ÖĞRETMENLER YASASI
(25/1985 Sayılı Yasa)
_______________
Madde 67 (2) ve 102 Altında Tüzük
R.G.109
A.E.658
28.11.1986

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 25/1985 sayılı
Öğretmenler Yasası'nın 67 (2) maddesi uyarınca aynı yasanın 102. maddesinin
verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

RG.66
14 7 1988
EK.III
AE.315

1. Bu Tüzük "Öğretmenler
isimlendirilir.

RG.15
13 2 1998
EK.III
AE.67
Kısa İsim

Yurt

Dışı

Burslar

Tüzüğü"

olarak

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
"Bakanlık" eğitim ve öğretim işleriyle görevli Bakanlığı anlatır.
"Burs Seçim Kurulu" Burs Seçim Komisyonunun yerini alan ve
öğretmenlerin burs seçimi ile ilgili görev yapan kurulu anlatır.
"Devlet" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni anlatır.
"Komite" Bakanlar Burs Komitesini anlatır. Bu komite, Eğitim, Dışişleri
ve Mali işlerle ilgili Bakanlardan oluşur.
"Yasa" 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasasını anlatır.

Tefsir
Kapsam

3. Bu Tüzük, öğretmen burslarıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsar.

Amaç

4. Bu Tüzüğün amacı; öğretmenlerin mesleklerine ilişkin hizmetlerde
yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak ve staj yapmak üzere devlet
burslarından veya yabancı ülke veya örgütlerden sağlanan burslardan nasıl
yararlanacaklarını düzenlemektir.

Burs Saha ve
Sayılarının
Saptanması ve
Duyurulması

5. Bakanlıkça saptanan ve bütçe yasasına yansıtılan burs sayıları ve sahaları
ile yabancı bir devlet veya örgütün verdiği ve devletimizce de onaylanan
burslar, burs veren devlet veya örgütün şartları veya önerileri ile birlikte
öğretmenlere bir genelge ile imza karşılığı sunulur.

Burs Seçim
Kurulunun
Oluşumu

6. 1) Burslar için en uygun adayın seçilebilmesini temin amacıyla, aşağıdaki
temsilcilerden oluşan Burs Seçim Kurulu oluşturulur.
Hizmetiçi Eğitim Müdürü veya Bakanlıkça görevlendirilecek bir
müdür (Başkan)
Bakanlığa ait ilgili Daire Müdürü.
Teftiş Dairesi Müdürü.
Dış İlişkiler ve Yüksek Öğrenim Müdürü.
Personel Dairesi Müdürü veya temsilcisi.
2) Yabancı Devlet veya örgüt bursu olması halinde bu kurulda ilgili devlet
veya örgütün de temsilcisi de bulunabilir.
3) Görüşlerinden yararlanmak üzere, Bakanlıktan uzman ya da danışman
çağrılabilir.

Burs Seçim
Kurulu
Sekreterliği

7. Burs Seçim Kurulu sekreterlik görevi, Bakanlıkça görevlendirilecek
müfettiş veya danışman statüsündeki bir personel tarafından yürütülür.
8. 1) Bursu, yabancı bir devlet ya da örgütün vermesi halinde Bakanlar Burs
Komitesinin onayına sunulur. Ancak bursu veren devlet veya örgütün
şartları olması halinde bu şartlar da önerilerle birlikte Bakanlar Burs
Komitesinin bilgisine getirilir.

2) Bakanlar Burs Komitesince tavsiye edilecek konu ve seviyelerdeki
bursların temini, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nca yabancı
hükümetler veya uluslararası teşekküller nezdinde alınır.
Başvuru

9. Öğretmenler, Burs Seçim Kurulunca ilan edilen burslara kurulun matbu
formlarını doldurarak bağlı olduğu müdürlük kanalı ile kurula başvururlar.

