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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
HUKUKUNA GÖRE KURULMUŞ OLAN ÜNİVERSİTELERİN
KARŞıLIKLI TANINMASINA DAİR
MİLLETLERARASı ANLAŞMA

(l) Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin ön lisans ve lisans
diplomaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları bakımından denklik işleinine tabi
tutulmaksızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçerlidir.
(2)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan (ini versitelerin ön lisans ve
lisans diplomaları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bakımından denkiik işlemine tabi
tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde de geçerlidir. Ancak bunun için, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olan kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan bir
ünivrsitedeki lisans veya ön lisans programına, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerindeki
lisans ve ön lisans programlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin olarak Türkiye Cı4mhuriyeti
hukukuna göre her yıl yapılan sınav sonuçlarına göre yerleştirilmiş olmaları şarttır.
(3) Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretinı Kunılunca her yıl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
üniversitelerinde öğreiıim görecek Türkiye Cümhuriyeti vatandaşları ile ilgili olarak
kontenjan verilebilmesi için;
-.

a) Kontenjan verilecek fakülte veya bölümün müfredat programının Türkiye Cumhuriyeti
yükseköğretimkurumlannda izlenen müftedat programlarıyla yeknesaklığıııın bulunması,
b) Lisans ye ön lisans programlarının, devam mecburiyeti olan örgün öğretim programları
olması,
-

e) Kontenjan verilecek fakültenin kadrosunda, öğrenci sayısı ve ders yükü itibarı yla yeterli
sayıda öğretim üyesinin bulunması,
d) Öğrencilerden tahsil edilecek öğrenci harç veya ücretlerinin miktarının, önceden
belirlenerek, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu'na bildirilmesi,
e) Üniversitenin rektörü ile kontenjan verilecek fakültenin dekanımn profesör akademik
unvanını ve faltültedeki bölüm başkanlarmı n, öncelik profesör ve doçentlere verilmek üzere,
öğretim üyesi olarak akademik unvan taşıması,
şarttır.
(4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden verilmiş
ön lisans ve lisans diplomalan ile ilgili olarak işbu Anlaşma hükümlerine göre deriklik işlemi
yapılmasına gerek olmaması, ibraz edilen diplomamn sıbhatinin'rürkiye Cumhuriyeti
Yükseköğretim Kurulu tarafından araştırılmasına engel teşkil etmemektedir.
(5) Türk Lirası cinsinden belirlenmiş olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
öğrencilerden alınacak olan harç veya ücretlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki
enflasyon oranında artış yapılabilir. Ancak bu artış, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim
Kurulunun mutabakatı ile uygulamaya konulabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatançlaşı olan

öğrencilerden alınacak olan harç ve ücretin yabancı para biriminden belirlenmiş olması
Halinde, ilgili öğrenci bakımından geçerli olan harç ve ücrette değişiklik yapılamaz.

t

(6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları bakımından, ön lisans ve lisans öğretimindeki yatay ve dikey geçişlerle ilgili
olarak, -Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş kriter ve esaslar
uygulanır.
.

.

(7) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde
gördükleri lisansüstü öğrenim sonucunda aldıkları diplomalarla ilgili olarak Türkiye'de
denkiik işlemi yapılabilmesi için, öğrencinin lisansüstü programa kayıt yaptırdığı tarih
itibarıyla bu programı n Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kuruİunca tanınmış olması
şarttır.

