1120

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 4 Temmuz 20l1
tarihli Yetmİşdokuzuncu Birleşiminde oybirliğiyle kabul olunan *65/2005
Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtıne|a
Faalİyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından ilişiği Kesiıenlerc
Oğrenimlerine Devım Edebilme Hakkı Verilmesine ilişkİn 1Geçici
Kurıllar) (Değİşiklik) Yasası''Anayasanın 94'üncü maddesinin (l)'inci
fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

Sayı:40l20l1
SAYILI KUZEY KIBRts TÜRK CuMtruRlYETi YÜKSEKÖĞRETiM YAsAsI
TAHTINDA FAALiYET GÖSTEREN 1ıJKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN İLIŞiĞİ
KESıLENLERE ÖĞRENİ\4LERİNE DEVAM EDEBİLME HAKKI vERlLMEsNE
ıLıŞKtN (GEÇıcı KURALLAR) @EĞıŞİKIıK) YAsAsI
65/2005

Kuzey Kıbns Tüık Curnhuıiyeü cumhuriyet Meclisi aşağıdaki

Yasayı yapaı;

Kısa İsim

29nrcg

l.Bu Yas4 652005 say ı Kuzey Kıbns Tiı* cumhüiyeli
Ylıkseköğerim Yasası Tütında Faaliyet Gösteıen Yiiksekö&etim
Kurıınlanndan iüşigi Kesiıenıeıe Ögrenimlerine Devam Edebitme

Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasası olarak
isimlendiriliı ve aşğıda "Esas Yasa'' olaıak aıılan 65/2005 Sayılı
Kuzey Kıbns Tiırk Cumburiyeti Yükseköğetim Yasası Tahtında
Faaliyd Gösteren Ytıkseköğrctim Kıırumlanndan ıtişiğ Kesitenlere
oğreniıııleriıe Devam Edebilme Hakİr Verilmesine llişkin (Geçici
Kııraılal) Yasası ile birlikte okunur.
EsasY8sam 2. Esas Yas4 4'0ncü maddesi, bu maddede yeI alan kurallarxı yapılmış
4'üncü Maddesinin oıan uygulamalanıa halel gelıneksizin kaldıılmak ve yerine Eağıdaki
Değ$iıilınesi yeni 4'üncü madde konmak suıetiyle değştiıilir:
"Kapsam

65n005
21n008
40/2009

4. Bu Yasa, Kuzey Kıbns Ttırk

Cumhuriyeti

Yükseköğetim Yasasına bağlı olarak Kuzey K]bns

Türk Cumhuıiyetinde faaliyet

gösteIen

yü*şeköFetirn kurumlannın hazulıİ sınıflan dahil,

ön lisaıs, lisaıs tamamlarn4 lisans'

pedagojik
öğİenimi
göIen ve bu Yasan n yiiriıIıüğe girdiği tarihten önc€
başansızlıj<, ekonomik sebepler veya kendi
formasyon, üsaosiist'ü ve sanatta y€teTlilik

isteğiyle yıikseköğetim kwumlan

ile

ilişiği

kesilenler ile yurt dışuıdaki üniveısiteleıden yatay
geçiş yaptıktan sorua yatay geçişleri iptal edilenler
ve biı program kazandıkları halde kayıt
yaptırmayanlaı düil olmak iizere heI ne seb€ple

oluşa olsuı yülceköğetim kuıumlan ile ilişiği
kesilen velveya öğenirnlerini tamaEııayamayaı
Kuzey Kıbns Tlt* cumhudyetı, Türkiye

I
I

Cumhuıiyeti ve diğer üke yumaşlannı kapsar.
Aıcak bu Yasa" keııdi ulusal yasasna göre
ter& suçuDdan mahküm olaıılaı veya affa uğamlŞ

olsalaı dahi hırsıdık' dolandıncılıl

t?A geçme ve beızeri yüz kızartıcı
mabkum olan kişileri hiçbiı suıene

1121
EsasYasaıın

S'inci

Maddesiıin

Değiştirilmesi

3. Esas Yasa' S'inci madclesi, bu maddede yer alan kurallaıı yapılmiş
olan uygulamalanna halel gelııeksiziı kaldınlmak ve yerine aşağıdaki
yeni S'inci madde konma.k suretiyle değiştirilir:

'Yüksek

Öğrenimıerini
Tamaınlayamayanlara
Ögreniııılerini
Taınamlama

Hakkı
Veıilmesi

5.

(ı) Bu

Yasa kapsam:nda

ilişikleıiıin kesildğ

olaı kişileıe,
yiıkseköğetim

kuıumlanna başıııruda bulırnmalan

halinde kendileıine yiıkseköğrenimıerini
tamamlama bakkı veriliı.

