Komisyon 11
Yüksek Öğretim ve Burs Uygulamaları
Komisyonu Kararları
1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüksek öğrenim kurumlarında eğitim alacak KKTC
vatandaşı öğrencilerin:
a. Merkezi bir sınavla ve eğitim göreceği programın gerektirdiği puan türünde
belirlenecek bir başarı çerçevesinde üniversitelere kayıt hakkı sağlanmalıdır.
b. Uluslararası kalite güvencesi olan GCE, IB, SAT ve KKTC Milli Eğitim
Bakanlığı’nca kabul gören eşdeğer sınavlarla ülkemiz üniversitelerine kayıt
hakkı sağlanmalıdır.

2. Kapsamlı gelişimsel rehberlik modelinin okul öncesi eğitimden başlayıp tüm eğitim
kademelerinde uygulanması ve bu çerçevede öğrencilere kariyer gelişim hizmetinin
sunulması...
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve özellikle III. Ülkelerde
çeşitli üniversitelere başvuran veya devam eden KKTC öğrencilerinin kişisel - sosyal,
eğitsel ve mesleki sorunlarına derinlemesine katkı sağlayacak Yüksek Öğretim ve
Dışilişkiler Dairesi, Dış İlişkiler Şubesi’ne bağlı “İletişim ve Yönlendirme” birimleri
kurulmasına ve bu birimlerde görev alacakların konularında uzmanlaşmış, çağdaş,
akademik donanıma sahip bireyler olması.
4. KKTC, TC ve III. Ülkelerde yüksek öğrenimine devam eden öğrencilerin sayı ve
profillerine doğrudan erişim sağlamak amacıyla KKTC MEB, DPÖ ve YÖDAK
himayesinde ortak bir elekronik veri tabanının ivedilikle oluşturulmasına; özellikle III.
Dünya Ülkelerinde eğitimini sürdüren öğrencilerimizin bu elektronik veri tabanı
aracılığıyla daha sağlıklı ve güncel bilgilerini kayıt altına almak amacıyla her öğrenciye
kayıtlı olduğu üniversitenin her akademik yılı sonunda akademik program süresince
öğrenci nin öğrenci belgesini ibraz etmesi karşılığında belli bir hazırlık ödeneğinin (bkz.
Burs Tüzüğü) tanzim edilmesi.
5. TC üniversitelerine GCE A-Level sonuçları ile başvurularını yapan KKTC vatandaşı
öğrencilerin, üniversite başvuru kabul süreleri ile GCE A-Level sonuçlarının açıklanma
sürelerinin eş zamanlı olmamasından ötürü yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla
KKTC MEB aracılığıyla YÖK’e başvuru yapılarak sorunun giderilmesi bağlamında bir
konsensusa varılması ve aşağıdaki hususların yeniden ele alınarak düzenlenmesine, bu
bağlamda:
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a. TC üniversitelerine GCE A-Level veya eşdeğeri bir sınavla başvuran KKTC
öğrencilerine YÖS sınavının kaldırılması.
b. TC üniversitelerine GCE A-Level veya eşdeğeri bir sınavla başvuran KKTC
öğrencilerine yüksek öğrenim harcının kaldırılması.
c. TC üniversitelerine GCE A-Level veya eşdeğeri bir sınavla başvuran KKTC
öğrencilerine ek kontenjan verilmesi.

6. Öğrencilerin, Genel Ortaöğretim veya Mesleki Teknik Öğretim sonrası yönlendirecekleri
yüksek öğretim programları ile ilgili olarak;
a. Kalkınma hedeflerine uygun olarak insan gücünün karşılanması ve
yükseköğretimin planlanması amacıyla DPÖ ve MEB işbirliğinde bilimsel
nitelikli ihtiyaç analizinin yapılması,
b. DPÖ ve MEB’nın işbirliği ile ihtiyaç duyulan meslek alanlarının iletilmesi
amacıyla okullarda bilgilendirme seminerlerinin periyodik olarak yapılması,
c. Öğrencilerin, ilgi, yetenekleri ve iş hayatının ihtiyaçları doğrultusunda yüksek
öğretime yönlendirilmesi sürecinde rehberlik servisleri ile işbirliği yapılması
amacıyla Yüksek Öğretim ve Dışilişkiler Dairesi bünyesinde bir müfettişin
istihdam edilmesi,
d. Mesleki teknik öğretimde eğitim gören öğrencilerin ilgi ve yetenekleri ile iş
hayatının gereksinimleri doğrultusunda çeşitli mesleki eğitim programlarına
yönlendirilmeleri ve istihdam edilmeleri için “Mesleki Danışma Birimleri”
oluşturulması,
e. İş hayatında geçerli mesleklerin güncel tanımları ve sınıflandırılması yapılarak
standartların belirlenmesi; hangi eğitim kurumlarının hangi düzeyde meslek
eğitim programlarını uygulayacağının tespit edilmesi,
f. Mesleki ve Teknik Eğitim, Orta ve Yüksek Öğretim kurumları arasında
program devamlılığı, bütünlüğü için gerekli çalışmaların başlatılması,
uygulamaların denetlenmesi ve gereği halinde yaptırımların uygulanması.

