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1.Kontenjanlara Başvuracak Adaylarda Aranan Koşullar
1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.(KKTC/TC çift
uyruklular dahil)
2. Ailesi ile birlikte daimi ikameti KKTC’de bulunmak.
3. GCE A level sonuçlarına sahip olmak.(2020 kontenjanları için
öncelik hakkı 2019-2020 öğretim yılında liseden mezun olan aday
öğrencilerindir.)
4. Başvuru yapacağı kontenjan ile ilgili 3 dersten A level derecesine
sahip olmak {İki AS level dersi (Advanced Subsidiary Level) uygun
görüldüğü takdirde bir A level dersi yerine sayılabilir ancak bu
dersler A level derslerinden farklı olmak zorundadır.}
5. Tıp fakültesi kontenjanlarına başvuracak adayların lise diploma
derecesi 9.00 ve üzeri olmalıdır.
6. Diş Hekimliği ve Eczacılık kontenjanlarına başvuracak adayların
lise diploma derecesi 8.00 ve üzeri olmalıdır.
7. Yukarıda belirtilen kontenjanlar dışındaki
kontenjanlara
başvuracak adayların lise diploma derecesi 7.00 ve üzeri olmalıdır.
2. Başvuru Tarihleri ve Başvuru Merkezi
1. Başvurular GCE A level sonuçlarının açıklandığı tarihten sonraki 7
iş günü mesai saatleri içinde KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne şahsen
yapılacaktır.
3.Başvuruda Gerekli Evraklar
1. KKTC kimlik kartı fotokopisi
2. İkamet belgesi (Kendisi ile birlikte anne veya babasından birinin
adına düzenlenmiş)
3. KKTC lise diploma fotokopisi
4. Almış olduğu A Level derslerinin UMS puanları toplamını gösteren
sonuç belgesi
5. Aday öğrenciler Türkiye Bursları Bilgi Sistemi’ne (TBBS)
https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr adresinden üye olmak suretiyle
kayıtlı kullanıcı numarası temin edecektir.
6. Başvuru ve Tercih Formu(Öğrenci tarafından doldurularak
imzalanacak)

4.Değerlendirme
1. Başvuru yapacak aday öğrenciler hangi alanda olduğuna
bakılmaksızın kontenjan tablosunda en çok kontenjan ayrılan
bölümün kontenjan sayısının bir fazlası olacak şekilde tercih
hakkına sahip olacaktır.
{Ekli 2020 kontenjan listesinde en çok kontenjan ayrılan bölüm Tıp ve
ayrılan kontenjan sayısı 5’tir.Buna göre her öğrenci en fazla 5+1=6 tercih
kullanma hakkına sahiptir.}
2. Başvuru yapılacak kontenjan için kabul edilecek dersler Ek I’de yer
almaktadır.
3. Başvuru yapan aday öğrencilerin başvuru yaptıkları kontenjan için
alan ile ilgili almış oldukları 3 A Level dersinin UMS puanları
toplamı ilgili kontenjana başvuru yapan adaylar arasında en
yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.
4. Adayların UMS puanları toplamı ve ilgili programı tercih sıraları
dikkate alınarak geçici yerleştirme listesi oluşturulur.
5. Puanlarda eşitlik olması halinde tercih sırası; puan ve tercih
sırasında eşitlik olması durumunda adayların UMS sıralamasına
giren derslerin dışında fazladan almış olduğu ders olup olmadığı
ve/veya bu dersten almış olduğu not; belirtilen haller dışında
eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda ise lise diploma derecesi
geçici yerleştirme listesine etki eder.
6. Aday öğrencinin farklı bölümlerde tercih kullanması halinde o
bölüm için tercih kullanan diğer adayların da UMS puanları ve
tercih sıraları dikkate alınarak geçici yerleştirme listesi oluşturulur.
7. Ana Dil Sertifikası niteliğindeki Turkish A Level sonucu
değerlendirmeye alınmaz.
8. Yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi ve belgelerle yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Geçici Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
1. Geçici yerleştirme sonuçları başvuruların kabul edildiği son tarihten
sonraki 7 iş günü içinde açıklanır ve MEKB resmi web sitesi
https://mebnet.net ve http://yobis.mebnet.net adresinde yayınlanır.
2. Sonuçların yayınlanmasını takip eden 2 iş günü içinde adayların
sonuçlarla ilgili itirazı olması halinde gerekçeli itiraz dilekçeleri
kabul edilir.

6.Feragatname İmzalama
1. Belirtilen sürede itiraz olmaması halinde yayınlanan geçici
yerleştirme listesi; itiraz olması halinde değerlendirmenin ardından
oluşacak geçici yerleştirme listesi MEKB resmi web sitesi
https://mebnet.net ve http://yobis.mebnet.net adresinde ilan edilir.
2. Geçici yerleştirme listesindeki yerleştiği programa kayıt
yaptırmayacak aday öğrenciler kendilerine bildirim yapıldığı
tarihten sonra ilgili yerleştirmeden feragat ettiklerine dair YODİD
nezdinde feragatname imzalarlar.
3. Feragatname sonrası boşalan kontenjanın geçici yerleştirme
listesine sıradaki ikinci en yüksek puanlı aday yerleştirilir.

7.Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri
1. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı YODİD, geçici yerleştirme listesini
ve başvuru esnasında talep edilen evrakların birer suretini YTB’ye
iletir.
2. YTB’nin kesin yerleştirme sonuçları ilanından sonra adaylar gerekli
işlemleri tamamlamak ve kendilerine belirtilecek tarihlerde ilgili
yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırmakla mükelleftirler.
3. Belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin
karşılaşabilecekleri hak kayıplarından öğrencinin kendisi sorumlu
olacaktır.

8.Önemli Hususlar
1. 2020 kontenjanları için öncelik 2019-2020 öğretim yılında KKTC
liselerinden mezun olan öğrencilerindir.
2. Geçmiş yıllarda KKTC Liselerinden mezun olarak GCE A Level
sonuçlarına sahip öğrenciler de başvuru yapabilir ancak
yerleştirmede öncelik 2019-2020 mezunu öğrencilerin olacaktır.
3. Türkiye Bursları kapsamında 2020 genel yerleştirmesinde herhangi
bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler bu kılavuzda
belirtilen kontenjanlardan yararlanamazlar.
4. Bu kılavuzda belirtilen kontenjanlara Türkiye Bursları kapsamında
yerleştirmesi yapılan ancak kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim
kurumuna kayıt yaptırmayan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında
KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRENİM VE
DIŞİLİŞKİLER DAİRE MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR
BAŞKANLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİK MUTABAKAT ZAPTI

kapsamındaki kontenjanlara başvuru yapamazlar.
5. Başvurularda aranan koşulların sağlanamaması halinde YODİD ve
YTB ilgili kontenjanı boş bırakma hakkına sahiptir.
6. Aday öğrencilerin yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belgelerle kayıt hakkı
elde ettiği tespit edilmesi halinde kayıt işemleri iptal edilerek ilgili
öğrenci hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
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