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Sayı: 29/2009
65/2005 SAYILI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK ÖĞRETİM
YASASI TAHTINDA FAALİYET GÖSTEREN YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARINDAN İLİŞİĞİ KESİLENLERE ÖĞRENİMLERİNE DEVAM
EDEBİLME HAKKI VERİLMESİNE İLİŞKİN (GEÇİCİ KURALLAR) YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim

1.

Bu Yasa, 65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim
Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam edebilme
Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

2.

Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Lisans Eğitimi”, orta öğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık veya
eşdeğeri bir programı kapsayan yükseköğretimi anlatır.
“Lisansüstü Eğitim”, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta
yeterlilik eğitimini anlatır.
“Ön Lisans Eğitimi”, orta öğretime dayalı en az dört yarı yıllık bir
programı kapsayan insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans
öğretiminin ilk kademesini oluşturan yükseköğretimi anlatır.
“Yükseköğretim Kurumu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yükseköğretim Yasası tahtında faaliyet gösteren kurumları anlatır.

Amaç

3.

Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren
yükseköğretim kruumlarında eğitim gören ve her ne sebeple olursa
olsun yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlere tamamlayamadıkları öğrenimlerine devam edebilme imkanı sağlamaktır.

Kapsam

4.

Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasasına
bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren
yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı dahil, ön lisans, lisans
tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü ve sanatta yeterlilik
öğrenimi görev ve her ne sebeple olursa olsun yükseköğrtim kurumları
ile ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayan Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti , Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşlarını
kapsar.

5.

(1) Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak,
ön lisans tamamlama, lisans pedagojik formasyon, lisansüstü ve sanatta
yeterlilik öğrenimi görenler ile kurumu adına yurt içinde başka bir
yüksek öğrenim kurumunda lisansüstü öğrenim görenler, bu Yasanın
yürürlüğe girdiği tarihten önce başarısızlık, ekonomik sebepler veya
kendi isteğiyle dahil, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, bu
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak iki aylık süre içerisinde
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ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları
halinde aşağıda öngörülen haklardan yararlanırlar:
(A) Başvuruda bulunanlar, ilgili yükseköğretim kurumları
tarafından, iki aylık başvuru süresinin dolması beklenmeden
de bu haklardan yararlandırılabilirler.
(B) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini
yapmakta olanlar terhislerini; gözaltında, tutuklu veya
hükümlü olup da cezaevinde bulunanlar ise bu hallerinin
sona ermesini takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim
kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen
haklardan yararlandırılırlar.
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen başvuru süresi sonuna kadar
yükseköğretim kurumlarınca haklarında ilişik kesme işlemi tesis edilen
yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön
lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü ve
sanatta yeterlilik öğrenimi görenlerden, ilişik kesme işlemine karşı idari
yargı mercilerine başvurmuş olanlar da yukarıdaki (1)’inci fıkrada
belirtilen başvuru süresi içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna
başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.
Davanın davacının aleyhine sonuçlanması, kişinin bu maddede belirtilen
haklardan yararlanmasına engel teşkil etmez.
(3) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamına girenlerden ön lisans ve lisans
düzeyinde ilişiği kesilenlere aşağıda öngörülen haklar verilir:
(A) Devam şartını yerine getirmedikleri dersler için bir eğitimöğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme
hakkı ve dört sınav hakkı;
(B) Devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız
oldukları dersler için dört sınav hakkı; istemeleri halinde
başarısız oldukları derslere bir eğitim-öğretim yılı, dnönemlik dersler için bir dönem devam etme hakkı;
(C) Devam zorunluluğu bulunmayan dersler için dört sınav hakkı;
(Ç) Not ortalaması nedeniyle sınıfta kalmış olanlara, bir üst sınıfa
bir eğitim-öğretim yılı devam etme hakkı ve istedikleri üç
dersten not yükseltmek için iki sınav hakkı;
(D) Not ortalaması nedeniyle mezun olamayanlara, istedikleri üç
dersten not yükseltmek için iki sınav hakkı
verilir.
(4) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamına girenlerden lisansüstü düzeyde
ilişiği kesilenlere aşağıdaki haklar verilir.
(A) Devam şartını yerine getirmedikleri dersler için bir eğitimöğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme
hakkı ve üç sınav hakkı;
(B) Devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız
oldukları dersler için üç sınav hakkı; istemeleri halinde bu
dersleri değiştirerek bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler
için bir dönem deam etme hakkı;
(C) Yeterlik için üç sınav hakkı;
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(Ç) Yüksek lisans öğrencileri için bir yıl; doktora öğrencileri için
üç yıl tez hazırlama süresi;
(D)Doktora Yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil
sınavında başarısız olanlara üç sınav hakkı;
(E) Sanatta yeterlilik alanlarında başarısız olanlara, başarısız
oldukları derslerden üç sınav hakkı
verilir.
(5) Yukarıdaki (3)’üncü ve (4)’üncü fıkralarla verilen hakların
kullanılması süreci sonunda başarılı olanların öğrenciliğe
intibakları yapılır ve haklarında, yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi
işlem yapılır.
(6) Başarısız olunan derslerin programdan çıkarılmış olması halinde
bu derslerin yerine, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından
muadil başka dersler belirlenir.
(7) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamına girenlerden; pedagojik
formasyon programını tamamlayamayanlar için üç sınav hakkı
verilir; yapamadıkları uygulamalar için ilgili yükseköğretim
kurumu tarafından devam imkanı sağlanır.
(8) Yukarıdaki (3)’üncü ve (4)’üncü fıkralardaki haklar saklı kalmak
kaydıyla, uygulamalı eğitim-öğretim yapan yükseköğretim
kurumlarından ayrılanlara, devam edemedikleri dersler ve
uygulamalar için ilgili yükseköğretim kurumu tarafından devam
imkanı sağlanır. Bunlar için yukarıdaki (3)’üncü fıkrada
öngörülen sınav süreci, ilgili yönetmeliklerdeki devam şartı
tamamlandıktan sonra başlar.
(9) Lisans programlarına devam ederken çeşitli nedenlerle ön lisans
diploması alarak kurumlarından ayrılanlar da yukarıdaki
(3)’üncü fıkrada belirtilen haklardan yararlandırılır.

