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YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ  
(KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI  

 
(12/1990, 34/1994, 77/2007 ve 11/2009 Sayılı Yasalar)  

 
Madde 12(2) Altında Yapılan Tüzük 

 
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi 
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 12’nci maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine 
verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: 
 

Kısa İsim 
 

1. Bu Tüzük, Burs Tüzüğü olarak isimlendirilir. 
 

  BİRİNCİ KISIM 
  Genel Kurallar 

 
Tefsir 
 

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;  
“Aile”, anne, baba ve bakmakla yükümlü oldukları 
çocuklardan oluşan birimi anlatır. 
“Bakanlık”, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler 
Dairesi’nin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır. 
“Başarı Belgesi”, öğrencinin aldığı tüm dersleri, 
derslerin alındığı dönemleri, aldığı notları, dönemsel 
ve genel başarı durumunu ve öğrencinin statüsü gibi 
detaylı bilgi veren belgeyi (transcript) anlatır. 
“Başarı Bursu”, bu Tüzüğün 11’inci maddesi 
kuralları uyarınca başarılı öğrencilere verilen bursu 
anlatır. 
“Burs”, bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen 
koşulları taşıyan öğrencilere karşılıksız olarak verilen 
nakit para yardımını anlatır. 
“Burs Encümeni”, bu Tüzüğün 24’üncü maddesi 
kuralları uyarınca oluşturulan Encümeni anlatır. 
“Daire”, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ni 
anlatır. 
“Destek Bursu”, bu Tüzüğün 5’inci maddesi kuralları 
uyarınca öğrencilere verilen parasal katkıyı anlatır. 
“Devlet Bursu”, bu Tüzüğün 10’uncu maddesi 
kuralları uyarınca Bakanlar Kurulu’nun onayına 
bağlı olarak, ülkemizde ihtiyaç olduğu saptanan 
bölüm ve sahalara kayıt hakkı elde eden öğrencilere 
verilen parasal katkıyı anlatır. 
“Dönem Başarı Ortalaması”, öğrencinin öğrenim 
gördüğü dönem sonundaki başarı ortalamasını 
(Grade Point Average) (GPA) anlatır. 
“Genel Başarı Ortalaması”, öğrencinin öğrenim 
gördüğü dönemler içerisindeki genel başarı 
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ortalamasını (Cumulative Grade Point Average) 
(CGPA) anlatır. 
Bu Tüzükte öngörülen Başarı Ortalaması, yüksek 
öğrenim kurumlarında uygulanan sisteme göre 
aşağıdaki şekilde dikkate alınır ve uygulanır: 

(A)  DÖRTLÜK SİSTEM      YÜZLÜK SİSTEM 
            2:00...........................................%53.33 
            2.50...........................................%65 
            3.00...........................................%76.66 
            3.50...........................................%88.33 
            3.75...........................................%94.16 
 

Ancak, yukarıdaki tablo dışında, üçüncü ülke 
üniversiteleri ile yüzlük sistem uygulayan 
Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde, ilgili 
üniversitenin konu ile ilgili mevzuatı gereği 
uyguladığı muadil derece dikkate alınır.  

(B)Üçüncü ülkelerde lisansüstü eğitim gören 
öğrenciler için lisans diploma derecesinde 
aranan 3.00’lük derecenin muadili olarak 
“second class second division (2.2)”derecesi 
dikkate alınır. 

“Öğrenci”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye 
Cumhuriyeti ile üçüncü ülkelerdeki üniversitelerin ön 
lisans, lisans, lisansüstü (tezli master/doktora), tıp 
ihtisas ile tıp üst ihtisas programlarında öğrenim 
görenleri anlatır. 
“Öğretim Kurumu”, öğrencinin öğrenim gördüğü 
yükseköğretim kurumunu anlatır. 
“Üçüncü Ülke”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti dışındaki denizaşırı ülkeleri 
anlatır. 
 “YÖDAK”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Yükseköğretim Yasası’nın 7’nci maddesi uyarınca 
oluşturulan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, 
Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu anlatır. 
 

Amaç 
 

3. Bu Tüzüğün amacı, yüksek öğrenime başlayacak ve 
devam eden öğrencileri teşvik etmek, başarılı 
öğrenciler ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yüksek 
öğrenim olanağı yaratmak, ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu yüksek öğrenim gerektiren sahalardaki 
eleman açığını kapatmak ve bu amaç için Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, diğer ülke ve uluslararası 
kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların, 
Devlete veya doğrudan Bakanlığa tahsis edeceği 
bursların kullandırılmasına ilişkin ilke ve esasları 
düzenlemektir. 
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Kapsam 
 
 

4. Bu Tüzük, destek bursu, devlet bursu ve başarı bursu 
verilmesine ilişkin koşullar ile Türkiye Cumhuriyeti, 
diğer ülke ve uluslararası kuruluşlar ile gerçek ve 
tüzel kişi ve kuruluşların, Devlete veya doğrudan 
Bakanlığa tahsis edeceği bursların kullandırılmasına 
ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 

  İKİNCİ KISIM 
Destek Bursu Uygulamasına İlişkin Kurallar 

 
Destek Bursunun 
Koşulları 
 
 

5. Ön lisans, lisans, lisansüstü (tezli master/doktora), tıp 
ihtisas ile tıp üst ihtisas eğitimi için Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 
ve üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında 
kayıtlı olan ve aşağıdaki koşulları taşıyan başarılı ve 
ekonomik olarak ihtiyaç sahibi öğrenciler, destek 
bursu almaya hak kazanırlar:  

  (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; 
  (2) Ailesi ile birlikte daimi ikâmetgahı Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nde olmak; 
            Ancak, herhangi bir sebeple anne veya 

babasından sadece biri yurtdışında olanlar ile  
ailesinden biri Devlet görevlisi olarak yurtdışında 
görev yapanların da daimi ikameti Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti sayılır. 

  (3) Öğrenim görülen son öğretim yılını kesintisiz 
olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
liselerinde tamamlamak suretiyle örgün eğitim 
veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
liselerinden mezun olmak; 

               Ancak, Devlet görevlisi olarak, yurtdışında 
görev yapanların çocuklarında ve Türkiye 
Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
arasında imzalanan protokoller tahtında 
Türkiye’deki bir lise, Meslek Lisesi, Güzel 
Sanatlar Lisesi ve Konservatuvar Liselerinde 
öğrenim gören öğrencilerde bu koşul aranmaz. 

  (4) Aşağıda belirtilen ekonomik koşulları haiz 
olmak; 

  (A) Destek Bursu başvurusunda bulunan 
öğrencilerin destek bursu alabilmeleri için, 
çalışmıyor olmaları ve/veya maaş ve/veya 
ücret almıyor olmaları ve/veya 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 
almamış olmaları koşuldur. 

       Ancak, kamu görevlisi veya kamu 
personeli olup Bakanlar Kurulu Kararı ile 
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ödeneksiz izin almak suretiyle, lisansüstü 
eğitim (tezli master ve doktora) görenlerde bu 
koşul aranmaz. 

  (B) Destek Bursu başvurusunda bulunan 

öğrencinin, aile geliri  burs başvurusu yapılan 

yılın mali yılbaşı  olan  Ocak  ayındaki  asgari  

ücret dikkate alınarak aşağıdaki kriterler 

çerçevesinde belirlenir ve değerlendirilir: 

(a) Ailenin gelirinin aylık brüt asgari ücret 
tutarının 3.2 katı kadar veya altında 
olması halinde, ailenin yüksek 
öğrenimdeki her çocuğu destek bursu 
almaya hak kazanır. 