Atanma ve
Seçilme

10.1) Kurul, burs adaylarını ilgili olduğu sahada yeterlilik ve gerekirse seçme
sınavına tabi tutar. Mülakat ya da sınav neticesi girmeye hak kazanan
kişinin, o kurumun aradığı koşulları taşıması gerekir.
2) Kurul, burs adaylarını mülakata tabi tutarak en uygun olanları burstan
yararlandırmak üzere saptar.
3) Burs için adayların sağlık durumlarının iyi olması ve bunun tam
teşekküllü bir devlet hastahanesinden temin edilecek bir sağlık raporu
ile tevsik edilmesi koşuldur.

Burs İçin İzin
Süresi

11. Burs hakkından yararlanacak öğretmenlere iki yıla kadar ödenekli izin
verilebilir. Gerekirse bu süre iki yıla kadar uzatılabilir.

Öğretmenlerin
kadrolarında
bırakılmaları

12. Bu amaçla yurt dışına gönderilecek öğretmenler kadrolarında bırakılırlar
ve maaşlarını tam olarak almaya devam ederler. Bu gibi öğretmenlerin
barem içi artış alma hakkı ve diğer hakları ile yükümlülükleri devam eder.
13. Burs kazanan her öğretmen, burslu olarak yapmaya hak kazandığı kurs,
staj ya da öğrenimi başarı ile tamamlamak zorunda olduğuna, aksi
takdirde bu maksat için yapılan tüm masrafları geri ödemekle yükümlü
olacağına dair örneği Ek I'de bulunan bir yükümlülük belgesini imzalar ve
Bakanlığa verir.

Burs Öncesi
İzin

14. Burs alan öğretmen, bursun başlangıç tarihinden 15 gün önce yol ve diğer
hazırlıkları yapmak üzere izinli sayılır ve bu izin öğretmenin mazeret
izninden indirilemez.

Bursların
Başlatılması

15. Burslar, Burs Seçim Kurulunca seçilen öğretmenin eğitim göreceği
kuruma kaydolarak fiilen eğitime başladığı tarihten itibaren başlatılır.

İzleme ve
denetleme

16. Burs alan öğretmenlerin bu süre zarfında takip ettiği konular ve yaptığı
çalışmalarla ilgili dönemsel gelişme raporu ya da özel nitelikli rapor veya
raporlar öğretmenin eğitim gördüğü kurumdan Burs Seçim Kurulunca
temin edilir.

Rapor
Hazırlama
Yükümlülüğü

17. Burslu öğretmen, bursun bitiminde yaptığı çalışmalarla ilgili olarak
hazırlayacağı kapsamlı bir raporu göreve başladıktan sonra bir ay içinde
bağlı bulunduğu müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Müdürlük bu raporun
bir kopyasını Burs Seçim Kurulu ve Bakanlığa gönderir.
18. 1) Devletçe öğretmenlere verilecek burslarda burs miktarları,
Bakanlar Kurulunca Kamu Görevlileri için saptanan kıstaslar aynen
uygulanır.
2) Yabancı ülke ve örgütlerce sağlanan burslardaki miktar, bursu
veren ülke ya da örgütçe belirlenir ve ödenir. Ayrıca bu burslardan
yararlanmakta olan öğretmenlere maaşları dışında Devletçe
herhangi bir ödenek ödenmez.

R.G.66
A.E.315
14.7.1988

Ödeme Şekli

19.

1)

Burslu öğretmene bir aylık bursu ile yol ücreti öğretim yerine
gitmek için izne ayrıldığı tarihte peşin olarak ödenir.

2)

3)
Disiplin Suçları

20.

