KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ BURSLARI
UYGULAMA YÖNERGESİ
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Karar No: 2020/02
Karar Tarihi: 11.02.2020

Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörlüğü, KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Kuruluş ve İşleyiş Tüzüğünün ilgili maddeleri
uyarınca Kıbrıs İlim Üniversitesi Senatosunun önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile aşağıdaki
Yönergeyi yapar.
MADDE 1. İSİM
Bu yönerge “Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğrenci Bursları Uygulama Yönergesi” olarak isimlendirilir.
MADDE 2. AMAÇ
Bu yönergenin amacı, Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından, aşağıda öngörülen hususlar çerçevesinde
verilecek olan burslara ilişkin uygulamaların, düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
MADDE 3. KAPSAM
i.

Bu yönerge, Kıbrıs İlim Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm eğitim birimlerinde okuyan ve
burs, mali destek ya da öğrenim ücretinde indirim almaya hak kazanan öğrencilerin, bu haklarını
nasıl kullanabileceklerini, kapsamını, miktarını, süresini, başvuru koşullarını ve sona ermesine ilişkin
düzenlemeleri kapsar.

MADDE 4. TANIMLAR
Bu yönergede geçen başlıca kavramların tanımları aşağıda verilmiştir.
Ders yükü: Öğrencinin müfredatında her akademik dönem için belirlenen kredi yükü.
Ödemekle yükümlü olunan ücret: Öğrencinin almış olduğu burs miktarı düşüldükten sonra ödenmesi
gereken meblağ.
MADDE 5. DAYANAK
Bu yönerge Kıbrıs İlim Üniversitesi Kuruluş ve İşleyiş Tüzüğü, YÖDAK ve YÖK ilgili yasa, yönetmelik ve
tüzükleri esas alınarak düzenlenmiştir.
MADDE 6. BURS DEĞERLENDİRME KOMİYONU
Öğrencilerin burslardan yararlandırılması ve burs haklarının sona erdirilmesi “Burs Değerlendirme
Komisyonu”nca değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla kesinleşir.
Burs Değerlendirme Komisyonu Rektör, Rektör Yardımcıları, Öğrenci İşleri Müdürü ve Mali İşler Müdüründen
oluşur.
MADDE 7. BURS, HARÇ İNDİRİMİ VE MALİ DESTEK TÜRLERİ VE DEVAM KOŞULLARI
A. KİU’YA GİRİŞ BURSLARI
i. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılan Yükseköğretime Geçiş
Sınavı (YGS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) veya Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kıbrıs İlim
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Üniversitesi’nin (KİU) burslu programlarına yerleştirilen öğrenciler veya KİÜ’nin KKTC uyruklu
öğrencilere yönelik düzenlediği giriş ve burs sınavına göre Mütevelli Heyet Başkanı kararı ile
belirlenen burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, yerleştikleri programın normal öğrenim
süresi boyunca öğrenim ücretinden yerleştikleri kontenjanın burs oranında muaftırlar. Burs
yalnızca öğrenim ücretinin muafiyetini kapsar. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs
hakkını kaybeder. Ancak benzer programlar arasında geçiş yapan öğrencilerin durumları Mütevelli
Heyet Başkanınca karara bağlanır.
ii. KİU’ya Giriş Bursu verilecek olan programlar ile o programlara ait burs koşulları, her akademik yıl
için, Mütevelli Heyet Başkanlığınca belirlenir ve kontenjanlarla birlikte ÖSYM sınav kitapçığında
yayımlanarak yürürlüğe girer.
iii. KİU’ya Giriş Bursu aşağıdaki durumlarda sona erer:
a. Yasal mazereti bulunmadan bir dönem devamsız olmak.
b. Yükseköğrenim Kurumundan en az 1 yarıyıl “Uzaklaştırma” cezası almış olmak.
B. KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ - TEŞVİK BURSU I
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen YGS ve LYS’de herhangi
bir puan türünde, ilk 1000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve KİÜ programlarından birine
yerleştirilen öğrencilere %100 burs verilir. Burs süresi normal eğitim süresi kadar olup devam etmesi
için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.
i. Not ortalaması hesabına katılan ilk iki akademik dönemin sonundan itibaren; Kümülatif Genel Not
Ortalaması (CGPA) 3.00 veya üzerinde olmak.
ii. Yerleştirildiği programa devam ediyor olmak.
C. KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ - TEŞVİK BURSU II
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen YGS ve LYS’de herhangi
