MESLEK, TİCARET VE GÜZEL SANATLAR LİSESİ MEZUNLARI İÇİN BURS
MESLEK, TİCARET VE GÜZEL SANATLAR LİSESİ MEZUNLARI BURSU NEDİR?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesi
mezunu olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve üçüncü
ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının lisede öğrenim gördüğü program ile ilgili bir lisans
programına kayıtlı olanlara verilen burstur.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
 Öğrenim görülen son öğretim yılını kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
meslek, ticaret ve güzel sanatlar liselerinde tamamlamak suretiyle örgün eğitim veren
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesi
mezunları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve
üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının lisede öğrenim gördüğü program ile
ilgili bir lisans programına kayıtlı olanlar;
 Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olup lisede öğrenim
gördüğü program ile ilgili olmayan bir programa kayıt yaptıranlar ilgili koşulları haiz
olmaları halinde destek bursuna başvurabilirler.
 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.)
 Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden lise mezuniyet dereceleri 7.00 ve üzeri olanlar;
öğrenim gördükleri dönem veya yıl sonunda başarı ortalamaları (CGPA veya GPA)
dörtlük sistemde en az 2.50, yüzlük sistem veya farklı bir derecelendirme sisteminde
de en az eşdeğer başarıyı gösterenler;
 Daha önce aynı düzeyde bir programda öğrenim görmüş ise burs almamış olanlar;
 Programa kayıt yaptığı tarih itibarı ile 25 (yirmi beş) yaşını doldurmamış olanlar;
 Bakanlar Kurulu Kararı ile ihtiyaç fazlası ilan edilen bölümlerde öğrenim
görmeyenler;
 Ön lisans eğitiminden sonra lisede öğrenim gördüğü programın devamı niteliğindeki
bir lisans programına devam edecek Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ve Güzel Sanatlar
Lisesi mezunu öğrencilerin mezuniyet dereceleri (CGPA) dörtlük sistemde en az
2.50, yüzlük sistem veya farklı bir derecelendirme sisteminde de en az eşdeğer
başarıda olanların ailelerinin ekonomik durum değerlendirmesi yapılmadan burs alma
hakları vardır.
 Burs alma koşullarını taşıyan öğrenciler yobis.mebnet.net adresindeki Başvurular
kısmından gerekli belgeleri yükleyerek başvurularını 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;
 Hazırlık sınıfında öğrenim görenler;
 Açık Öğretim Fakültesi veya başka bir yaygın eğitim programlarında kayıtlı olanlar;
 Uzaktan eğitim görenler;
 Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pedagojik formasyon eğitimi görenler;

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelere YÖDAK tarafından öğretime
başlama izni verilip akreditasyona aday olarak kabul edilen programların dışındaki
programlarda kayıtlı olanlar;
 Kamu görevlisi veya kamu personeli olup ödeneksiz izin almak suretiyle lisans
programlarında yüksek öğrenim görenler;
 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
Öğrencinin kendisinin ve anne veya babasından birinin (evli ise eşinin) ikamet belgesi
Transcript (not dökümü) (Ara sınıflar için)
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

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;
yüzlük sistem veya farklı bir derecelendirme sisteminde de en az eşdeğer başarıyı
göstermek;
 Başarı belgeleri (transcript) ile yeni dönem kayıt belgelerini (öğrenci belgesi) başvuru
tarihleri içerisinde ibraz etmek;
 Her yıl burs başvurusunu yenilemek;
 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.
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde lise mezuniyet dereceleri 7.00
ve üzeri olan lisans düzeyinde yeni kayıtlı öğrencilere aylık brüt asgari ücretin %40
(yüzde kırk)’ı kadar; ara sınıfta GPA veya CGPA’i 2.50'den az 3.49'dan fazla olmayan
öğrencilere aylık brüt asgari ücretin %40 (yüzde kırk)’ı; GPA veya CGPA’i 3.50 veya
üzeri olan öğrencilere aylık brüt asgari ücretin %50 (yüzde elli)’si kadar burs verilir.
 Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke üniversitelerinde düzeyinde öğrenim gören lise
mezuniyet dereceleri 7.00 ve üzeri olan veya GPA veya CGPA’i 2.50 veya muadili
veya üzeri olup burs hakkı elde eden lisans düzeyinde öğrencilere aylık brüt asgari
ücretin %50 (yüzde elli)’si kadar burs verilir.

NOT: Ayrıntılı bilgi için “Burs Tüzüğü”ne bakınız.