(8) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin akademik standartları, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon
Kumlu ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafindan oluşturulan müşterek bir
komisyon tarafindan her yıl değerlendirmeye tabi tutulur. Bu komisyon, Kuzey Kı bns Türk
Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kumlu
tarafindan belirlenen iki profesör ve Türkiye Cumhiıriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen üç profesörden oluşur. Söz konusu Komisyonca belirlenen standartlar Kuzey Kıbrıs
Turk Cumhuriyeti Milli Eğıtım ve Kultur Bakanlığı ıle Turkıye Cumhurıyetı Milli Eğıtım
-takaliğınıngöPüne stnulduk sorng uygulamr. 4(omisyon üyelerinin .istihdamm xe- bu
üyelere yapılacak ödemeler bakımından her devletin kendi iç hukuku uygulamr,
(9) tşbu anlaşma hükümlerinin uygulanmSı bakımından, ön lisans, lisans ve lisansüstü
öğrenimin başladığı tarihteki vatandaşlık bağı esas alınır.

.

(10) Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kujulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna
göre kurulmuş olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarım işbu Anlaşma hükümlerine göre
öğrenci olarak kabul eden üniversitelerin, Anlaşmaya taraf olmayan devletler nezdinde
'türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş bir üniversite olarak muamele görmesi için
gerekli tedbirleri alır.
(11) İşbu Anlaşma kapsamına giren hususların dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunun Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerle ilgili olarak bu ülke hukukundan kaynaklanan
yetkileri saklıdır.
(12) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış işbu Anlaşma 16. 1.2009 tarihinde ikişer orijinal
nüsM halinde imzalanmış olup taraf devletlerin her birinin yasama organınca çıkarılan onay
kanununa stinaden onaylandığının birbirlerine bildirdikleri son bildirimin alınmasını takip
eden gün yururlüğe girer.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Adına

.

Canan ÖZTOPRAK
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

İNTERNATİONAL AGREEMENT
ON RECİPROCAL RECOGNITİON OF THE İJNİVERSITIES
THAT ilAVE BEEN ESTABLISHED İN ACCORDANCE WİTH THE LAW OF
REPUBLIC OF TURKEY AND TURKİSH REPUBLIC OF NORTIIERN CYPRUS

(1) Without heirrg subject to ahy equivaİence procedures .regarding the citizens of Turkish
Republic of Northerrı Cyprus, associate. degree diplomas and undergraduate degree .dipiomas
of the universities that have been established in aceordance with the law of Republic of
TurkĞy sha11 be yalid in the Turkisl-ı Republic of Northern Cyprus.

.

(2) Withaut being sub'ect to any eçuivalence procedures regarding the citizens of Repubİi f
Turkey, associate degree diplomas and undergraduate degree dipJomas of the uni 'ersiies that
have been established in aceori tnce with the law of Turkish Republic of Northern Cyprus
shali be valid i: the Rupublic cf Turkey. However, for such recognition, the citizens of
Republic of Turkey shall be placed in the ıniversities established in accordance w th the iaw
of Turkish Repubhc of Northetr. Cyprus pursuant ta the results of the exarnination which is
being heid annualiy in accordanee with thc Iaw of Repub)ic of Turkey regarding the
placement of the s;udents in associate dLgree and uııdergraduate degree prognw s of the
universities of the.kepublic of Turkey.
(3) in order that the Council of Higher Education of Republic of Turkey to award a quota for
the citizens of Republic of Turkey who wili receive education in universities of the Turkish
Republic of Northern Cyprus, it is necessary that
a) The sy!labus of the faculty or the department, which wiil be awarded with a quota, shall be
uniformed with the syllabus of the higher education institutions of the Republic of Turkey,
b) Undergraduate and associate degre programs shall be formal education programs with
compulsory attendance,
e) The quantity of the lecturers as the staff of the faculty to be awarded with a quota shall be
suffıcierıt in respect of the quantity af the students and the course had,
d) The amount of the student duties and the tuition fees to be imposed on the students shall be
determined in advance and submitted to the Couzı cil of Higher Education of Republfc of
Turkey,
e) The academic degree of the rector of the university and the dcan of the faculty to be
awarded with a quota shail be professor and the head of the departments shall have the degree
preferabiy professor, assistant professor then lecturer,
(4) Regarding the associate degree and undergraduate degree diplomas grarıted by the
Universities established in accordance with the Turkish Republic of Northern Cyprus Iaw, to
have rio need of sceking the diploma equivalence in accordance with the artictes of ıhis
Agreement, shall not be an impcdirnent to investigate the validity of the subrnitted diploma hy
the Cotıncil of 1iigher Educarion of Republic of Turkey.

