Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
BURS YÖNERGESĠ

BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya yönelik olarak,
grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını Kıbrıs Sosyal Bilimler
Üniversitesi’ni tercih etmeleri için özendirmektir.
(2) Üniversiteye yerleşen öğrencileri başarıya yöneltmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek
üzere sağlanacak burslara ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
(3) Öğrencinin spor, sanat ve bilimsel etkinliklere olan ilgi ve katkılarını destekleyerek ulusal
ve uluslararası alanlarda Üniversitemizin başarısını arttırmaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Hazırlık Sınıfı dâhil, Üniversite öğrencilerine sağlanacak burs ve
indirimlerle ilgili düzenlemeleri ihtiva eder.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Senedi, Kıbrıs
Sosyal Bilimler Üniversitesi Ana Yönetmeliği, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyet Başkanı: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
c) Mütevelli Heyet: Kıbrıs Sosyal Bilimler Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
e) Burs: Bu yönergede düzenlenen ve üniversitemizde eğitim gören öğrencilere verilecek tüm
bursları,
f) Tam Burs: Öğrenim ücreti üzerinden %100 indirim şeklinde uygulanan bursları,
g) Kısmi Burs: Üniversiteye Giriş Burslarından %75, %50 ve %25 bursları,
h) İndirim Bursu: Öğrenim ücreti üzerinden çeşitli oranlarda indirim şeklinde uygulanan
bursları,
ı) Nakit Bursu: Öğrenciye nakit ödeme şeklinde uygulanan bursları,
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i) Normal Öğrenim Süresi: Hazırlık sınıfı için 1 yıl, Önlisans için 2 yıl, Lisans için 4 yıl,
yüksek lisans için 2 yıl, doktora için 4 yıl,
j) Azami Öğrenim Süresi: Hazırlık sınıfı için 2 yıl, Önlisans için 4 yıl, Lisans için 7 yıl, yüksek
lisans için 3 yıl, doktora için 6 yıl,
l) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Burslara ĠliĢkin Esaslar
Burs BaĢvuruları
MADDE 5 - Nakit Bursları için Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na, diğer
Burslar için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapılır. Üniversiteye Giriş Bursu ve
Teşvik Bursları için bir başvuruya gerek yoktur.
Birden Fazla Bursa Hak Kazanma
MADDE 6 (1) Birden fazla öğrenim ücretinde indirim bursu kazanan öğrenciler için bu
bursların en yüksek oranlı olanı uygulanır. Ancak öğrencinin, Üniversiteye giriş bursu ile
birlikte bu yönergede belirtilen başka indirim burslarına da hak kazanması durumunda en
yüksek oranlı bir burs daha alma imkanından faydalanabilir.
(2) Nakit ödeme şeklinde uygulanan destek burslarında öğrenci hak kazandığı tüm burslardan
faydalanır.
Burs Komisyonu
MADDE 7 - (1) Burs Komisyonu, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilecek iki
öğretim üyesi, Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısı, ile Öğrenci İşleri Genel
Müdürü’nden oluşur. Üniversite Mütevelli Heyeti’nin onayıyla gerçekleşir.
(2) Burs Komisyonu, bu yönerge uyarınca verilecek bursların takip, değerlendirme ve
sonuçlandırılması ile yetkili ve görevlidir.
(3) Burs Komisyonu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların yarısının bir
fazlasıyla karar verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burslar
MADDE 8 - Burslar,
a) Üniversiteye Giriş Bursu,
b) Teşvik Bursları,
c) Destek Bursları,
d) Diğer Bursları kapsar.
A. ÜNĠVERSĠTEYE GĠRĠġ BURSLARI
MADDE 9 - ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu”
öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen önlisans ve lisans öğrencilerini kapsar.
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Üniversiteye Giriş Bursu; öğrenim ücretinden %100 (tam burs), % 75, % 50 ve % 25 indirim
bursu olmak üzere dört gruptur.