bir puan türünde aşağıda belirtilen kategorilerdeki öğrenciler arasında girme başarısını gösteren ve
KİÜ programlarından birine yerleştirilen öğrencilere verilir.
İlk 1001 – 2000 arasına giren öğrencilere % 75,
İlk 2001 – 3000 arasına giren öğrencilere % 50,
İlk 3001 – 4000 arasına giren öğrencilere % 25.
Bu burs, öğrenim ücreti muafiyetini kapsar. Burs süresi normal eğitim süresi kadar olup devam
etmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.
i. Not ortalaması hesabına katılan ilk iki akademik dönemin sonundan itibaren; Kümülatif Genel
Not Ortalaması (CGPA) 2.75 veya üzerinde olmak.
ii. Yerleştirildiği programa devam ediyor olmak.
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D. LİSE BİRİNCİSİ BURSU
Üniversitenin herhangi bir lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan, KKTC lise veya dengi okul
mezuniyet derecesi pekiyi olan okul birincilerinin veya TC liselerinden mezun olup KİÜ’nin herhangi
bir programına ÖSYM tarafından okul birincisi kontenjanı ile yerleştirilen okul birincilerinin ödemekle
yükümlü oldukları öğrenim ücretlerine %25 indirim uygulanır. Burs süresi normal eğitim süresi kadar
olup öğrencinin yerleştirildiği programa devam etme koşulu aranır.
E. EĞİTİM DESTEK BURSU
Eğitim destek bursları aşağıda belirtildiği gibidir.
i. KKTC uyruklu öğrenciler için öğrenim ücreti, her yıl % 75’e varan burslar dahilinde Üniversite
tarafından ilan edilir. Buna ek olarak, her yıl belirli bir tarihte Üniversite tarafından sadece KKTC’li
öğrencilerin katılımına açık olan bursluluk sınavında başarılı olan KKTC’li öğrencilere, her yıl
Mütevelli Heyet Başkanlığınca belirlenen ve Üniversite tarafından duyurulan oranlarda burs verilir.
ii. Uluslararası öğrenciler için her yıl Mütevelli Heyet Başkanlığınca belirlenen öğrenim ücretleri ve
burs oranları uygulanır.
iii. Bursların süresi normal öğrenim süresi kadardır.
iv. Yukarıda belirtilen burs oranları Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile
tekrar düzenlenebilir.
v. Eğitime destek bursu almaya hak kazanan öğrenciler, Üniversite yönetiminin kendilerine vermiş
olduğu görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.
F. ŞEREF VE YÜKSEK ŞEREF BURSU
İlk iki akademik dönemin sonundan itibaren kayıtlı bulundukları programlarda Şeref derecesinde
üstün başarı gösteren ve normal ders yükü taşıyan lisans ve önlisans öğrencileri, Kümülatif Genel Not
Ortalaması (CGPA) en az 3.00 ise, “Şeref Burslusu”,
İlk iki akademik dönemin sonundan itibaren kayıtlı bulundukları programlarda Yüksek Şeref
derecesinde üstün başarı gösteren ve normal ders yükü taşıyan lisans ve önlisans öğrencileri,
Kümülatif Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.50 ise, “Yüksek Şeref Burslusu”, olabilirler.
Şeref burslusu öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin %20 - %40’ı oranında
(kayıt harcı hariç); Yüksek Şeref burslusu öğrencilere de ödemekle yükümlü oldukları öğrenim
ücretinin %50’si oranında (kayıt harcı hariç) indirim uygulanır.
Şeref ve Yüksek Şeref bursları yıllık olup her yılın sonunda belirtilen kriterlere göre yeniden
değerlendirilir.
Şeref ve yüksek şeref bursları, eğitime düzenli olarak sürdüren aktif öğrencilere verilmektedir.
Öğrenimine uzun süre ara vermiş, öğrenci affı ile eğitimine geri dönmüş, izinsiz eksik dönemi
bulunan, vb. durumdaki öğrencilere bu burs uygulanmaz.
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G. BAŞARILI SPORCU BURSU
KİÜ’ni temsilen katıldığı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen düzeydeki bir sportif
etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren veya KİÜ Spor Kulüplerinden
birisinde aktif spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de aktif ve
başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur. Sporcu bursu iki dönemliktir. Burs öğrenim
ücretini kapsar. Bursun kapsamı, süresi ve koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir
ve Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından onaylanır.
H. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BURSU
KİÜ Lisansüstü programlarında kayıtlı Araştırma Görevlilerine %100 burs verilir (kayıt ücreti hariç).
I.