(2) Bu

Yasa kapsamında olup başıuruda

buluıanlanı intibaklaı'
yiıks€köğ€tim

(3)

kurumlanıca

mewa.radan çe4evesindc yapılu'

ilgili

kendi

Öğıenimleıine burslu olaıak devam
edeıken ilişiği kesilenlerin, bu Yasada

beliıtilen haklaıdaı

yaıarlaııaıak

öğencilik hak}ııu elde euneleri halinde,

bıırslulü stalüerinin devam

'

etmeyeceğine

kunıııüanıun
veıir.

(4) Bu

ilgili

edip

rükseköğTetim
Müteveıli Heyeti kaIar

Yasaıın

uygulaıımasmrla

1ükseköğetim kurumlan arasında
istişaıel yapmak ve sorunlan

.

gidermede Yüks€kğğretim

Planlamı

Deıetleme, .. Alıediıasyon ve
Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)
yetkilidiı. Bölümitniln kapatılmış olması

ıedeniyle kuıumlanna

dönmel€ri

mitmkiin olrnayanlar için
Yl:kseköFetim PlaıIam4 Denetleme,
Akreditasyon ve Koorünasyon
KuIuıutrca (YÖDAK) denkıik yönünden

uygurı yükseköğetim

kururrı.lan

beliılenere& bu Yasayla veıilen haklanı
kullanılması sağlaoİ. Bu kişiler' talep

etmeleri haıinde,

Yiılrseköğeüm

Planlama' Deıetleme, Aİİeditasyon ve

Koordinasyon Kuıuluıça (YÖDAK)

denklik yöıiinden bEka 1rjkseköğetim
kurıımlanna yöılendiİilir. Biıden fazla

$k€köğğim

kııumundan iıişiği
kesilıniş olanlar' ilişiğiıin kesilııiiş
olduğu yükseköğetim kuıumlanndan

isteiiklerindcn heıhangi

başvııruda bıılunabiliıler."

biıine

1r22

(ı) (A) Bu

Yasa kapsamında olan kişilere, bu (Değişiklik)
Yasasııın yüıiiılüğe giıdiği tarihten başlayaıak beş aylık

Geçici Madde l.
Baş'ıııru

slıre içeıisinde ilişiktcıinin kesiıdiği

SüıeIeri

yükseköğetim

kıııumlanna başvuruda buluıınalan halinde kendilerine
y'ükseköğenimleıiıi' ıamamlama hakkı veIitir.

(B) Bu

(Değişiklik) Yasasının }'lırihıüğe gildiği tarihte
gözaltındA fufuk]u veya mahküm olup da cezaevinde

bulunanlaı ise bu balleıinin'sona ermesini tatip eden iki ay
içinde ilgili 1'ükseköğetim kurumuıa başvurmalaı halinde

bu Yasaıın 5'inci

.

(c)

maddesinde belirtilen haktaıdan
yaraılanduılıılaı.
Bu (Değişiklü) Yasasııılı }'ürüılüğe girdiği taıihte ask*lik
göİevini yaPmakta olanlff terhislerini takip edan iki ay
içinde i$ili 1tkseköğ*irn kııruıiııına bavuımalan balinde
bu Yasaııı 5'iıci maddesinde bclirtilen haUaıdaı
yaraılaıdınlu. Milracaat süresi içinde askere alıımalan
gereken

KKTC yuİttaşıanıdan, bu

yasarta beliıtilen haklan

kullananlann askerlikleri GrteıeDmiş sayılıı. Bu Yasadaı

yaraılanaıak öğIenciıiğe intibaklan yapılan KKTC
erteleme işleırı.Ieıi haktında Askalik
Yasasınıı 35'inci ve 36'ncı madde kuıallaı uygulaıır.
BuıIaıdan askere alıı.ııası gerekenleıin ise istemeleli
halinde asksrlik süresi boyunca öğeDim haklan

s9/2000

yuİttaşlanün ask€rıik

4312002

59n003
4t2004

5/zü5
2Ai008

dondıırul uı.

2812008

3sn0o9

(2)

Bu Yısa tapsamııda olup da yukandaki (lfinci fiIııada beliıtilen
başvuru stiresi sonuna kadar y,tıkseköğetim kurumlannca

haklannda ilişik kesme işIerııi gerçkleştidrmiş, ancak iüşik kesme
ğlemiıe kaışı idaıi yarg mercilerine ba"s,ınırmuş olaılaI da

.
Yiıİiıİlüğe

Güş

yukandaki (ı}inci fikıada belirtilen başvı:ru siiıesi içeıisinde
iıgiıi yükseköğıeıin kurumuna başvurmaıari halinde bu Yasanın
5'inci rııaddesinde belinilen haklardan yaraılaıurlar. Davaoın
davacının aleyhine sonuçlaııması, kişinin bu Yasaıun 5,iıci

maddesiıde belinilen haklaıdaı yaıarlaıımasrna engel teşkil
ebrcz."

4. Bu Yas4 Resmi Gazete'de yayımlandığ taıihten başlayaıak 1,lirürlüğe
giıer.