B. TEġVĠK BURSLARI
MADDE 10 - Teşvik Bursları; Akademik Başarı Bursu, Ortaöğretim Başarı Bursu, Uluslararası
Öğrenci Bursu, Tercih Bursu ve ÖSYS Derece Bursundan oluşur.
Akademik BaĢarı Bursu
MADDE 11 - (1) Öğrenim süresi boyunca her akademik yılın sonunda yapılacak
değerlendirmeye göre kayıtlı olduğu program ve programda üstün başarı gösteren (İngilizce ve
Arapça Hazırlık Programları hariç) lisans ve önlisans öğrencilerine, o yılı izleyen eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere, Mütevelli Heyetince belirlenecek miktarda 8 ay boyunca
verilecek nakit burslardan oluşur.
(2) Akademik Başarı Bursu program ve programlarda bir önceki yılda elde edilen başarı
durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde,
ilgili yıl içinde en az 50 AKTS alması ve ilgili yılın not ortalamasının en az 3.00’a sahip olması
şartı aranır.
(3) Akademik Başarı Bursu, sınıf bazında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir.
(4) Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir. Öğrenci
yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda birden fazla akademik yılda Akademik
Başarı Bursu alabilir.
Ortaöğretim BaĢarı Bursu
MADDE 12 - Ortaöğretimde okul birincisi olan ve Üniversitemize kayıt yaptıran lisans
öğrencilerine verilen %100 indirim bursudur. Bu burs her program için yalnızca 2 lise
birincisine normal öğrenim süresince verilir. Bu şartı taşıyan öğrenci sayısı 2’den fazla ise
ÖSYS puanı en yüksek olan 2 öğrenciye verilir.
Uluslararası Öğrenci Bursu
MADDE 13 – (1) Üniversitemizde önlisans ve lisans programlarda eğitim gören uluslararası
öğrencileri kapsayan burslardır.
(2) Üniversitemiz tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlar ile başvuru yapan
uluslararası öğrencilerin tam burslu kabul edilebilmesi için bu sınavlardan en az %70 başarı
sağlamış olması gerekmektedir.
(3) Önlisans ve lisans programlarına sadece diplomaları ile başvuracak uluslararası öğrencilerin
tam burslu olarak kabul edilmesi için;
a) Mezuniyet ortalamalarının %80 ve üzeri başarı notuna sahip olması,
b) Eğitim dili Arapça olan programlar hariç, Türkçe ve İngilizce dillerinden en az birinden
hazırlık sınıfını geçecek düzeyde puana sahip olması gerekmektedir.
(4) Diploma notu ile kabul edilip eğitim dili Türkçe olan programlara devam eden uluslararası
öğrenciler bir yıl Türkçe öğrenmek için izinli sayılırlar ve bu süre bursluluk sürelerine dâhil
edilmez.

Sayfa No 1/1
Yng No: 2
Yayın Tarihi 09.09.2015
Rev No
Rev Tarihi

Adres : Haspolat Kavşağı
P.K 717 Lefkoşa /KKTC
Tel : 0392 2335 522
Fax : 0392 2335 522
e-mail : info@ksibu.edu.tr

(5) Diploma notu ile tam burslu olarak kabul edilen uluslararası öğrencilerin Ağırlıklı Genel
Not Ortalaması 1.80’in altına düşmesi halinde bursları %50’ye düşürülür. Bir sonraki yılda
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması en az 1.80 ve üzerine çıkan öğrencinin kesilen bursu yeniden
verilir.
(6) Eğitim dili Arapça olan Dini İlimler Fakültesi’ne devam eden uluslararası öğrenciler en geç
6. yarıyılın sonunda en az B2 düzeyinde Türkçe dil sertifikasına sahip olmak zorundadır.
Belirlenen süre içerisinde ilgili düzeyde sertifikayı getiremeyen öğrenciler 4. sınıfa
başlayamazlar.
