DEVLET BURSU
Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin ön
lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan ve
kontenjan olarak saptanan programlara yerleştirilen ve ilgili programlara kayıtlı olanların
faydalanabileceği burstur.
BAŞVURU KOŞULLARI
➢ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;
➢ Ailesi ile birlikte daimi ikametgah yerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması;
➢ Lisenin tamamını kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde
tamamlamak suretiyle örgün eğitim veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden
mezun olmak;
➢ Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin lise mezuniyet derecelerinin 7.00 ve üzeri olması;
➢ Öğrenim gördükleri dönem veya yıl sonunda başarı ortalamalarının (CGPA veya
GPA) dörtlük sistemde en az 2,50, sadece yüzlük sistem kullanan üniversitelerde 65
veya üzeri olması;
➢ Programa kayıt yaptığı tarih itibarı ile 23 (yirmi üç) yaşını doldurmamış olmak;
➢ Burs Kapsamında Yer Almayan bölümlerde öğrenim görmemek;
➢ Hazırlık sınıfında öğrenim görmemek.
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
ÖSYM Yerleştirme 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.
Üniversitede öğrenim gören kardeş öğrenci belgesi
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.

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.
➢ Devlet Bursu başvurusunda bulunan öğrencinin ailesinin Sosyal Hizmetler Dairesi
tarafından ekonomik durum değerlendirmesi yapılır. Ancak lisans eğitimi gören
öğrencilerden öğrenim gördükleri dönem sonunda genel başarı ortalaması (CGPA)
veya dönem başarı ortalaması (GPA) 3.75 veya üzeri olanlarda, Türkiye Cumhuriyeti
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Üniversitelerinde genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması
(GPA) sadece 100’lük not sistemi uygulayan okullarda 94 veya üzeri olanlarda
ekonomik durum değerlendirmesi yapılmaz.
➢ Öğrencinin akademik durum değerlendirmesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi’nden
gelecek rapor neticesinde destek bursu almaya hak kazanıp kazanmadığı Daire
tarafından saptanır ve öğrenciye Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi’nden
bildirim yapılır.
➢ 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.
➢ Devlet bursu hakkı elde eden lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim görenlere aylık
brüt asgari ücretin % 55 (yüzde elli beş)'i kadar burs verilir.

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