(b) Ailenin gelirinin, aylık brüt asgari ücret 
tutarının 3.2 katından fazla olup 4.2 katını 
geçmemesi halinde, ailenin yüksek 
öğrenimdeki bir çocuğu dışında yüksek 
öğrenimdeki diğer tüm çocukları destek 
bursu almaya hak kazanır. 

(c)Ailenin gelirinin, aylık brüt asgari ücret 
tutarının 4.2 katından fazla olup 5.2 katını 
geçmemesi halinde, ailenin yüksek 
öğrenimdeki iki çocuğu dışında yüksek 
öğrenimdeki diğer tüm çocukları destek 
bursu almaya hak kazanır. 

(ç) Bu Tüzük kuralları uyarınca, ailesinin 
ekonomik durum değerlendirilmesi 
yapılmaksızın burs almaya hak kazanan 
ve/veya burs almaya devam eden 
öğrenciler; yukarıdaki (a), (b) ve (c) alt 
bentlerinin kuralları uyarınca aile geliri 
kriteri belirlenmesinde değerlendirmeye 
tabi tutulmaz. 

  (C) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti üniversitelerinde lisans eğitimi gören 
öğrencilerin öğrenim gördükleri dönem sonunda 
genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem 
başarı ortalaması (GPA) 3.75 veya muadili veya 
üzeri olanlarda, üçüncü ülke üniversitelerinde 
lisans eğitimi gören öğrencilerin öğrenim 
gördükleri dönem sonunda genel başarı ortalaması 
(CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) 3.75 
veya muadili veya üzeri veya ilgili ülkedeki 
derecelendirme sistemindeki en üst derece 
diliminde (excellent, distinction, A) olanlarda 
ekonomik durum değerlendirmesi yapılmayıp 
yukarıdaki (B) bendindeki koşullar aranmaz. 

  (Ç) Lisansüstü (tezli master/doktora), tıp ihtisas ve 
tıp üst ihtisas gibi programlarda öğrenim gören 
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öğrencilerin ailelerinin ekonomik durum 
değerlendirmesi yapılmayıp yukarıdaki (B) 
bendindeki koşullar aranmaz. 

  (D) Evli öğrenciler mali açıdan anne ve babalarına 
tabi olmadan ayrı değerlendirilirler. 

  (E) Boşanmış veya yasal ayrılık sürecinde ayrı 
yaşayan anne ve babaların çocuklarının özel 
durumları Burs Encümeni tarafından 
değerlendirilir.  

  (F) Atatürk Öğretmen Akademisi’nde öğrenim 
gören öğrencilerin de ekonomik durum 
değerlendirmesi yapılır. 

  (5) Destek bursuna hak kazanabilmek ve burs 
hakkının devam edebilmesi için aşağıda belirtilen 
akademik koşulları haiz olmak; 

  (A) Yükseköğretim Kurumunun herhangi bir 
lisans programına yeni kayıt yaptıran 
öğrencinin lise mezuniyet derecesinin 7.00 
ve üzeri olması; 

  (B) Lisans eğitimi gören öğrencilerin; 

(a) Genel başarı ortalamasının (CGPA) veya 
dönem başarı ortalamasının (GPA) 2.50 
veya muadili veya üzeri olması, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde 
öğrenim görenlerin öğrenim gördükleri 
son dönemde en az  üç ders veya 
toplamda dokuz kredi, üçüncü ülke 
üniversitelerinde öğrenim görenlerin 
öğrenim gördükleri son dönemde en az 25 
ECTS kredi tutarında ders almış olması; 

(b) Yaz okulunda öğrenim gören öğrencilerin 
yaz okulundan sonra genel başarı 
ortalamasının (CGPA) 2.50 veya muadili 
veya üzeri olması veya yaz okulundan 
önceki dönemde, dönem başarı 
ortalamasının (GPA) veya genel başarı 
ortalamasının (CGPA) 2.50 veya muadili 
veya üzeri olması; 

(c) Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
üniversitelerinde öğrenim gören 
öğrencilerin bütünleme sınavları 
sonrasında oluşan genel başarı 
ortalamasının (CGPA) veya bütünleme 
sınavları öncesindeki dönem başarı 
ortalamasının (GPA) veya genel başarı 
ortalamasının (CGPA) 2.50 veya muadili 
veya üzeri olması; 

(d) Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
üniversitelerinde öğrenim gören 
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öğrencilerin zorunlu dönem stajı yapması 
halinde bir önceki dönemdeki genel başarı 
ortalaması dikkate alınır. 

  (C) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
yükseköğretim programlarında ön lisans 
eğitimi gören öğrencilerin öğrenim gördüğü 
dönem veya yıl sonunda genel başarı 
ortalamasının (CGPA) veya dönem başarı 
ortalamasının (GPA) 2.50 veya muadili veya 
üzeri olması; Türkiye Cumhuriyeti’nde 
yükseköğretimde ön lisans eğitimi gören 
öğrencilerin öğrenim gördüğü dönem veya yıl 
sonunda genel başarı ortalamasının(CGPA) 
veya dönem başarı ortalamasının (GPA) 2.50 
veya muadili veya üzeri olması veya yüzlük 
sistemde 65 veya üzeri olması; üçüncü 
ülkelerde ön lisans eğitimi gören öğrencilerin 
de öğrenim gördüğü dönem veya yıl sonunda 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Türkiye 
Cumhuriyeti üniversitelerinde aranan yıl sonu  
genel başarı ortalamasının (CGPA) veya 
dönem başarı ortalamasının (GPA) 2.50 veya 
muadili veya üzeri olması; 

  (Ç)(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; Türkiye Cumhuriyeti 
yükseköğretim programlarında tezli master 
öğrenimi gören öğrenciler için lisans 
diploma derecesi 3.00 veya muadili veya 
üzeri olması; 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 olması; 

(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 olması; 
üçüncü ülke üniversiteleri yükseköğretim 
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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 olması; 

(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 derecesinin 
2.2 (second class lower division) veya 
muadili veya üzeri olması; 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 derecesinin 2.2 (second class 
lower division) veya muadili veya üzeri 
olması;  

(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 olması. 

(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. 

  (D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye 
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Cumhuriyeti’nde ve üçüncü ülkelerde 
öğrenim gören ve yukarıdaki (Ç) bendinin 
(a), (b), (c), (ç) ve (d) alt bentlerinde belirtilen 
ilgili akademik başarı koşullarını yerine 
getirerek lisansüstü (tezli master/doktora) 
bursu başlatılan 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. 

  (E) Tıp ihtisası ve tıp üst ihtisası yapan 
öğrencilerin ilgili öğretim    yılı sonu devam 
durumlarını belgelendirmiş olması gerekir. 

  (F) Daha önce aynı düzeyde bir programda 
öğrenim görmüş ise burs almamış olması 
gerekir. 

  (G) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
üniversitelerin hemşirelik bölümünde 
öğrenim gören öğrenciler ile Atatürk 
Öğretmen Akademisinde öğrenim gören 
öğrencilerin akademik başarıları bu fıkrada 
düzenlenen akademik koşullar çerçevesinde 
değerlendirilir. 

   
Destek Bursu 
Başvurusu  
 

6. (1)(A)Bu Tüzüğün 5’inci maddesinde düzenlenen 
destek bursu alma koşullarını taşıyan 
öğrenciler Daire’den veya Daire’nin internet 
sitesinden temin edecekleri “Burs Başvuru 
Formu”’nu doldurarak bu Tüzüğün 5’inci 
maddesinde belirtilen koşulları haiz 
olduğunu gösteren belgelerle birlikte her 
yılın Eylül ayında veya aşağıdaki (5)'inci 
fıkrada belirtilen durumlarda Şubat ayında 
Daire’ye başvurularını yaparlar. 