1)
a)
b)

ç)

Öğrenime başladığını belgeleyen öğretmene, üçer aylık devreleri
kapsayan bursları Maliye işleriyle görevli bakanlık kanalıyla bağlı
bulunduğu kurum tarafından banka havalesi şeklinde ödenir.
Yabancı ülke ve örgütlerce sağlanan bursların ödeme şekli bursu
veren ülke ya da örgütçe saptanır.
Burslu öğretmen aşağıdaki hallerde disiplin suçu işlemiş sayılır:
Çalışmalarını sürdürmesi gereken kuruluşu izinsiz olarak
değiştirmesi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bursun verildiği ülkede
yürürlükte bulunan yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve diğer
mevzuata aykırı davranışta bulunması ve suçunun mahkemece
sabit olması.
c) Öğrenim gördüğü kuruluştan makul bir mazereti olmaksızın
izinsiz olarak ayrılması.
Öğrenimini izinsiz olarak keserek geri dönmesi.
d) Devlet aleyhine faaliyette bulunduğu Burs Seçim Kurulunca ya
da Kamu Hizmeti Komisyonu'nca yapılan inceleme ve
değerlendirme sonucunda saptanması. Bu durumlarda öğretmen
geri çağrılır ve yapılan tüm masraflar kendisine ödettirilir.

Disiplin
Kovuşturmaları

21. Bu Tüzüğün 20. maddesindeki disiplin suçlarını işleyen burslu
öğretmenler hakkında disiplin kovuşturmaları bu konudaki yasa
kuralları uyarınca yapılır.

Geri Çağırma

22.

1)

2)

3)

Göreve Dönüş

23.

1)

2)

Burslu öğretmen bu tüzüğün 20. maddesindeki disiplin suçlarından
bir ya da birkaçını işlediği ve suçu sabit görüldüğü takdirde
Bakanlıkça yazılı olarak geri çağrılır. Geri çağrılan öğretmen bir ay
zarfında geri dönmek ve burs için yapılan tüm harcamaları (Yol
için harcanan miktar da dahil) Devlete ya kendisi ya da kefili
tarafından ödemekle yükümlü tutulur.
Bakanlık burslu bir öğretmeni, öğrenimini sürdürmesinde yarar
olmadığına kani olması halinde herhangi bir zamanda geri
çağrılabilir. Bu gibi hallerde devlete ödeme ile ilgili (1) fıkra
hükümleri uygulanmaz.
Burslu öğretmenin bursunun durdurulduğu ve geri çağrıldığı
öğrenim görmekte olduğu kuruluşa da bir yazı ile bildirilir.
Burslu öğretmen kursunun tamamlanmasından sonra yol süresi
dışında en geç onbeş gün içinde göreve dönmek zorundadır.
Görevine dönmeyenler hakkında görevden çekilmiş sayılmaları
için yasa kuralları uygulanır. Bu şekilde görevden çekilmiş
sayılanlar hakkında 20. madde hükümleri uygulanır.
Hastalık veya ellerinde olmayan nedenlerle ve Bakanlığın izniyle
geri gelen öğretmenler ile bu Tüzüğün 21. (2) maddesi uyarınca
geri çağrılanlar hariç, kurslarını yarıda bırakan ya da kursun
bitiminde geri dönmeyen öğretmenler hakkında bu Tüzüğün
öngördüğü uygulamalar saklı kalmak koşuluyla yasanın disiplin
kuralları uygulanır.
Bu gibi öğretmenler, aylık ödenekler ve yol giderleri dahil
olmak üzere kendilerine devletçe yapılmış tüm masrafları ve
devlet kanalıyla sağlanan burs tutarını ödemekle yükümlüdürler.

Zorunlu Hizmet

24.

Burs alan öğretmenler, burs sürelerinin bir buçuk katı kadar zorunlu
hizmet görmekle yükümlüdürler. Eğitimleri sonrası yükümlü
bulundukları zorunlu süresini tamamlamadan önce hizmetten ayrılanlar,
zorunlu hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı geri
ödemekle yükümlüdürler.

Yönetmelik
Yapma Yetkisi
67/1998

25.

Bakanlar Kurulu bu tüzüğün daha iyi uygulanmasını sağlamak amacıyla
aşağıdaki konuda yönetmelik yapma yetkisini haizdir.
(1). Burs seçim kurulunun çalışma yöntemi ile ilgili esaslar.

