DOKTORA BURSU
DOKTORA BURSU NEDİR?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve üçüncü ülkelerdeki
yükseköğretim kurumlarında doktora öğrenimi gören öğrencilerin yararlanabileceği burstur.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
 Doktora eğitimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki, Türkiye
Cumhuriyeti’ndeki ve üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı
olanlar;
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olanlar;
 Ailesi ile birlikte daimi ikâmetgahı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olanlar; (Evli
öğrenciler anne ve babalarına tabi olmadan ayrı değerlendirilirler.)
 Öğrenim görülen son öğretim yılını kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
liselerinde tamamlamak suretiyle örgün eğitim veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
liselerinden mezun olanlar;
 a)Lisans eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim
programalarında tamamlayıp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tezli master
programlarında öğrenim gören öğrenciler için lisans diploma derecesi 3.50 veya
muadili veya üzeri olanlar; Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim programlarında tezli
master öğrenimi gören öğrenciler için lisans diploma derecesi 3.00 veya muadili veya
üzeri olanlar; Üçüncü ülke üniversitelerindeki yükseköğretim programlarında lisans
programının devamı şeklinde olan lisans-yüksek lisans birleşik programlar (3+1 vb.)
hariç, bağımsız tezli master (MA, MS, MBA) programlarında öğrenim gören
öğrenciler için lisans diploma derecesi 3.00 veya muadili veya üzeri olanlar;
 b)Lisans eğitimini Türkiye Cumhuriyeti
üniversitelerindeki yükseköğretim
programlarında tamamlayıp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye
Cumhuriyeti’nde veya üçüncü ülkelerde tezli master programlarında öğrenim gören
öğrenciler için lisans diploma derecesinin 3.00 veya muadili veya üzeri olanlar;
üçüncü ülke üniversiteleri yükseköğretim programlarında, lisans programının devamı
şeklinde olan birleşik lisans-yüksek lisans programlar (3+1 vb.) hariç, bağımsız tezli
master (MA, MS, MBA) öğrenimi gören öğrenciler için lisans diploma derecesinin
3.00 veya muadili veya üzeri olanlar;
 c)Lisans eğitimini üçüncü ülke üniversitelerindeki yükseköğretim programlarında
tamamlayıp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nde veya
üçüncü ülkelerde tezli master programlarında öğrenim gören öğrenciler için lisans
diploma derecesi 2.2 (second class lower division) veya muadili veya üzeri olanlar;
üçüncü ülke üniversiteleri yükseköğretim programlarında lisans programının devamı
şeklinde olan birleşik lisans-yüksek lisans programlar (3+1 vb.) hariç, bağımsız tezli
master (MA, MS, MBA) programlarında öğrenim gören öğrenciler için lisans diploma
derecesi 2.2 (second class lower division) veya muadili veya üzeri olanlar;
 (ç)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve üçüncü
ülkelerde yükseköğretim programlarında doktora (Phd., Doctorate) öğrenimi gören
öğrenciler için yukarıdaki (a), (b) ve (c) alt bentlerinde belirtilen ilgili akademik başarı
koşullarını yerine getirerek tezli master bursu almaya hak kazanmış veya almaya hak
kazanabilecek lisans diploma derecesine sahip veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
üniversitelerindeki tezli master programlarını 4.00 CGPA, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki
ve üçüncü ülke üniversitelerdeki tezli master programlarını en az 3.50 CGPA veya en
az 2.1 (second class first division with honours) veya ilgili ülkedeki muadili veya üzeri
CGPA ile bitirmiş olanlar.
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 (d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve üçüncü
ülkelerde yükseköğretim programlarında lisans sonrası doktora (Phd., Doctorate)
programına kayıt yaptıran öğrenciler için de yukarıdaki (a), (b) ve (c) alt bentlerinde
belirtilen ilgili akademik başarı koşulları aranır.
 Daha önce aynı düzeyde bir programda öğrenim görmüş ise burs almamış olanlar;
 Programa kayıt yaptığı tarih itibarı ile doktora öğrencileri için 40 (kırk) yaşını
doldurmamış olanlar;
 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.
KİMLER FAYDALANAMAZ?
 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 alanlar; Ancak, kamu görevlisi veya kamu personeli olup Bakanlar Kurulu
Kararı ile ödeneksiz izin almak suretiyle, lisansüstü eğitim (doktora) görenlerde bu
koşul aranmaz.
 Uzaktan eğitim görenler;
 Hazırlık sınıfında öğrenim görenler;
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelere YÖDAK tarafından öğretime
başlama izni verilip akreditasyona aday olarak kabul edilen programların dışındaki
programlarda kayıtlı olanlar;
 Liseyi dıştan bitirenler; (lise öğrenimine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bir
lisede devam ederken herhangi bir nedenle örgün eğitimin dışına çıkarılanlar hariç)
 Burs müracaat formlarında yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğu saptananlar
veya yanlış veya yanıltıcı beyanla burs aldığı tespit edilenler;
 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
Kimlik Kartı Fotokopisi
Lise diploması fotokopisi
Lisans diploması fotokopisi
Lisans mezuniyetinin transkripti (not dökümü)
Yüksek Lisans diploması fotokopisi
Yüksek Lisans mezuniyetinin transkripti (not dökümü)
Okulunun program süresini belirten yöneltmelik maddesiyle ilgili yazı. (KKTC
Üniversiteleri dışında öğrenim gören öğrenciler için).
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Burs almadığına dair yazı. (Öğrencinin çalışmadığını ve/veya maaş ve/veya ücret
almadığını ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden 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 almadığının kendisi tarafından beyan edildiği imzalı yazı. Dilekçe şekli EK
1’dedir.)
Öğrencinin Üniversitesinden alacağı çalışmadığına dair yazı (KKTC sınırları
içerisinde öğrenim görenler)
Varsa tez çalışmalarının başarı ile yürütüldüğüne dair belge
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
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?
 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.
 Başarı belgelerini (transcript), yeni dönem kayıt belgelerini (öğrenci belgesi), varsa tez
çalışmalarının başarı ile yürütüldüğüne dair belgeyi ve üniversitesinden alınacak
çalışılmadığına dair yazıyı (KKTC sınırları içerisinde öğrenim görenler) başvuru
tarihleri içerisinde ibraz etmek;
 Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerde doktora eğitimi için burs süresi kırk sekiz
ayı geçemez.
 Lisans eğitiminden sonra doktoraya başlanılan birleştirilmiş programlarda doktora
eğitimi için burs süresi altmış ayı geçemez.
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 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde; doktora eğitimi için burs süresi
dört yıl (sekiz dönem) kadardır.

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: Ayrıntılı bilgi için “Burs Tüzüğü”ne bakınız.
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EK 1 Burs almadığına ve çalışmadığına dair kişisel beyan.
....../......./......

İlgili Makama,

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
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