  (B) Kayıt tarihleri ile eğitime başlama tarihleri 
düzensiz olan okullarda öğrenim gören 
öğrenciler, başvurularını kayıtlarından sonra 
on beş gün içerisinde yapmak zorundadırlar. 

  (C) Geç başvurular değerlendirmeye tabi       
       tutulmaz. 

  (Ç)Ailenin gelir düzeyi, Gelir ve Vergi 
Dairesi’nden temin edilecek, ailenin gelir 
düzeyini gösteren belgeler ile veya ailenin 
maaşlı olması halinde maaş, ücret veya 
gelirine ilişkin pusula ve bilgilerle birlikte 
aile tarafından Sosyal Hizmetler Dairesine 
sunulmak suretiyle beyan edilir. 
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  (2)Destek bursu başvuruları ekonomik durum 
değerlendirmesi için Daire tarafından Sosyal 
Hizmetler Dairesi’ne iletilir.  

  (3)Öğrencinin akademik durum değerlendirmesi ile 
Sosyal Hizmetler Dairesi’nden gelecek rapor 
neticesinde destek bursu almaya hak kazanıp 
kazanmadığı Daire tarafından saptanır ve basın 
yolu ile kamuoyunun bilgisine getirilir. Eksik 
başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

  (4)Destek bursu başvurularının her yıl yenilenmesi 
zorunludur. Ara sınıflarda öğrenim gören burslu 
öğrencilerin başarı belgeleri ile yeni dönem kayıt 
belgelerini dönem başını takip eden en geç bir ay 
içerisinde ibraz etmeleri gerekir. 

  (5) Aşağıda belirtilen durumlarda olan öğrenciler 
Şubat ayı içerisinde de burs başvurusu 
yapabilirler: 

  (A) Öğretim yılı sonunda yeterli başarıyı 
göstermediği için bursu geçici olarak 
durdurulan öğrenciler, 

  (B) Hazırlık sınıfını bir dönemde tamamlayarak 
yılın ikinci yarısında esas bölüme kayıt hakkı 
elde eden öğrenciler, 

  (C) Öğretim yılı başında burs müracaatında 
bulunamayan öğrenciler. 

 
 

 (6) Burs almaya hak kazandığı basın yayın 
yoluyla duyurulan öğrenciler, duyuru 
tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde 
dosyasını tamamlamakla yükümlüdürler. Bu 
süre içerisinde veya sonunda işlemlerini 
tamamlamayan ve/veya talep edilen belgeleri 
getirmeyen öğrenciler, bu tüzükte yer alan 
ilgili tüm koşulları ve dosyalarını tamamlama 
tarihinden itibaren burs almaya hak kazanırlar 
ve bu öğrencilere geriye dönük burs 
verilemez. 

  (7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye 
Cumhuriyeti’nde ve üçüncü ülke 
üniversitelerinde “dönem geçme” yerine “sınıf 
geçme” sisteminin uygulandığı fakültelerde 
ve/veya okullarda, değerlendirme yıllık olarak 
yapılır. Bu durumda, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim 
görenler Şubat ve Eylül aylarında kayıt 
belgelerini, yıl sonunda başarı belgelerini 
Daire’ye sunarlar. Türkiye Cumhuriyeti ve 
üçüncü ülke üniversitelerinde öğrenim 
görenler başarı ve kayıt belgelerini yıl sonunda 
Daire’ye sunarlar. 

  (8) (A)Bu Tüzükte düzenlenen ve ibraz 
edilmesi gereken tüm belgelerin 
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esaslarının sunulması, başarı belgesinin 
ise resmi olması gerekir. Belgelerin 
ulaştırılmasından ilgili öğrenci sorumlu 
olur.  

       (B)Üniversitelerin elektronik ortamında 
iletilecek belgelerle de işlem başlatılabilir.  

                Ancak, bu durumda, öğrencinin 
dönem başlangıcını takip eden en geç bir 
ay içerisinde resmi belgesinin esasını 
ibraz etmesi gerekir. 

  (9) Müracaat formunda ihmal, kasıt, yalan yanlış 
beyandan şüphe edilirse öğrenciden veya 
velisinden bilgileri tevsik edici belge 
istenebilir. Uygun görülmeyen başvurular 
gerekçeleri ile birlikte başvuru sahibine geri 
verilir.  

   
Destek Bursu  7. Aşağıdaki öğrenciler destek bursu alamazlar: 

Alamayacak  (1) Başvuruda bulunmayanlar; 
Öğrenciler  (2) Bu Tüzüğün 5’inci maddesinde düzenlenen  

koşulları taşımayanlar, 
  (3) Burs Encümeni tarafından uygun 

görülmeyenler, 
  (4)  Açık Öğretim Fakültesi veya başka bir yaygın  

        eğitim programlarında kayıtlı olanlar, 
  (5) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda 

pedagojik formasyon eğitimi görenler,    
  (6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunun 

hazırlık sınıfında veya okulunda öğrenim 
görenler, 

  (7) Uzaktan eğitim görenler, 
  (8) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 

üniversitelere YÖDAK tarafından öğretime 
başlama izni verilip akreditasyona aday olarak 
kabul edilen programları dışındaki 
programlarda kayıtlı olanlar, 

  (9) Kamu görevlisi veya kamu personeli olup 
ödeneksiz izin almak suretiyle ön lisans veya 
lisans programlarında yüksek öğrenim 
görenler, 

         Ancak, kamu görevlisi veya kamu 
personeli olup Bakanlar Kurulu Kararı ile 
ödeneksiz izin almak suretiyle, tezli master 
yapanlar ile doktora yapanlar ilgili koşulları 
haiz olmaları halinde destek bursu alabilirler. 

  (10) Liseyi dıştan bitirenler, 
                Ancak, lise öğrenimine Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bir lisede 
devam ederken herhangi bir nedenle örgün 
eğitimin dışına çıkarılanlar ilgili koşulları haiz 
olmaları halinde destek bursu alabilirler. 
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 (11) Programa kayıt yaptığı tarih itibarı ile ön 
lisans ile lisans öğrenimi görecek öğrenciler 
için 25 (yirmi beş) yaşını, master öğrencileri 
için 31(otuz bir) yaşını, doktora öğrencileri 
için 40 (kırk) yaşını doldurmuş olanlar, 

 
 
 
 
 
 
 

 (12) Bakanlar Kurulu kararı ile ihtiyaç fazlası ilan 
edilen bölümlerde kayıtlı olanlar, 

(13) Kamuda veya özel sektörde çalışıp maaş 
ve/veya ücret alan veya kendi nam ve 
hesabına çalışanlar,  

(14) 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. 

   
Destek Bursu 
Başvurularının 
Değerlendirilmesi 

8. (1)Başvuruların eksiksiz yapılıp yapılmadığı, bu 
Tüzükte düzenlenen akademik koşullara 
uygunluğu ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Gelir 
ve Vergi Dairesi’nden temin edilen belge ve 
kendi saptamaları ile hazırladıkları aile bazındaki 
gelir raporuna göre ekonomik durum 
değerlendirmesi gibi işlemler Daire tarafından 
yapılır. 

  (2)Değerlendirme neticesinde ekonomik durumu ve 
başarı düzeyi bu Tüzük kurallarına uygun olduğu 
saptanan öğrenciler, destek bursu hakkı elde 
etmiş olur ve bu Tüzüğün 6'ncı maddesinin 
(6)'ncı fıkrası kuralları uyarınca işlemlerini 
tamamlayan öğrencilerin destek bursu başlatılır. 
Öğrencinin her öğretim yılı sonunda başarılı 
olması ve burs başvurusunu tekrarlaması halinde 
bursu öğretim süresi kadar devam ettirilir. 

