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YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ 

Amaç  

Madde 1- Bu yönetmelikteki amaç; Yakın Doğu Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve 

lisansüstü diploma programlarındaki öğrencilere verilecek burs ve indirimlerle ilgili 

esasları belirlemektir.  

Kapsam  

Madde 2- Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisansüstü 
diploma programlarındaki öğrencilere verilecek burs ve indirimlerle ilgili hükümleri 
kapsar.  

Dayanak  

Madde 3- Bu Yönetmelik 65/2005 Sayılı KKTC Yüksek Öğretim Yasası, Yakın Doğu 

Üniversitesi Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, Yakın Doğu Üniversitesi Ön 

lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 

ile diğer ilgili mevzuatlar esas alınarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

Madde 4- Yönetmelikte geçen;  
 

a) Burs Komisyonu: Burs başvurularını değerlendirmek üzere Rektörlükçe kurulan 
3 kişilik komisyonu,  
 
b) Normal öğrenim süresi: Hazırlık sınıfı olmayan ön lisans programlarında 2 yıl, 
lisans programlarında 4 yıl (Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültelerinde 5, Tıp 
Fakültesinde 6 yıl)  hazırlık sınıfı zorunlu olan ön lisans programlarında 3 yıl, lisans 
programlarda 5 yıl (Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültelerinde 6, Tıp 
fakültesinde 7 yıl), yüksek lisans programlarında 2 yıl ve doktora programlarında 4 yıl 
olan öğrenim süresini,  
 
c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,  
 
ç) Rektör: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,  
 
d) Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesini,  
 
e) YKS: Yükseköğretim Kurumları sınavını ifade eder. 

Burs Komisyonu  

Madde 5- (1) Başarı ve destek burslarıyla ilgili başvuruları değerlendirmek ve 
başvurularla ilgili gerekli kararları almak üzere, Rektörlük tarafından üç kişilik Burs 
Komisyonu oluşturulur. Burs Komisyonu kararları Rektörlüğe sunulur ve Mütevelli 
Heyeti Başkanlığı onayından sonra kesinleşir.  

(2) Burs başvuruları ve bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi, başvuruların 
Burs Komisyona iletilmesi ve buna ilişkin işlemlerin koordinasyonunu Genel 
Sekreterlik yürütür. 
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Burs Süreleri  

Madde 6 - (1) ÖSYM kılavuzunda yer alan tam ve kısmi burslu programlara yerleşen 
öğrencilerin bursları, normal öğrenim süresi için verilir. Kayıt yenilenmeyen ve ders 
kaydı yapılmayan süreler, bu süreye dâhildir. Üniversite tarafından onaylanan yasal 
izinler normal öğrenim süresine dâhil edilmez.  

(2) Yaz Okulu burs kapsamı dışındadır. 

Birden Fazla Bursu Hak Etme  

Madde 7 - Bu Yönetmelik çerçevesinde öğrenci birden fazla burs ve indirim hak 
ettiğinde sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır. 

Öğrencilere Verilen Burslar 

Madde 8 – (1) Üniversiteye Giriş Bursları: ÖSYM tarafından yapılan merkezi 
yerleştirme sınavı sonucuna göre YKS kılavuzunda yer alan burslu diploma 
programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen tam ve kısmi burslardır. Bunlardan tam 
burs öğrenim ücretinin tamamını, % 75 burs öğrenim ücretinin dörtte üçünü, % 50 burs 
öğrenim ücretinin yarısını, % 25 burs öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. 

 
(2) Tercih Bursları: Yükseköğretim programları tercih döneminde üniversitenin 

resmi internet sitesinde duyurulmak üzere belirli bir tercih sırasına göre sunulan 
burslardır.  

 
(3) Kardeş Bursları: Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarındaki her bir kardeşe % 10 veya 15 oranında uygulanan burslardır. 
 
(4) Lisansüstü Bursları: Lisansüstü programlara başvuran öğrencilere genel not 

ortalamaları ve akademik referanslarına göre burs komisyonunca belirlenen oran ve 
sürede uygulanacak burslardır. 

 
(5) Spora Destek Bursları: Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı tarafından 

üniversitenin spor kulüplerinde aktif spor yapan öğrencilere burs komisyonunca 
belirlenen oran ve sürede verilen burslardır. 

  
(6) Bilim, Sanat ve Kültür Bursları: Bilim, sanat ve kültür alanlarında 

uluslararası platformda başarı kazanmış öğrencilere burs komisyonunca belirlenen 
oran ve sürede uygulanacak burslardır. 

 
 (7) Yatay Geçiş Bursları: Yakın Doğu Üniversitesine diğer üniversitelerden 

yapılan yatay geçişlerde öğrencilerin geldikleri kurum, giriş puanı ve genel not 
ortalamalarına göre başvuru yapmaları durumunda burs komisyonunca belirlenen 
oranda uygulanacak burslardır. 

 
(8) KKTC Öğrenci Bursları: Yakın Doğu Üniversitesi tarafından her yıl 

düzenlenen "Yakın Doğu Üniversitesi Giriş ve Burs Sıralama Sınavı" sonucunda başarılı 
olan öğrencilere sınavda elde ettiği başarıya göre burs komisyonunca belirlenen oranda 
verilen burslardır. 

 
(9) Üçüncü Ülke Bursları: Üçüncü ülke vatandaşlarına, genel not ortalamalarına 

göre ön lisans ve lisans programları için burs komisyonunca belirlenen oran ve sürede 
verilen burslardır. 
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Bursların Kesilmesi 

Madde 9 – (1) Bir disiplin soruşturmasında iki yarıyıl ve üzerinde uzaklaştırma 
cezası alan öğrencinin bursu kesilir. 

 (2) Üniversite giriş ile lisansüstü burs kategorilerinden burs alanlardan normal 
öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin bursu kesilir. 

Hüküm Bulunmayan Haller  

Madde 10 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, üniversitenin 
akademik teşkilat ve işleyiş yönetmeliği, ön lisans ve lisans eğitim öğretim yönetmeliği, 
lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği, senato ve üniversite yönetim kurulu kararları ile 
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

Yürürlük  

Madde 11 - Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümleri Rektör tarafından yürütülür.  

 

  