Tercih Bursu
MADDE 14 - (1) Üniversitemizin ücretli programlarını veya kısmi burslu programlarını ilk 3
sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere verilen bursları kapsar.
(2) Üniversitemizin ücretli programlarını veya kısmi burslu programlarını 1. sırada tercih edip
yerleşen öğrencilere % 25, 2. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 20 ve 3. sırada tercih
edip yerleşen öğrencilere % 15 oranında tercih bursu verilir.
(3) Tercih bursu oranı, öğrencinin ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde
uygulanır.
ÖSYS Derece Bursu
MADDE 15 - (1) ÖSYS sonuçlarına göre üniversitemiz programlarını kazanan ve ilgili
sıralamalarda yer alan öğrencilere belirlenen miktarda her yıl 8 ay süreyle verilen nakit bursu
kapsar.
(2) Sıralamalar, programlar ve ödenecek burs miktarı Mütevelli Heyetçe belirlenir.
C. DESTEK BURSLARI
MADDE 16 - (1) Destek Bursları; Spor Bursu, Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu, Kardeş
İndirimi Bursu, Şehit ve Gazi Çocukları Bursu, ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
Mezunları Bursunu kapsar.
Spor Bursu
MADDE 17 - (1) Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip Üniversitemize yerleşen
öğrencilere % 100 indirim bursu verilir. Ancak milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan
öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar
müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim öğretim yılında uygulanır.
(2) Bireysel veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç
derece içerisinde yer alan öğrencilere Mütevelli Heyetçe belirlenecek miktarda ödül verilir.
(3) Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı
ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilir.
Sanat, Proje, YarıĢma ve Temsil Bursu
MADDE 18 – (1) Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi
dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca
kabul edilen öğrencilere Mütevelli Heyetçe belirlenecek miktarda ödül verilir.
KardeĢ Ġndirimi Bursu
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MADDE 19 - Üniversitemizin ücretli programlarına veya kısmi burslu programlarına kayıt
olan kardeşlerin her birine, aynı anda kayıtlı olduğu süre boyunca % 10 ücret indirimi
uygulanır.
ġehit ve Gazi Yakınları Bursu
MADDE 20 - Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit veya gazi
belgesi ibraz etmesi halinde şehit eşi ve çocuklarına %100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına
%50 oranında indirim bursu uygulanır.
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Mezunları Bursu
MADDE 21 - Üniversitemizin önlisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı
(DGS) veya Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile Üniversitemizin lisans programlarına kayıt
olan öğrencilere ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden % 25, üniversitenin lisans
programlarından mezun olup yüksek lisans programlarına kayıt olan öğrencilere ödeyeceği
öğrenim ücreti üzerinden % 30 ve üniversitenin lisans ve/veya yüksek lisans programlarından
mezun olup doktora programlarına kayıt olan öğrencilere ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden
%50 oranında burs verilir.
D. DĠĞER BURSLAR
MADDE 22 – Diğer Burslar; Çift Anadal ve Yandal Bursu ile Yatay Geçiş Bursunu kapsar.
Çift Anadal ve Yandal Bursu
MADDE 23 - Akademik başarı sağlayarak Çift Anadal veya Yandal eğitimi almaya hak
kazanan öğrencilerden ikinci anadal ve yandal eğitiminden öğrenim ücreti alınmaz.
Yatay GeçiĢ Bursu
MADDE 24 - Kurum içi ve kurumlararası yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilgili
puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden
herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Burs Süreleri ve Bursların Kesilmesi
Burs Süreleri
MADDE 25 - (1) Üniversiteye Giriş Bursu, Tercih Bursu ön lisans için iki, lisans programı
için dört, yüksek lisans için ve doktora için dört yıl devam eder.
(2) Akademik Başarı Bursu sadece öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.