  (3)Destek bursu hakkı elde eden bir öğrencinin 
ekonomik durum değerlendirmesi her yıl yapılır. 
Daire’nin gerek görmesi halinde ise herhangi bir 
zamanda araştırma yapılabilir. 

  (4)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde 
ara sınıflarda öğrenim gören destek burslu 
öğrencilerin yeni dönem kayıt belgelerini ve 
başarı belgelerini her dönemin başlangıcını takip 
eden bir ay içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti ve 
üçüncü ülke üniversitelerinde öğrenim gören 
öğrencilerin ise öğretim yılının başlangıcını takip 
eden bir ay içerisinde Daire’ye ibraz etmesi 
gerekir. 

  (5) Geliri kriter üstü saptanan ailenin bakmakla 
yükümlü olduğu aile fertlerinden herhangi birinin 
sağlık kurulu raporu ile hastalığını belgelemesi ve 
zorunlu sağlık harcaması yaptığını göstermesi 
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halinde konu Burs Encümeni tarafından 
değerlendirilir ve karara bağlanır. 

  (6) Destek bursu almakta olan bir öğrencinin 
ekonomik durumu kriter üstü olacak şekilde 
değişmesi halinde ailenin bu değişimi Daire’ye 
bildirmesi gerekir. Destek bursu almakta olan 
öğrencinin ekonomik durumunun kriter üstü 
olduğunun herhangi bir şekilde saptanması 
halinde destek bursu durdurulur. 

  (7) Aile geliri kriter üstü saptananların basın yolu ile 
ilan edilmesinden sonra başvuru sahibinin ilan 
tarihinden başlayarak on beş gün içerisinde itiraz 
etme hakkı vardır. Bu durumda ailenin ekonomik 
durumu Sosyal Hizmetler Dairesince yeniden 
değerlendirilir. Ekonomik durumunun Tüzük 
kurallarına uygun olduğu saptanan öğrencinin 
bursu  dönem başından itibaren geriye dönük 
olarak ödenir.  

  (8) Geliri kriter üstü olarak tespit edilen öğrencinin 
ailesinin ekonomik durumunda herhangi bir 
nedenle düşüş olması (işten ayrılma, emeklilik 
hali gibi) ve bu durumun Sosyal Hizmetler 
Dairesi tarafından resmi belgelerle saptanması 
halinde öğrencinin bursu gelirin düştüğü aydan 
itibaren başlatılır. 
 

Yanlış veya Yanıltıcı 
Bildirim  

9. (1) Destek bursu müracaat formlarında yanlış veya 
yanıltıcı beyanda bulunulduğunun saptanması 
halinde öğrencinin başvurusu reddedilir. Sonraki 
dönemlerde bu Tüzüğün gerektirdiği nitelikleri 
kazanmaları durumunda bursa başvurabilirler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48/1977 
  28/1985 
  31/1988 
  31/1991 
  23/1997 
54/1999 

 (2) (A)Yanlış veya yanıltıcı beyanla burs aldığı tespit 
edilen öğrencinin bursu hemen durdurulur. 
Öğrenci yanlış veya yanıltıcı beyanla aldığı 
miktarı geri ödemekle yükümlüdür. İlgili 
öğrenci borcunu kapatmasını takip eden 
dönemlerde bu Tüzüğün gerektirdiği 
nitelikleri kazandığı takdirde bursa 
başvurabilir. 

(B)Yükümlünün yapılan bildirim tarihinden 
başlayarak üç ay içerisinde geri ödeme 
yapmayı taahhüt etmesi durumunda konu 
Burs Encümenince görüşülüp geriye iadesi 
taksitlendirilebilir. Ödememesi halinde 
yükümlü hakkında Kamu Alacaklarının 
Tahsili Usulu Yasası kuralları uygulanır. 
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35/2005 
59/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Devlet Bursu ve Başarı Bursu 
Uygulamasına İlişkin Kurallar 

 
Kontenjanların ve 
Devlet Burslarının 
Saptanması, İlanı ve 
Başvurulması 
 

10. (1)(A)İhtiyaç alanları doğrultusunda Türkiye 
Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim 
görmek isteyen öğrencilerin alan/bölüm ve 
sayıları her yıl en geç Mart ayında, Bakanlık 
ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı 
işbirliği sonucu saptanır. İhtiyaç saha ve 
sayısı kadar kontenjan Türkiye Cumhuriyeti 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan 
istenir.  

 (B)Bakanlar Kurulu onayı sonrası kesinleşen 
liste Resmi Gazete’de yayımlanır ayrıca 
yerel basın yoluyla da duyurulur ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından hazırlanan yerleştirme 
kılavuzunda yer alır. 

  (2) Kontenjanlara ve devlet bursuna başvurmak 
isteyen   adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:  

  (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı 
olmak, 

  (B) Ailesi ile birlikte daimi ikametgahı Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak, 

Ancak, herhangi bir sebeple anne veya 
babasından sadece biri yurtdışında olan veya 
ailesinden biri Devlet görevlisi olarak 
yurtdışında görev yapanların da daimi ikameti 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sayılır.  
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  (C) Öğrenim görülen son öğretim yılını kesintisiz 
olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
liselerinde tamamlamak suretiyle örgün 
eğitim veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
liselerinden bririnden mezun olmak, 
            Ancak, Devlet görevlisi olarak, 
yurtdışında görev yapanların çocukları ve 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti arasında imzalanan protokoller 
tahtında Türkiye’deki bir lise, Meslek Lisesi, 
Güzel Sanatlar Lisesi ve Konservatuvar 
Liselerinde öğrenim gören öğrencilerde bu 
koşul aranmaz. 

  (3) Bu Tüzük kuralları uyarınca, aday olma hakkına 
sahip olan öğrenciler, tercih formlarını 
doldururken bu kontenjanlardan yararlanmak 
üzere başvurabilirler. Bu şekilde kontenjandan 
yararlanmak isteyen öğrencinin Daire’ye, gerekli 
belgelerle başvurarak isimlerini yazdırmaları 
gerekir. 

  (4) Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerindeki 
kontenjan olarak saptanan programlara 
yerleştirme Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. 

  (5) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tahsis 
ettiği kontenjanlara kayıt hakkı elde eden adaylar 
Daire tarafından değerlendirilir. 

  (6) Tahsis edilen kontenjandan fazla adayın ihtiyaç 
sahasına kayıt hakkı elde etmesi halinde o 
program için gerekli puan türünde en yüksek 
puanı alan kontenjan sayısı kadar aday devlet 
bursuna aday gösterilir. 

  (7) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tahsis 
ettiği kontenjanların dolmaması halinde o 
programa kayıt hakkı elde edenler en yüksek 
puandan başlanarak bursa aday gösterilir. 

  (8) Devlet bursları listesi hazırlanarak basın yoluyla  
ilgililerin bilgisine sunulur. Duyuru tarihinden 
başlayarak on beş gün içerisinde listeler hakkında 
Daireye yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz 
yapılabilir. Daire, yapılacak itirazları 
değerlendirir ve devlet bursları listesine son şekli 
verilir. 

  (9) Devlet bursları listesinde yer alan öğrencilerin 
ekonomik durumları bu Tüzüğün 5’inci 
maddesinin (4)’üncü fıkrasında yer alan 
ekonomik koşullara göre değerlendirilir. 

  (10) Daire’de açılacak öğrenci dosyasını 
tamamlayan adaya, öğretim yılı başında bursu 
başlatılır. Zamanında dosyasını 
tamamlamayanların bursu işlemlerini 
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tamamladığı aydan itibaren başlatılır ve geriye 
dönük ödeme yapılmaz. 

