BAŞARI BURSU

BAŞARI BURSU NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin ön
lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı
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 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı öğrencilere okula kayıt yaptırdıkları akademik yılın
burs başvuru dönemi 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 10 (on) öğrenciye
(onuncu sırada aynı puanı alan öğrenciler olması halinde tümüne) verilen burstur.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin
ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava
katılan, öğrenim görülen son öğretim yılını kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti liselerinde tamamlamak suretiyle örgün eğitim veren Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti liselerinden mezun olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı
öğrenciler arasında yapılacak değerlendirmede puan türünde ilk beşe giren öğrenciler;
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki
üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti liselerinden mezun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı öğrencilere
okula kayıt yaptırdıkları akademik yılın burs başvuru dönemi 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 10 (on) öğrenciye (onuncu sırada aynı puanı alan
öğrenciler olması halinde UMS puanlarına bakılarak) tümüne başarı bursu verilir.
 Burs alma koşullarını taşıyan öğrenciler https://yobis.mebnet.net adresindeki “Bilgi
Girişleri” kısmındaki ‘Öğrenci Bilgi Formları’, ‘Akademik Bilgi’, varsa ‘Yüksek
Öğrenimde Okuyan Kardeş Bilgisi’ ve ‘Banka Bilgileri’ni doldurup ilgili evrakları
yükleyip “Başvurular” kısmından ‘Burs Başvurusu’ yapmak zorundadırlar.
 Başarılı öğrenciler Daire tarafından saptanır ve basın yoluyla duyurulur. Açıklanan
sıralama listesine, listenin açıklandığı tarihten başlayarak en geç on beş gün içerisinde
https://yobis.mebnet.net adresindeki “Başvurular” menüsünden belgeli olarak itiraz
edilebilir.
 Yapılan itirazlar Daire tarafından incelenir ve listeye son şekli verilir.
 Başarı bursu hakkı elde edenlere ekonomik durum değerlendirilmesi yapılmaz ve aile
gelirine bakılmaksızın hazırlık sınıfı hariç olmak üzere burs verilir.
 Başarı bursu hakkı elde eden ancak bu haktan yararlanmak istemeyenler en geç on beş
gün içerisinde haklarından vazgeçtiklerine dair dilekçelerini https://yobis.mebnet.net
adresindeki “Başvurular” menüsünden yükleyeceklerdir.
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KİMLER FAYDALANAMAZ?
 Başarı bursu hakkı elde etme koşullarını taşımayanlara burs verilmez ve sıralama
diğer adaylarla doldurulur.
 Puan türünde ilk beş sıralamasına giren aday, Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi’nin gerçekleştirdiği yerleştirme sonucu kazandığı program
dışında başka bir programa ve/veya başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt
yaptırırsa başarı bursu hakkını kaybeder.
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ile üçüncü ülkelerdeki
üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptırıp, ilk ona girdiği tespit edilen
öğrenciler kabul aldıkları program dışında başka bir programa ve/veya başka bir
yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırması halinde başarı bursu hakkını kaybeder.
 Programa kayıt yaptığı tarih itibarı ile 25 (yirmi beş) yaşını doldurmuş olanlar burs
hakkını kaybeder.
 Burslu öğrenciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve öğrenim gördükleri ülkenin
mevzuatına uymak zorundadırlar.Ceza Yasası'nda yer alan zimmet, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtekarlık ve/veya cinsel nitelikli suçlar ve/veya bu suçları işlemeye
teşebbüs suçlarından hüküm giyen öğrencilerin ve Uyuşturucu Maddeler Yasası ve adı
geçen Yasa tahtında yapılan Nizamname ve Emirnameler uyarınca uyuşturucu
maddenin dolaylı veya dolaysız satışını yapmaktan veya herhangi bir şekilde ticaretini
yapmaktan, imal veya ihraç etmekten veya bitki yetiştirmekten mahkum olan
öğrencilerin bursu sürekli olarak durdurulur.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?











Öğrenci belgesi
Öğrenciye ait ikametgah belgesi (KKTC sınırları içerisindeki ikametgah belgesi)
Öğrencinin ailesine ait ikametgah belgesi ( anne veya babasından birinin), evli olan
öğrencinin eşinin ikamet belgesi
ÖSYM Yerleştirme Belgesi
Öğrenim görülecek programa kabul alınan, ana dil sertifikası hariç, 3 (Üç) tane ALevel sertifika sonucu
Lise diploması fotokopisi
Kimlik Kartı Fotokopisi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin
KOOPBANK’da kendi adlarına açacakları hesabın UBAN numarası ile birlikte hesap
bilgileri
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelerde öğrenim gören
öğrencilerin TC İŞ BANKASI’ndan açacakları hesabın İBAN numarası ile birlikte
hesap bilgileri
Taahhütname ve Kefalet Senedi’nin ilgili program dahilinde
doldurulması
(Taahhütname ve Kefalet Senedi’nin ilgili program dahilinde doldurulması müfettiş
onayından sonra https://yobis.mebnet.net internet adresinden Yüksek Öğrenim Burs ve
Bilgi Sistemi’nden öğrencilere açılacaktır. Burs hakkı elde ettiği kendisine SMS
ve/veya e-posta ile bildirilen ve/veya Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi’nde
yayımlanan öğrenci ilgili bildirim ve/veya yayımlama tarihinden itibaren 1(bir) ay
içinde, https://yobis.mebnet.net internet adresinden Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi
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Sistemi’ni kullanarak temin edecekleri Taahhütname ve Kefalet Senedi’ni
doldurduktan sonra çıktısını alıp kefili ve şahitleri ile birlikte imza etmek ve
muhtara onaylatmakla yükümlüdürler. Muhtar onayından sonra Taahhütname ve
Kefalet Senedinin ve kefilin kimlik kartı fotokopisinin
https://yobis.mebnet.net
internet adresinden Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi
Sistemi’ne yüklenmesi
gerekmektedir. Öğrenciler istenmesi durumunda Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler
Dairesi’ne Taahhütname ve Kefalet Senedi’nin orjinalini teslim etmekle
yükümlüdürler.)

BURSUN DEVAMI İÇİN NELER GEREKLİDİR?
 Bir üst sınıfa geçmiş olmak;
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve üçüncü ülke
üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri dönem veya yıl
sonunda başarı ortalamalarının (CGPA veya GPA) dörtlük sistemde en az 2.50 olması
gerekmektedir; yüzlük sistem veya farklı bir derecelendirme sisteminde de en az
eşdeğer başarıyı göstermek;
 Her yıl burs başvurusunu yenilemek;
 Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke üniversitelerinde öğrenim gören ve Eylül ayında
burs başvurusu yapan öğrencilerden ara dönemde başarı ve kayıt belgesi istenmez.
 Bir öğrencinin burslu olduğu süre, kayıt yaptırdığı program için öngörülen normal
süreyi geçemez. Burs hakkı elde edenlerin bursları öğretim yılı başında başlar ve kayıt
yaptırdığı program için öngörülen normal sürede başarılı olması halinde devam eder.

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: Ayrıntılı bilgi için “Burs Tüzüğü”ne bakınız.
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