Yürürlükten
Kaldırma

26. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle halen yürürlükte bulunan Kıbrıs Türk
Yönetimi Burs Yönetmeliği öğretmenlere ilişkin hükümleri, şimdiye
kadar onlar altında verilen burslar ve yapılan işlemlere halel
gelmeksizin yürürlükten kalkar.

Yürütme

27.

Bu Tüzüğü Bakanlar Kurulu adına Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş

28.

Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.

Ek I (Madde 13)
KKTC VEYA YABANCI ÜLKE VE ÖRGÜTLERDEN BURS
ALAN ÖĞRETMENLER İÇİN YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ
ADI VE SOYADI
DOĞUM YERİ VE YILI
EV ADRESİ
İŞ ADRESİ
BURSUN KONUSU
BURSUN SÜRESİ
BURS MİKTARI
BURS VEREN KAYNAK

:
:
:
:
:
:
:
:

........................................................................................
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........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

A: BURSLU TARAFINDAN YÜKÜMLÜLÜK
25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın 67 (2) ve 102. maddeleri tahtında yapılan
"Öğretmenler Yurt Dışı Burslar Tüzüğü"nü okudum. Bu tüzükle bana yüklenen tüm
mükellefiyetlerimi iyice idrak ettikten sonra K.K.T.C. veya yabancı ülke ve örgütlerce
sağlanmış olup bana verilen ve yukarıda açıklaması yapılan burs karşılığında;
1)

İşbu bursun bitiminde geri dönüp bulunduğum hizmetten burslu sürenin bir buçuk
katı kadar görev yapmayı,

2)

Burslu olarak görmekte olduğum öğrenimi kendi arzumla terketmemeği; Öğretmenler
Yurt Dışı Burs Tüzüğü’nün öngördüğü muafiyetleri ve yukarıda belirtilen şartlardan
herhangi birinin yerine getirmediğim veya hastalık gibi elde olmayan nedenler
dışında, başarısızlık, kötü hareket, itaatsizlik veya benim kusurum olan başka bir
nedenle öğrenimime son verdiğim takdirde öğrenimde bulunduğum sürece bana
ödenen tüm burs ödenekleri ile yol masraflarını devlete ödemeyi şimdiden kabul eder
ve yükümlenirim.

ŞAHİTLER:
1) İMZASI
: ...............................
ADI VE SOYADI
: ...............................
KİMLİK KARTI NO. : ...............................

BURSİYERİN:
İMZASI
: .................................
ADI VE SOYADI
: .................................
KİMLİK KARTI NO. : .................................

2) İMZASI
: ...............................
ADI VE SOYADI
: ...............................
KİMLİK KARTI NO. : ...............................

B. KEFİL TARAFINDAN;
K.K.T.C. tarafından yukarıda adı geçen bursiyere sağlanan burs miktarı ile yol masrafları
(eğer varsa) bursiyerin hastalık gibi elde olmayan nedenler dışında başarısızlık, kötü hareket
veya bursiyerin kusuru olan herhangi bir nedenle öğrenimini tamamlayamaması; öğreniminin
bitiminde geri dönmekten kaçınması veya yükümlendiği zorunlu hizmeti yerine getirmemesi
halinde ve devlet veya yabancı ülke ve örgütlerce burs için yapılan tüm masrafları bursiyerin
ödememesi halinde devlete ödemeyi yükümlenirim.
ŞAHİTLER:
1) İMZASI
: ...............................
ADI VE SOYADI
: ...............................
KİMLİK KARTI NO. : ...............................

BURSİYERİN:
İMZASI
: .................................
ADI VE SOYADI
: .................................
KİMLİK KARTI NO. : .................................

2) İMZASI
: ...............................
ADI VE SOYADI
: ...............................
KİMLİK KARTI NO. : ...............................

TARİH : ...................................