  (11) Devlet bursu hakkı elde edenlerin bursları kayıt 
hakkı elde ettikleri program dışında bir programa 
yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde  
durdurulur. 
 Ancak, destek bursu başvurusunda bulunma 
hakkı saklıdır. 

  (12)Devlet bursu hakkı elde edip de bu haktan 
yararlanmak istemeyenler Daire’ye yazılı bilgi 
vermek zorundadır. 

  (13) Kontenjan programlarının boş kalması 
halinde, boş kalan kontenjanlar Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı’na bildirilir ve ek yerleştirme 
yapılması istenir. 

  (14) Devlet bursu hakkı elde etme koşullarını 
taşımayanlara Devlet bursu verilmez. 

 
 

 (15)Hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere 
Devlet Bursu verilmez.  

 
 

 (16)Devlet Bursu alan öğrenciler başvurularını her 
yıl yenilemek zorundadır. 

   
Başarı Bursunun 
Kapsamı ve 
Uygulanması 
 
 

11. (1) 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 öğrenciler ile 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 tariff 
puanları toplamı (aynı puanı alan öğrenciler 
olması halinde UMS puanlarına bakılarak) 
dikkate alınarak en yüksek puanı elde eden ilk 10 
(on) öğrenciye (onuncu sırada aynı puanı alan 
öğrenciler olması halinde UMS puanlarına 
bakılarak) başarı bursu verilir. 

  (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca 
başarılı öğrenciler Daire tarafından saptanır ve 
basın yoluyla duyurulur. 

  (3) Yukarıdaki (2)'nci fıkra uyarınca açıklanan 
sıralama listesine, listenin açıklandığı tarihten 
başlayarak en geç on beş gün içerisinde 
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gerekçeli, yazılı ve belgeli olarak Daireye itiraz 
edilebilir. 

  (4) Yapılan itirazlar Daire tarafından incelenir ve 
listeye son şekli verilir. 

  (5) Dairede açılacak öğrenci dosyasını tamamlayan 
öğrencinin bursu öğretim yılı başında başlatılır. 
Zamanında dosyasını tamamlayamayanların 
bursu, işlemlerini tamamladığı aydan itibaren 
başlatılır ve geriye dönük ödeme yapılmaz. 

  (6) Başarı bursu hakkı elde etme koşullarını 
taşımayanlara burs verilmez ve sıralama diğer 
adaylarla doldurulur. 

  (7) Başarı bursu hakkı elde eden ancak bu haktan 
yararlanmak istemeyenler en geç on beş gün 
içerisinde Daireye yazılı bilgi vermek zorundadır. 
Bu gibi hallerde boşalacak yer diğer adaylarla 
doldurulur. 

  (8) Bursa aday olanlara Daire son işlemler için basın 
yoluyla çağrı yapar. 

  (9) (A) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca 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.  
(B) Türkiye Cumhuriyeti ile üçüncü ülkelerdeki 
üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt 
yaptırıp, yukarıdaki (1)'inci fıkra uyarınca 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. 

  (10)Başarı bursu hakkı elde edenlere ekonomik 
durum değerlendirilmesi yapılmaz ve aile 
gelirine bakılmaksızın hazırlık sınıfı hariç olmak 
üzere burs verilir. 
 

Devlet Bursu ile 
Başarı Bursu Alan 
Öğrencilerin 
Burslarının Devamı 
İçin Gerekli Başarı 
Kriteri 
 
 

12. Devlet bursu alan öğrenciler ile başarı bursu alan 
öğrencilerin ilk öğrenim yılı sonrası burslarının 
devam edebilmesi için aşağıda belirtilen başarı 
düzeyi veya üzerinde başarı sağlamaları 
gerekmektedir:     
 (1)Sınıf geçme sisteminin uygulandığı ön lisans 

veya lisans programlarında; 
(A) Bir üst sınıfa geçmiş olmak; ve 
(B) Türkiye Cumhuriyeti’nde, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde ve üçüncü ülke 
üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin 
yıl sonu başarı ortalamasının veya dönem 
başarı ortalamasının (CGPA-GPA) dörtlük 
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sistemde en az 2.50 olması; yüzlük sistem 
veya farklı bir derecelendirme sisteminde de 
en az eşdeğer başarıyı göstermesi gerekir. 

 (2)Ders Geçme ve Kredi Sisteminin uygulandığı 
önlisans ve lisans programlarında; 
(A) Bir üst sınıfa geçmiş olmak; ve 
(B)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 
göstermeleri gerekir. 

  (3)Başarı ve devam durumlarını belgelemeyenlerin 
bursları geçici olarak durdurulur. Belgelediği 
aydan itibaren bursları başlatılır ve geriye dönük 
ödeme yapılmaz. 

(4)“Dönem Geçme” yerine “Sınıf Geçme” sisteminin 
uygulandığı okullarda, değerlendirme yıllık 
olarak yapılır. Bu durumda başarı ve kayıt 
belgeleri ilgili öğretim yılı sonunda sunulur. 

(5)Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke 
üniversitelerinde öğrenim gören ve Eylül ayında 
burs başvurusu yapan öğrencilerden ara dönemde 
başarı ve kayıt belgesi istenmez.  

   
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Burs Miktarı, Sayı ve Tahsisatı ile  
Bursların Ödenmesi ve Burs Süresi 

 
Taahhütname ve 
Kefalet Senedi 
İmzalama 

13. (1) Destek bursu, Devlet bursu veya başarı bursu 
hakkı elde eden öğrenci, Daire’den alacağı 
Taahhütname ve Kefalet Senedi’ni usulüne 
uygun olarak doldurup kefili ile birlikte imza 
etmek suretiyle tasdik işlemlerini tamamlar. 
Hazırlanan taahhütname ve kefalet senedinin 
aslı öğrencinin dosyasına konur, bir sureti de 
imza karşılığı öğrenciye ve/veya kefiline verilir. 

(2)  Taahhütnameye imza koyan öğrenci ve kefili bu 
Tüzüğün 9'uncu maddesinin (2)’inci fıkrasında 
düzenlenen geri ödemeden ve 23'üncü 
maddesinde düzenlenen tazminat ödemekten 
müştereken ve münferiden sorumlu olur. 

 
Bursların Sayı ve 
Tahsisatı 

14. Burs alan veya almaya aday öğrencilerin sayısı ve 
tahsisatı her yılın mali yıl Bütçe Yasası’nda yer alır. 
 

Bursların Ödenmesi 15. Burslar her ayın son haftası içinde ödenir. Dönem ve 
yıl sonlarında, öğrencilerin başarı durumlarını 
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değerlendirmek üzere burs ödemeleri geçici olarak 
durdurulur. Başarılı olanların bursları geriye dönük 
ödenir. 

Burs Miktarı 16. (1) Burs miktarı yılda bir kez, mali yıl başı olan Ocak 
ayındaki aylık brüt asgari ücret esas alınarak 
saptanır.  

  (2) Destek bursu miktarı aşağıdaki gibidir: 
(A)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 

üniversitelerde önlisans veya lisans 
düzeyinde öğrenim gören; 

  (a)Yeni kayıtlı olup destek bursu hakkı elde 
eden öğrencilere; aylık brüt asgari ücretin 
%40 (yüzde kırk)’ı kadar; 

   (b)Ara sınıfta ön lisans veya lisans öğrenimi 
görüp GPA veya CGPA’i 2.50'den az 
3.49'dan fazla olmayan öğrencilere aylık 
brüt asgari ücretin %40(yüzde kırk)’ı  
kadar; 

   (c)Ara sınıfta ön lisans veya lisans öğrenimi 
görüp GPA veya CGPA’i 3.50 veya üzeri 
olan öğrencilere aylık brüt asgari ücretin 
%50(yüzde elli)’si  kadar burs verilir. 

