılır.
➢ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde lisansüstü eğitim (doktora) gören
öğrencilere, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için ödeme yapılmaz.

NOT: Yukarıda belirtilen konular dışında ayrıntılı bilgi için “Burs Tüzüğü”ne bakınız.
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EK 1

Burs Alınmadığına ve Çalışılmadığına Dair Örnek Belge.
....../......./......

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğüne,

Ben ............................................ kimlik numaralı ….......................................................,
herhangi bir yerde çalışmadığımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinden veya Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren herhangi bir kurum ve kuruluştan ve/veya
uluslararası bir kuruluştan burs, nakdi yardım veya başka bir isim altında herhangi bir ödenek
almadığımı saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

İmza
(İsim, Soyisim)

Adres:

Telefon:

E-posta:
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EK 2

Üniversitede Çalışılmadığına Dair Örnek Belge.
(Dekan veya Öğrenci İşleri Müdürü tarafından imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir.)

....../......./......

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğüne,

…………………………………………….

Üniversitesi

……………………………….

Yüksek Lisans/Doktora programı öğrencisi …………………………okul numaralı …………
…………………………………,

20..-20..

akademik

yılı

güz/bahar

döneminde

Üniversitemizde herhangi bir bölüm veya birimde görev yapmamaktadır.

İmza
(İsim, Soyisim)

(Mühür)
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EK 3

Tez Alan Taahhüt Belgesi
....../......./......

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğüne,

Ben ...................................... kimlik numaralı ...........................................................,
Yüksek Lisans/Doktora Kontenjan Alan Listesinde bulunan ………………………………….
programı çerçevesinde eğitimimi sürdürdüğümü beyan ederim. Bu bağlamda ekte bulunan
programın adının geçtiği öğrenci belgesi ve/veya transcript ve tez çalışmamı gösteren
Dekan

ve/veya

Enstitü

Müdürü

ve/veya

Öğrenci

İşleri

Müdürü

imzalı

resmi

evrakla/evraklarla belgelerim. İhtiyaç Alan Listesi çerçevesinde burs aldığım bölümü
değiştirdiğim ve/veya tamamlamadığım ve/veya kaydımı sildirdiğim takdirde Müfettişime
bilgi vermekle yükümlü olduğumu biliyorum.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

İmza
(İsim, Soyisim)

Adres:

Telefon:

E-posta:
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