(3) Ortaöğretim Başarı Bursu, ÖSYS Derece Bursu, Milli sporculara verilen Spor Bursu, Şehit
ve Gazi Çocukları Bursu, Kıbrıs Sosyal Bilimleri Üniversitesi Mezunları Bursu normal
öğrenim süresince verilir.
(4) Uluslararası Öğrenci Bursu;
a) Ulusal ve uluslararası sınavlarla kabul edilen uluslararası öğrenciler için bursları azami
öğrenim süresince,
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b) Diploma notu ile kabul edilen tam burslu uluslararası öğrenciler için bursları normal
öğrenim süresince, kısmi burslu olarak kabul edilen uluslararası öğrencilerin bursları azami
öğrenim süresince geçerlidir.
(5) Kardeş İndirimi Bursu kardeşlerin aynı anda kayıtlı olduğu süre boyunca uygulanır.
(6) Çift Anadal ve Yandal Bursu
geçerlidir.

çift anadal ve yandal öğrenime devam ettiği sürece

(7) Yatay Geçiş Bursu öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak azami öğrenim süresince
geçerlidir.
Bursların Kesilmesi
MADDE 26 - (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen hallerde bursları kesilir:
a) Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye
Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere kesilir.
b) Ortaöğretim başarı bursu, öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00’ın altına
düşmesi halinde kesilir. Öğrencinin AGNO’su 2.00’ın üzerine çıkması halinde takip eden
akademik yıldan itibaren yeniden tam burslu olarak öğrenimine devam eder.
c) Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ya da AGNO
not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının
en az %50 sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde “ÖSYS Derece Bursu”
kesilir. Bir sonraki dönem devam ve/veya başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen
yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır.
d) Dini İlimler Fakültesi’ne devam eden uluslararası öğrencilerden en geç 6. yarıyılın sonunda
en az B2 düzeyinde Türkçe dil sertifikasına sahip olamayanların bursu kesilir.
e) Diploma notu ile tam burslu olarak kabul edilen uluslararası öğrencilerin AGNO’su 1.80’in
altına düşmesi halinde bursları %50’ye düşürülür. Bir sonraki yılda AGNO’su en az 1.80 ve
üzerine çıkan öğrenci takip eden akademik yılda yeniden tam burslu olarak öğrenimine devam
eder.
f) Milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan milli sporcu öğrencinin bursu kesilir. Bursu
kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde
belirlenen burs bir sonraki eğitim öğretim yılında uygulanır.
(2) Lisansüstü öğrencilerden, Bilimsel hazırlık ve lisansüstü öğrenimini, normal öğrenim süresi
içerisinde tamamlamayanlar ile herhangi bir akademik yarıyılda, seçtiği ders sayısının en az
%50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin bursları kesilir. Devamsızlık
nedeniyle bursu kesilen öğrencinin devam şartını tekrar sağlaması halinde izleyen yarıyılda
bursu yeniden verilmeye başlanır. Yüksek lisans tez döneminde olanlardan tezini normal
öğrenim süresinde tamamlayamayanların burs süreleri bir defaya mahsus olmak 6 ay süre ile
uzatılır.
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BEġĠNCĠ BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 27 - İzinli sayılan (kayıt donduran) öğrencilerin hakları izinli sayıldıkları süre kadar
saklı kalır.
MADDE 28 – Mütevelli Heyetçe yeni bir belirleme yapılmadığı taktirde bir önceki yıl için
belirlenen burs miktarları takip eden akademik yıllarda uygulanmaya devam eder.
MADDE 29 -Mütevelli Heyet; Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda kayıtlı olan
öğrencilere bu yönergede yer almayan başka burslar vermeye, bu yönergede yer alan bursları
programlar itibariyle farklılaştırmaya, miktar ve oranlarında değişiklik yapmaya yetkilidir.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 30 – Bu yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihi takip eden eğitimöğretim yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – Bu yönerge hükümlerini Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.
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