  (B) Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde ön 
lisans veya lisans düzeyinde öğrenim gören 
ve GPA veya CGPA’i 2.50 veya üzeri olup 
destek bursu hakkı elde eden öğrencilere 
aylık brüt asgari ücretin %50(yüzde elli)’si  
kadar burs verilir. 

 
 

 (C)Üçüncü ülke üniversitelerinde ön lisans veya 
lisans düzeyinde öğrenim gören GPA veya 
CGPA’i 2.50 veya muadili veya üzeri olup 
destek bursu hakkı elde eden öğrencilere 
aylık brüt asgari ücretin %50(yüzde elli)’si 
kadar burs verilir. 

  (Ç)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye  
Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerde hazırlık 
sınıfı hariç olmak üzere lisansüstü (tezli 
master/doktora) tıp ihtisas, tıp üst ihtisas 
yapmaya başladığını veya programda 
başarılı olduğunu belgeleyen ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinden veya 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
herhangi bir kurum ve kuruluştan veya 
uluslararası bir kurum  veya kuruluştan burs 
veya maaş almayan (Bakanlar Kurulu Kararı 
ile ödeneksiz izinli olan kamu görevlisi veya 
kamu personeli hariç) öğrencilere;  
(a)Tezli Master için aylık brüt asgari ücretin 

%65(yüzde altmış beş)’i; 
(b)Doktora için aylık brüt asgari ücretin % 

80(yüzde seksen)’i; 



 19

(c)Tıp ihtisas ve tıp üst ihtisas için aylık brüt 
asgari ücretin % 150(yüzde yüz elli)’si  
kadar burs verilir.    

  (D) Atatürk Öğretmen Akademisi’nde öğrenim 
gören öğrencilere, yukarıdaki (A) bendi 
kuralı uyarınca belirlenen oranlarda burs 
verilir. 

  (3) Başarı bursu hakkı elde eden lisans düzeyinde 

öğrenim görenlere aylık brüt asgari ücretin 

%60(yüzde altmış)’ı  ve Devlet bursu hakkı elde 

eden lisans düzeyinde öğrenim görenlere aylık 

brüt asgari ücretin % 55(yüzde elli beş)'i kadar 

burs verilir. 

 
 

 (4) (A)Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerde 
lisansüstü eğitim (tezli master/doktora) 
gören, tıp ihtisası ile tıp üst ihtisası yapan 
öğrenciler dışında destek bursu, başarı bursu 
ve devlet bursu alan öğrencilere yaz 
aylarında (Temmuz, Ağustos, Eylül) almakta 
oldukları burs miktarının yarısı kadar burs 
verilir.                        
          Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti üniversitelerinde lisansüstü 
eğitim (tezli master/doktora) gören 
öğrencilere, Temmuz, Ağustos ve Eylül 
ayları için ödeme yapılmaz. 

(B)Yaz burslarının ödenmesinde, öğrencinin 
bahar dönemi veya yıl sonu başarı ortalaması 
ve/veya genel başarı ortalaması (GPA- 
CGPA) dikkate alınır. 

 
Burs Süresi 17. (1)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. 

  (2)(A)Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerde; 
tezli master eğitimi için burs süresi yirmi dört 
ayı, doktora eğitimi için burs süresi kırk sekiz 
ayı geçemez. 

Ancak, lisans eğitiminden sonra doktoraya 
başlanılan birleştirilmiş programlarda doktora 
eğitimi için burs süresi altmış ayı geçemez ve 
tıp ihtisas ve tıp üst ihtisas burs süreleri, 
kayıtlı olduğu programın eğitim süresi kadar 
olur. 

  (B)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
üniversitelerde; tezli master eğitimi için burs 
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süresi bir buçuk yıl (üç dönem), doktora 
eğitimi için burs süresi ise dört yıl (sekiz 
dönem) kadardır. 

  (3)Çift anadal uygulaması olan bölümlerde öğrenim 
gören öğrenciler seçecekleri bir dalın program 
süresi kadar burs alabilirler.  

   
 

BEŞİNCİ KISIM 
Başarı Durum Değerlendirmesi, Bursların 

Başlatılması ve Durdurulması 
 

Başarı Durum 
Değerlendirmesi ve 
Bursların Başlatılması 

18. (1) Öğrencilerin başarı durumlarının 
değerlendirilmesi, bursların başlatılması veya 
durdurulması ile ilgili tüm işlemlerden,  Daire 
Müdürü ile  görevli ilgili Müfettişler 
sorumludur.  

           Ancak, uygulamada sehven yapılan 
yanlışlık sonucu fazla ödenen burs miktarının 
geri ödenmesinden öğrencinin velisi 
sorumludur. Veliden alınamayan fazla ödeme, 
ilgilinin kefilinden tahsil edilir. 

  (2) Değerlendirme süreci aşağıdaki gibi yapılır: 
      (A) Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke  

üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler 
başarı durumlarını öğretim yılı sonunda, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler 
öğrenim görülen programın dönemlik veya 
yıllık  değerlendirilmesine bağlı olarak, her 
dönem veya yıl sonunda başarı durumlarını 
ve kayıt durumlarını Daire’ye bildirmekle 
yükümlüdür. 

(B)Öğrencilerin başarı durumları her dönem 
veya yıl sonu, sunulan resmi belgeler 
üzerinden değerlendirilir. Başarılı olanların 
bursları geriye dönük olarak ödenir.  

                      Ancak, başarı durumunu ve kayıt 
durumunu yeni dönem başlama tarihinden 
bir ay içerisinde ibraz etmeyenlere geriye 
dönük ödeme yapılmaz. 
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ALTINCI KISIM 
Bursların Cezai Olarak Geçici veya Sürekli 

Durdurulması 
 

Burslu Öğrencilerin 
Mevzuata Uyma 
Zorunluluğu 
 
Fasıl 154 
     3/1962 
   43/1963 
   15/1972 
   20/1974 
   31/1975 
    6/1983 
   22/1989 
   64/1989 
   11/1997 
   20/2004 
   41/2007 
   20/2014 
   45/2014 
 
     4/1972 
      16/1977 
      54/1977 
     36/1982 
     37/1989 
     38/1991 
     42/2004 

19. (1)Burslu öğrenciler Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin ve öğrenim gördükleri ülkenin 
mevzuatına uymak zorundadırlar. 

(2)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.  

   
Okul veya Program 
Değiştirme ile Yatay 
ve Dikey Geçişlerde 
Başarı ve İzin Alma 
Zorunluluğu 

20. (1) Bu Tüzüğün 10'uncu maddesinin (11)'inci fıkra 
kuralları saklı kalmak kaydıyla burslu 
öğrencilerin başka bir okula nakli veya yatay 
veya dikey geçişleri Dairenin bilgi ve onayı ile 
yapılabilir. Onay alınmadan işlem yapılması 
halinde, öğrencinin bursu, geçici veya sürekli 
olarak durdurulabilir. 

  (2) Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerden de bu 
Tüzükte düzenlenen başarı koşulları aranır. 