ENGELLİ ÖĞRENCİ BURSU
Her yıl KKTC ve TC uyruklu, %40 ve üzeri derecede ve engeli ilgili kurumlarca belgelenmiş öğrencilere
KİÜ’ne giriş koşullarını sağlamaları koşuluyla ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti üzerinden
%50 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. Bu burs aşağıdaki durumlarda sona erer:
a. Yasal mazereti bulunmadan bir dönem devamsız olmak.
b. Yükseköğrenim Kurumundan en az 1 yarıyıl “Uzaklaştırma” cezası almış olmak.
c. Engelinin ortadan kalkmış olması.

J. ŞEHİT ÇOCUĞU BURSU
KKTC ve TC Yasalarınca şehit kabul edilenlerin Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde okuma hakkı kazanan
çocuklarına % 100 oranında öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Burs süresi tüm programlarda
normal öğrenim süresi kadardır.
K. KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI VE ÇOCUKLARINA YÖNELİK BURSLAR
KİÜ çalışanlarına, çalışanların eş ve çocuklarına, her biri için ödemekle yükümlü oldukları öğrenim
ücreti üzerinden % 25 oranında indirim uygulanır. Kurumdan ayrılan veya görevine son verilen
personel ve/veya eşleri ve çocukları izleyen yarıyıldan itibaren burs hakkından yararlanamaz.
L. GÖREVLİ DEVLET MEMURU İNDİRİMİ
Bakanlar Kurulu, T.C Büyükelçiliği, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile, Devlette, Kamu Hizmetlerinde ve KİT’lerde çalışmak
üzere T.C Hükümeti veya T.C Kamu Kuruluşlarınca geçici görevli olarak vazifelendirilen T.C Uyruklu
personele, eş ve çocuklarına KKTC’de görev yaptıkları sürece Kıbrıs İlim Üniversitesine kabul edilen
veya öğrenim gören çocuklarına normal öğrenim ücreti üzerinden başarı durumuna bakılmaksızın
%20 oranında indirim uygulanır.
MADDE 8. İZİNLİ AYRILAN VEYA KAYIT SİLDİREN BURSLU ÖĞRENCİ
İzinli ayrılmak durumunda olan burslu öğrencilerin ilgili döneme ait bursu iptal edilir. Ayrıca,
devamsızlık, kayıt yenileme, vb. her hangi bir nedenle eğitimini normal süresi içerisinde
tamamlayamayacağı anlaşılan burslu öğrencinin bursu iptal edilir.
5

MADDE 9. DİSİPLİN UYGULAMASI
Üniversite’den en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası almış olan öğrenciler öğrenim ücreti bursu
alamazlar.
MADDE 10. DİĞER HUSUSLAR
A. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler için burs, mali destek ya da öğrenim ücretinde indirim
uygulanmaz.
B. Öğrencinin alacağı burs oranı % 100’ü aşamaz.
C. Öğrencinin birden fazla bursu hakettiği durumlarda, sadece en yüksek burs oranı uygulanır.
D. Kıbrıs İlim Üniversitesine yerleştirildiği yılın ÖSS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden çift
ana dal/yan dal lisans programlarına başvurarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ana dalda
yararlandıkları burs oranında burslu olarak öğrenim görürler.
E. Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift ana dal/yan dal
lisans programını bitiremeyen öğrenciler için çift ana dal lisans programında 2 yarıyıl, yan dal
lisans programında ise 1 yarıyıl bursları devam ettirilir.
F. Şeref ve yüksek şeref burs başvuruları sadece güz döneminde, online ders kayıt haftasından iki
hafta önce yapılır. Burs başvurusunda bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri aşağıdaki
belgeleri beyan etmek ve eksiksiz olarak Burs Değerlendirme Komisyonuna sunmak
zorundadırlar. Belgelerden her hangi birinin eksikliği durumunda başvurular değerlendirmeye
alınmaz. Beyan edilecek belgeler:
a. Burs başvuru formu.
b. Transkript.
c. Danışman referans mektubu.
d. Etkinliklere katılım belgesi (Öğrenci Dekanlığı onaylı).
e. Sosyal sorumluluk projesi katılımı (En az bir adet).
f.

Üniversite etkinliklerinde yer aldığına dair belge (Öğrenci Dekanlığınca verilmiş).

MADDE 11. SON HÜKÜMLER
A. Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti yukarıda belirtilen burs ve indirimleri yürürlükten kaldırabilir,
değiştirebilir veya bunun dışında burslar ve yardımlar belirleyip uygulayabilir.
B. Bu yönergenin uygulanması sırasında oluşabilecek ve yönergede açık olarak ifade edilmeyen
durumlarda, Mütevelli Heyet Başkanının kararı geçerli olacaktır.
MADDE 12.YÜRÜRLÜK
Bu Yönerge, Kıbrıs İlim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip, Mütevelli Heyet tarafından
onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
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MADDE 13. YÜRÜTME
Bu Yönerge, Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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