59/2000
43/2002
59/2003
4/2004
5/2005
22/2008
28/2008

(10) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen başvuru süresi içinde
askere alınmaları gerekenler, bu maddede belirtilen hakları
kullandıkları takdirde tecilli veya tehirli sayılır. Bu Yasadan
yararlanarak öğrenciliğe intibakları yapılanların askerlik tecil
veya tehir işlemleri hakkında Askerlik Yasasının 35’inci ve
36’ncı maddesi kuralları uygulanır. Bunlardan askere alınması
gerekenlerin ise istemeleri halinde askerlik süresi boyunca
öğrenim hakları dondurulur.
(11) öğrenimlerine burslu olarak deam ederken ilişiği kesilenlerin, bu
maddede belirtilen haklardan yararlanarak öğrencilik hakkını
elde etmeleri halinde, bursluluk statülerinin devam edip
etmeyeceğine ilgili
yükseköğretim kurumlarının mütevelli
heyeti karar verir.
(12) Bu Yasanın uygulanmasında yükseköğretim kurumları arasında
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istişareyi yapmak ve sorunları gidermede Yükseköğretim
Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu
(YÖDAK) yetkilidir. Bölümünün kapatılmış olması nedeniyle
kurumlarına dönmeleri mümkün olmayanlar için Yüksek
Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon
Kurulunca (YÖDAK) denklik yönünden uygun Yükseköğretim
kurumları belirlenecek bu Yasayla verilen hakların kullanılması
sağlanır. Bu kişiler, talep etmeleri halinde, Yüksek Öğretim
Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunca
(YÖDAK) denklik yönünden başka yükseköğretim kurumlarına
yönlendirilir. Birden fazla yükseköğretim kurumundan ilişiği
kesilmiş olanlar, ilişiğinin kesilmiş olduğu yükseköğretim
kurumlarından istediklerinden herhangi birine başvuruda
bulunabilirler.
Yürütme Yerkisi

6.

Bu Yasayı, Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş

7.

Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.