 
Bursların Geçici veya 
Sürekli Durdurulması 

21. Bu Tüzük kapsamında verilen destek bursu, Devlet 
bursu ve başarı bursu aşağıda düzenlenen hallerde 
geçici veya sürekli olarak durdurulur; 

  (1) Geçici durdurma halleri şunlardır: 
  (A) Başarı durumunun belgelenmemesi; 
  (B) Yeni kayıt durumunun belgelenmemesi; 
  (C) Geçerli bir gerekçe veya mazarete 

dayanmadan sınavlara girilmemesi; 
  (Ç) Öğrenim gördüğü programda, dönemi/yılı 

başarı ile tamamlamaması; 
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  (D) Kayıtlı olduğu öğretim kurumundan geçici 
çıkarma cezası alması; 

  (E) Eksik resmi belge nedeni ile işlemlerinin 
tamamlanamaması veya durumunun 
değerlendirilememesi; 

(F) Kamuda veya özel sektörde öğretim 
programının gereği olarak yapılan staj 
maksatları dışında maaş ve/veya ücretli bir 
işte kendi nam ve hesabına çalışmaya 
başlaması; 

(G) Yanlış veya yanıltıcı beyanla burs aldığının 
tespit edilmesi; 
(Ğ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Devletinden veya Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren herhangi 
bir kurum ve  kuruluştan veya uluslararası bir 
kuruluştan burs, nakdi yardım veya başka bir 
isim altında herhangi bir ödenek  aldığının 
saptanması;  

  (2) Sürekli durdurma halleri şunlardır: 
  (A) Öğrenim gördüğü programdan mezun olması, 
  (B) Normal burs süresinin aşılması; 
  (C) Kaydının silinmesi ve öğrencilik durumunun 

sonlanması; 
Fasıl 154 
   3/1962 
    43/1963 
    15/1972 
    20/1974 
    31/1975 
      6/1983 
    22/1989 
    64/1989 
    11/1997 
    20/2004 
    41/2007 
    20/2014 
    45/2014  
 

       (Ç) Ceza Yasası'nda yer alan zimmet, rüşvet,    
            hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık      
            ve/veya cinsel nitelikli suçlar ve/veya bu   
            suçları işlemeye teşebbüs suçlarından  
            hüküm giymesi; 
 
 
 
 
 

4/1972 
      16/1977 
      54/1977 
      36/1982 
      37/1989 
      38/1991 
      42/2004 

      (D) 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 olması. 

   
Bursu Durdurma ve 
Başlatma Yetkisi 

22. Bursu başlatma, durdurma ve yeniden başlatma 
yetkisi Daire Müdürü ile ilgili Müfettişe aittir. 
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YEDİNCİ KISIM 
Tazminat Ödeme Ve Burs Encümeni 

 
Tazminat Ödeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48/1977 
  28/1985 
  31/1988 
  31/1991 
  23/1997 
  54/1999 
  35/2005 
  59/2010 

23.  (1) Bu Tüzük kurallarına aykırı olarak sehven fazla 
ödenen burs miktarının geri ödenmesinden 
bursu alan öğrenci ve kefili müştereken ve 
münferiden sorumludur. 

(2) Öğrenci veya kefili kendilerine bildirimin 
yapıldığı tarihten başlayarak üç ay içerisinde 
geri ödemeyi başlatmalı ve toplam miktarı en 
geç yirmi dört ay içerisinde Daire’ye 
ödemelidir. 

(3) Bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren üç 
ay içerisinde geri ödemeyi başlatmayanlar ve 
toplam miktarı en geç yirmi dört ay içerisinde 
ödemeyenler hakkında Kamu Alacaklarının 
Tahsili Usulu Yasası kuralları uygulanır. 

(4) Yükümlünün, yapılan bildirim tarihinden 
başlayarak üç ay içerisinde geri ödeme yapmayı 
taahhüt etmesi durumunda konu Burs 
Encümenince görüşülüp geri ödeme 
taksitlendirilebilir. Ödememesi halinde Kamu 
Alacakları Tahsili Usulü Yasası kuralları 
uygulanır. 

 
Burs Encümeni 24. (1) Burs Encümeni aşağıdaki şekilde oluşur: 
  (A) Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi 

Müdürü (Başkan) 
  (B) Eğitim işleri ile görevli Bakanlığın Temsilcisi 

(2 Üye) 
  (C) Maliye işleri ile görevli Bakanlığın Temsilcisi 

(1 Üye) 
  (Ç)Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı      

     Temsilcisi (1 Üye) 
  (D) Sosyal Hizmetler Dairesi Temsilcisi (1 Üye) 
  (2) Burs uygulaması ile ilgili işlemler, bu Tüzük 

kurallarına bağlı olarak Yüksek Öğrenim ve 
Dışilişkiler Dairesi tarafından yürütülür. 
 

Burs Encümeni'nin  
Görev, Yetki ve 

25. (1) Burs Encümeni'nin görev,  yetki ve 
sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

Sorumlulukları  (A) Öğrencilerden veya öğrenci velilerinden 
gelen bursla ilgili dilek ve şikayetleri 
değerlendirmek ve gerektiği hallerde karara 
bağlamak; 

  (B) Öğretim yılı için yapılan başarı durum 
değerlendirilmesinde öğrencinin başarısız 
olma nedeni kendisinin ve ailesinin sağlık 
nedenlerinden kaynaklanıyorsa bunun Sağlık 
Kurulu Raporu ile belgelenmesi halinde 
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bursunun devam edip etmeyeceğine karar 
vermek; 

  (C) Encümen Başkanı’nın getireceği, burslarla 
ilgili diğer konularda görüş bildirmek ve/veya 
karar üretmek; 

  (Ç) Bu Tüzük kapsamı dışındaki diğer burs konu 
ve uygulamaları  ile ilgili Bakanlar Kurulu 
onayı gerektiren konularda karar tasarıları 
hazırlamak; 

  (D) Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı bursları ve 
Daire tarafından bu bursu almaya uygun 
görülen öğrencilerin listesini onaylamak;  
         Ancak, bu bursların miktarı destek 

bursundan az olması durumunda eksilen 
miktar Daire tarafından tamamlanır. 

  (E) Gerek görmesi halinde burs müracaatları ile 
ilgili başvuru tarihinin uzatılmasına karar 
vermek. 

  (2) Burs Encümeni, üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile alır. 
 

Burs Encümeni'nin 
Sekreteryası 

26. Burs Encümeni'nin sekreterya işleri, Daire Müdürü 
tarafından görevlendirilecek Daire personeli 
tarafından yürütülür. 

   
 

SEKİZİNCİ KISIM 
Çeşitli Kurallar 

 
Bakanlığa Tahsis 
Edilen Burslar  

27. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, üçüncü ülke ve 
uluslararası kuruluşların, diğer kurum ve kuruluşların 
Bakanlığa tahsis ettiği burslardan yararlananlar bursu 
verenin ortaya koyduğu kural ve koşullara tabidir. 
Bursu veren ortaya kural koymamışsa Burs 
Encümeni başarı durumuna ve toplumun ihtiyaç 
duyduğu alanlara göre kural ve koşulları tespit 
ederek burs verir. 
 

İhtiyaç  
Fazlası 
Bölümler 
 

28. (1) İhtiyaç fazlası bölümler, her yıl en geç Mayıs ayı 
sonuna kadar Bakanlık ve Devlet Planlama 
Örgütü Müsteşarlığı’nın işbirliği ile saptanır ve 
Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulur. 

(2)Onaylanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan liste 
ayrıca yerel basın yolu ile de duyurulur. 
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Meslek Lisesi, Ticaret 
Lisesi ve Güzel 
Sanatlar Lisesi 
Mezunları ile Ön 
Lisans Programına 
Devam Edenlere 
Destek Bursu 
Uygulamasına İlişkin 
Özel Kurallar 

29. (1) Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ile Güzel Sanatlar 
Lisesi mezunlarına herhangi bir üniversitenin 
lisede öğrenim gördüğü program ile ilgili bir 
lisans programına kayıt yapmaları durumunda 
lise diploma derecelerinin 7.00 ve üzeri olması 
ve bu Tüzükte aranan başarı kriterlerini yerine 
getirmeleri koşuluyla ailelerinin ekonomik 
durumlarına bakılmaksızın, hazırlık sınıfı hariç 
olmak üzere, lisans öğrenimleri süresince destek 
bursu verilir. Ancak, ilgili programın ihtiyaç 
fazlası bölüm olması halinde destek bursundan 
yararlanamazlar. 

