YTB BURSU (TÜRKİYE BURSLARI)

YTB BURSU (TÜRKİYE BURSLARI) NEDİR?
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından burs hakkı
kazanan öğrencilere verilen fark bursudur.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
YTB
bursundan
faydalanmaya
hak
kazandığını
belgeleyen
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.

BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAZ?
Başvuruda bulunmayan öğrenciler faydalanamaz.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?










Öğrenci belgesi
YTB Bursluluk Sözleşmesi
Transcript (not dökümü) (Ara sınıflar için)
KKTC lise diploması fotokopisi
KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi
Öğrenciye ait ikametgah belgesi (KKTC sınırları içerisindeki ikametgah belgesi)
Öğrencinin ailesine ait ikametgah belgesi ( anne veya babasından birinin), evli olan
öğrencinin eşinin ikamet belgesi
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
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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?





Başarı belgesi
Öğrenci belgesi
Bursluluk belgesi
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.

ÖDEMELER

 Türkiye Cumhuriyeti devleti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
tarafından burs hakkı elde eden öğrenciler almakta oldukları burs miktarının KKTC
destek burslarına olan fark miktarları için başvuru yapabilirler.
 Bu bursa başvuran öğrencilerin ailelerine ekonomik durum değerlendirmesi yapılmaz.

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