7. Engelli öğrencilerin eğitim ve burs hakları ile ilgili gerekli düzenlemenin yapılması.
8. Yurt dışına yüksek öğrenime giden, KKTC vatandaşı olan ve KKTC’de ikamet eden tüm
öğrencilerin;
a. Uçak bileti indiriminin evrensel haklar çerçevesi içerisinde dünya ölçülerine
göre yeniden düzenlenmesi.
b. Öğrencilerin uçaklarla gidiş gelişlerinde kıyafet ve kitapların kilo bakımından
daha ağır oluşu nedeniyle kilo haklarının yükseltilmesi.
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9.

Burs Tüzüğü’nün değişikliğe uğrayarak “Burs ve Öğrenim Kredisi Tüzüğü”ne
dönüştürülmesi;
a. Burs Tüzüğüne ilaveten öğrenim kredisi tüzüğünün hazırlanması; ve bu
bağlamda yüksek öğrenime başlayacak öğrencilerin bu krediyi talep etmeleri
halinde yararlanması; burs süresinin öğrenim programının süresini geçmesine
müteakip ise yükümlünün kayıt altında gelir elde ettiği bir işe başlamasından
sonra geri dönüşünün asgari ücret baz alınarak makul bir süre zarfında tanzim
edilmesi.
b. Burs Tüzüğü’nde geçen KKTC sınırları olarak geçen tanımlamanın Kıbrıs
sınırları olarak değiştirilmesi.
c. Burs Tüzüğü’ndeki 3,75 olan başarı kriterinin kaldırılması ve yeniden bilimsel
normlarla düzenlenmesi.
d. Özel ve tüzel kişilerin gelirlerinin denetimlerinin sıklaştırılması ve daha detaylı
değerlendirilmesi; bu yöntemle daha adil bir burs dağılımının sağlanması.
e. Burs Tüzüğü’ndeki 29. maddede ihtiyaç fazlası saha ve alan olarak
tanımladığı alanların da öğrenim burslarından yararlandırılması.
f. GCE A-Level ve eş değeri sınavlarla Kıbrıs, TC ve III. Ülkeler yüksek
öğrenim lisans programlarına kayıt yapan öğrencilerin de burs tüzüğü, destek
bursu kapsamına girmesi.
g. Burs hakkından yararlanacak olan öğrencilerin teşvik edilmesi bağlamında,
mali yıl başı kabul edilen ocak ayı dikkate alınmaksızın (Burs Tüzüğü’nün 16.
Maddesi, 1 Fıkrası), yeni asgari ücretin resmi gazetede yayımlanmasıyla
birlikte yeni burs miktarının düzenlenmesine;
h. Burs hakkından yararlanacak öğrencilerin on iki ay boyunca ve programın ön
gördüğü sürece devam etmesine.
i. Burs Tüzüğü’nün 5. Maddesi’nin 3. Fıkrasına göre aile gelirinin brüt asgari
ücretin 3.2 katı olan kat sayının artırılarak 4.5 olması ve çocuk sayılarına göre
gerekli değişikliklerin yapılması.
j. Burs miktarlarının belirlenme sürecinde bir komite oluşturulmasını ve öğrenci
paydaşının bu komitede temsil edilmesi.
k. Burs Tüzüğü’ndeki yer alan destek bursunun en az %50’den %60’a başarı
bursunun da %65’ten %75’e yükseltilmesi.
l. Burs Tüzüğü’nün 11. Maddesinin 1. Fıkrasının GCE A-Level sonuçlarına da
uygulanması için gerekli düzenlemelerin yapılması

10. Olası bir çözüme hazır olmak için yüksek öğretimde Avrupa Birliği normlarına (Bologna
Süreci) uyum çalışmalarına YÖDAK şemsiyesi altında bir an önce başlanması. Bologna
3

sürecine koşul çalışmalarını 2006 yılında tamamlayan DAÜ’nün ve diğer üniversitelerin
deneyimlerinden faydalanılması.
11. Olası bir çözüm halinde Kuzey Kıbrıs’taki tüm yüksek öğretim kurumlarının Avrupa
Birliği Yüksek Öğretim Ajansı tarafından derogasyon hakkı tanınarak akredite edilmesi.
12. YÖDAK’ın en kısa sürede Kuzey Kıbrıs’taki tüm yüksek öğretim kurumlarını eğitim alt
ve üst yapılarının iç denetime alarak Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Ajansı kriterlerine
uygun olarak yapılandırılması için gerekli çalışmalara başlaması.
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