  (2)  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. 

  (3) (A)Ön lisans programlarına kayıt yaptıran 
Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Güzel Sanatlar 
Lisesi ve düz lise mezunu öğrencilere, lise 
diploma derecelerinin 7.00 ve üzeri olması 
ve bu Tüzükte aranan başarı kriterlerini 
yerine getirmeleri koşuluyla ailelerinin 
ekonomik durumlarına bakılmaksızın, 
hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, ön lisans 
öğrenimleri süresince destek bursu verilir. 

  (B) Öğrencinin ön lisans eğitiminden sonra lisans 
programına devam etmesi halinde intibak 
sınıflarından sonra bu Tüzüğün 5’inci 
maddesinin (4)’üncü fıkrasında belirtilen 
ekonomik koşullar ile (5)’inci fıkrasında 
belirtilen akademik koşullara uymaları 
halinde destek bursundan yararlanabilirler. 

  (C) 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 ailelerinin ekonomik     
      durum değerlendirmesi yapılmaz. 

  (Ç) İlgili programın ihtiyaç fazlası bölüm  
      olması halinde destek bursundan    
      yararlanılamaz. 

   
Özel Uygulama 
Kuralları 
 

30. (1)  Anne ve/veya babası vefat etmiş olup yetim 
aylığı alanlar ile bölüm/program gereği staj 
yaparken ücret alanlar hakkında bu Tüzükte 
düzenlenen herhangi bir burs veya ödenek 
almama koşulu uygulanmaz ve bu Tüzük 
kapsamındaki burslara başvurabilirler. 

  (2) Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde olup 
yüksek öğrenime devam eden Kuzey Kıbrıs 
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Türk Cumhuriyeti yurttaşı öğrencilere kayıtlı 
oldukları  bölümde genel ve/veya dönem sonu 
başarı ortalamalarının (CGPA ve/veya GPA) 
2.00 veya muadili veya üzeri olması koşuluyla 
destek bursu verilir. Genel ve/veya dönem sonu 
başarı ortalaması (CGPA ve/veya GPA) 
2.00’nin altında olanların bursları bir dönem 
daha devam ettirilir. Bir sonraki dönemde 
akademik başarı kriterlerini yerine  getirmeyen 
öğrencilerin bursları kesilir. 

  (3) (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı 
olup Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde 
bulunan yüksek öğrenimdeki öğrencilerin 
yukarıdaki (2)'nci fıkrada belirtilen 
niteliklere sahip olmaları koşuluyla 
Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu 
Kararı ile okul harçları karşılanabilir. 

  (B) Başvurunun yapıldığı yılın mali yıl başı 
olan Ocak ayındaki aylık brüt asgari ücret 
esas alınmak kaydıyla Sosyal Hizmetler 
Dairesi tarafından aile geliri; 

            (a) En fazla bir aylık brüt asgari ücret      
                  kadar olduğu belirlenen ailenin  
                  üniversitede öğrenim gören tüm  
                  çocuklarının; 
             (b) Aylık brüt asgari ücretin 1 katından           
                  fazla 1.5 katından az olduğu  
                  belirlenen ailenin üniversitede  
                  öğrenim gören çocuklarından biri   
                  hariç tümünün;  
              (c)Aylık brüt asgari ücretin 1.5      
                  katından fazla 2 katından az olduğu         
                  belirlenen ailenin üniversitede  
                  öğrenim gören çocuklarından ikisi   
                  hariç tümünün;  
       bu Tüzüğün 5'inci maddesinin (1)'inci, 

(2)'nci ve (3)'üncü fıkralarındaki nitelikleri 
taşımaları ve Tüzükte düzenlenen başarı 
kriterlerini sağlamaları koşulu ile hazırlık 
sınıfı ve ihtiyaç fazlası bölümlerde öğrenim 
görenler hariç Bakanlığın önerisi ve 
Bakanlar Kurulu Kararı ile dönemlik okul 
harcının en fazla yarısı karşılanabilir. 

 
   

DOKUZUNCU KISIM 
Geçici ve Son Kurallar 

 
Geçici Madde 
Burs Almakta Olan 
Öğrencilerin Durumu 

1. Bu Tüzüğün Yürürlüğe girdiği tarihte, bu Tüzükle 
yürürlükten kaldırılan Burs Tüzüğü uyarınca burs 
almakta olan öğrenciler, bu Tüzükte yer alan 
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kriterlere uyup uymadığına bakılmaksızın bir sonraki 
burs başvuru dönemine kadar burslarını almaya 
devam ederler.  
          Ancak 1 Mart 2017 tarihinden itibaren bu 
Tüzükte yer alan burs miktarları ve/veya burs 
oranları uygulanır. 
 

Geçici Madde 
Sonuçlandırılmamış 
Burs Başvuruları 

2. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte henüz 
sonuçlandırılmamış olan burs başvuruları, burs 
başvurusunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Burs 
Tüzüğüne göre sonuçlandırılır. 
        Ancak 1 Mart 2017 tarihinden itibaren bu 
Tüzükte yer alan burs miktarları ve/veya burs 
oranları uygulanır. 

   
Geçici Madde           
2011-2012 
Öğretim  
Yılında ve Bu 
Tarihten Önce 
Öğrenime Başlayan 
Öğrencilerin 
Durumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. (1) 2011-2012 Öğretim Yılı itibariyle ve bu tarihten 
önce Atatürk Öğretmen Akademisinde öğrenim 
gören öğrencilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
üniversitelerinin Hemşirelik bölümünde öğrenim 
gören öğrencilerin ve Türkiye Cumhuriyeti 
üniversitelerinde öğrenim görüp devlet bursu hakkı 
kazanan öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları 
programdan mezun oluncaya kadar ailelerinin 
ekonomik durum değerlendirilmesi yapılmamaya 
devam edilir.   
(2) 2011-2012 Öğretim Yılı itibariyle ve bu tarihten 
önce Atatürk Öğretmen Akademisinde öğrenim 
gören öğrenciler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
üniversitelerinin Hemşirelik bölümünde öğrenim 
gören öğrenciler için almakta oldukları burs 
miktarlarının yüzdelikleri değişmez.  

Geçici Madde 
2005-2010 Yılları 
Arasında 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
Dışındaki Diğer 
Ülkelerdeki 
Kolej ve Liselere 
Kayıt Yaptıran 
Öğrencilerin Durumu  
 

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olup, ailesi 
ile birlikte daimi ikâmetgahı Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde olan ancak, 2005-2010 yılları 
arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki 
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırarak 
lise eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
dışındaki diğer ülkelerde tamamlayan öğrenciler, bu 
Tüzük kuralları çerçevesinde destek bursundan 
yararlanır. 
 

Yürürlükten Kaldırma 
 
13.02.2014  
RG 33 
EK III 
AE.100 

26.06.2014 
RG 144 

31. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 
Burs Tüzüğü yürürlükten kalkar. 
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EK III 
AE.409 
04.09.2015 
RG.132 
EK III 
AE. 581 
 

Yürütme Yetkisi  32. Bu Tüzük, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler 
Dairesi’nin bağlı olduğu Bakanlık tarafından 
yürütülür. 
 

Yürürlüğe Giriş 33. Bu Tüzük, 1 Mart 2017 tarihinden başlayarak 
yürürlüğe girer. 

 