(5)
in case the charges and the fees have been determined as the Turkish Lira, increas in the
,harges and the tuition fees shall be imposed on the Republic of Turkey citizen students at the
1 Lnflation rate of the Turkish Republic of Northern Cyprus. However. such an increase shall
oniy be applicable upon with the approval of the Turkish Council of Higher Education. in
case the charges and the tultion fees imposed on the Republic of Turkey national stüdents
have been dcterrnined as foreign currency, the eharges and the fees imposed on the student
concemed shall not be increased------------

(6)Regarding transfers between associste degree programs, from associate dcgree to
undergraduate degree programs, between undergraduate degçee proğrams, the criteria aııd the
principais acceptcd by the Council of Higher Education of Republic of Turkey shall be
applicabİe to the citizens of RepuhLc of Turkey educated in the universities of Turkish
Republic of Northern Cyprus.
(7)En order to start equiva}ency proceengs regarding the diplornas of the citizens of
Rtpublic of Turkey as a consequerıce of their pnstgraduate education in univcrsities of the
Turkish Repuhlic of Northern Cyprus, the prognm must be recognized by the Couııdil of
Higher Education of Republic of Turkey at the sı ude.nt's registry date of sueh postgraduate
program.

.

The academic standards of the universities of Turkish Republic of Northern Cyprus shall
(8)
be subject to arı annual evaluation by the common commission which is formed by the Higher
Education Plairning, Inspection Accreditation and Coordination Council of Turkish Republic
of Northern Cyprus and Council of Higher Education of Republic of Turkey. This
comrnission is constituted by two professors deterınined by the Higher Education Planning,
Inspecüon Aecred tıon and Coordrnatıotı Councıı of Turkısh Republıc of Northern Cyprus
and, three professors determined by the Council of Higher Eduütioi 6f Reı5ub[ic M T*kĞ':
Stançlards identifıed by the members of this Commission shall be app[ied after their
submission to the consideration of the Ministry of Education and Culture of Turkish Republic
of Northern Cyprus and the Ministry of Education of Republic of Turkey. The domestic iaw
of each state shall be applied to the employment and the payment of the each member of the
commission.
in terms of execution of the provisions of thiğ agreement, the citizenship bond at the
(9)
beginning date of associate degree, undergraduate or postgraduate education shall be the
basis.
(10)The Council of Higher Education of Republic of Turkey shall take the necessary
precautions for the universities established in accordance with the Iaw of Turkish Republic of
Northern Cyprus which accepts citizens of the Republic of Turkey as students pursuant to this
Agreement to be treated as a university established in accordance ith the law of Republic of
Turkey before the non-contracting state.
Apart from subjects within the seope of this Agreement. regarding the universities in the
(11)
Turkisli Republic of Northern Cyprus, the competences of Higher Education Planning
Evaluation, Accreditation and Coordination Council of Turkish Republic of Northem Cyprus
arising from the taw of this State shall be reserved.

This AgreemenL has beeu drafled in 1'urkish and English and signed on [6/01/2009 in
(12)
iwo originül copies; it shal! hc in törce on thc foliowing day of the delivery of the la_st
notification whioh has been made in orda to noti15' each other that the Agreement is ratifıed
pursuant ta the ratıfication act enacted by the legislative body of each confracting state of
deciaration of affırmatjon
For the Government of
the Republic of Turkey
Assoc. Prof I-Iüyin ÇELİK
Minister Qf National Education

For the Govemment af
the Turkjsh Republic of Northern Cyprus
Canan ÖZTOPRAK
Minister of Nattonal Education and Culture

