
22 
 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE EĞİTİM 
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Eğitim önce aile sonra ilkokul ortaokul lise diye devam ederken gün gelir hayatınıza 

yön vereceğiniz üniversite seçimine gelirsiniz ve ülkemizdeki çeşit çeşit üniversitelere 

girersiniz veya giremezsiniz bu esnada bir yurtdışı eğitim olanağınızda varsa hemen 

internetler karıştırılır, tanıdıklardan fikir alınır derken o kararı vermişsinizdir yurtdışında 

okuyacaksınızdır. Hal böyleyken çoğu kişi Kıbrıs’ı tercih edebilir yavru vatan diye veya 

Kıbrıs’ı tercih etmeyebilir orası da yurtdışı mı diye bu noktada seçmeyenler için ufak bir not 

vereyim: Kıbrıs’a bizim vatanımız, yavru vatanımız diye söylemlerde bulunabiliriz. Fakat 

Kıbrıs’a eğitim görmeye giderken pasaportunuzu cebinize koyuyorsunuz, havaalanının 

yurtdışı terminalinden çıkış yapıyorsunuz ve tek farkıysa vizesiz olması. Yavru Vatan olması 

engellemiyor yurtdışı çıkış harcı veya pulu denilen parayı vermenizi veya oraya gittiğinizde 

Avrupa Birliğinde okumaya giden bir öğrenci gibi oturum izni almanız gerektiğini ve bu 

oturum izninin ücret karşılığında olduğunu da unutmadan eklemek gerekir. Eğitim ücretlerine 

ufak bir değinecek olursak Türkiye vatandaşı olan bir öğrenciyle Kıbrıs vatandaşı olan bir 

öğrencinin kesinlikle büyük bir ücret farklılığı var. Kıbrıs vatandaşı cüzi bir miktar dönemlik 

600TL gibi okuma ücreti verirken Türkiye’den giden bir öğrencinin en az dönemlik 6000 TL 

gibi bir ücret ödüyor. Yurt ücretleri ve ev kiraları gibi konulara gelince de öğrencileri yüksek 

miktarlı ücretler bekliyor. 

Bu kadar olumsuzlukların yanında ileri düzeyde bir eğitim düzeninden de bahsetmek 

gerekir. Kıbrıs üniversitelerinde eğitim dili bölümlere göre değişkenlik göstermekte Eğitim 

Fakültesi, Hukuk Fakültesi gibi bölümlerde Türkçe eğitim verirken, genel olarak diğer 

bölümlerde İngilizce dilinde eğitim verilmektedir. İngilizce olan bölümlere hazırlık için 

gerekli olan temel eğitim ve ileri düzeyde eğitim öğrencilere Hazırlık Okuluyla 

sağlanmaktadır. Kalabalık sınıfların olmadığı sınıfların en fazla 20 kişilik olduğu, eğitim 

veren hocaların eğitimini yurtdışında aldığı, öğrencileri bölümlerine ve geleceğe sağlam 
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temeller atarak yetiştirdiği bir eğitim hanesidir. Hazırlık okulunu geçmesi için öğrencilere 

toplamda 5 dönem veriliyor ve bu dönemlerde geçilmediği takdirde öğrencilerin kaydı 

okuldan siliniyor. Hazırlık Okulunu bitirme sınavı Türkiye’deki İngilizce eğitim sunan 

üniversitelerdeki gibi sadece test bölümünden oluşmuyor Konuşma-Kompozisyon-Dinlediğini 

Anlama sınavları da hazırlığı bitirmeniz için geçmeniz gereken sınavlardır.  Bunun yanında 

hazırlığı başarıyla tamamlayanları daha büyük zorluk olan bölümleri bekliyor. Bu 

zorluklardan en önemlisi Hocaların kesinlikle artık Türkçe konuşmamasıdır. Bölümde Türk 

Dili Ve Edebiyatı dersini Türkçe görecek ve Tarih dersi dahil tüm bölüm içi ve bölüm dışı 

derslerini İngilizce alacaksınız. Bölüm dışı ders nasıl olur ki diyenleri bu ülkedeki 

üniversitelerde güzelliklerle dolu bir sistem bekliyor. Bu güzellik ne mi? Öğrenci motivasyon 

ve bilgi-becerisini arttırmak öğrenciye iş hayatında veya yaşamında yararlı olacak dersler yani 

seçmeli dersler var ve bunlar Türkiye’deki seçmeli derslerden baya farklı derslerdir. Örnek: 

Propaganda Dili Dersi, Scuba Diving (Tüplü Dalış) Dersi, Vücut Dili Dersi ve birçok dil dersi 

seçmeli olarak uzman hocalarca verilmektedir. Bu derslerin amacı öğrenciyi geliştirmektir.  

Not sistemindeyse Türkiye’dekinden daha değişik bir sistem sizi bekliyor. Özellikle 

şunu belirtmekte fayda var not ortalamasını düşürmek sizin zararınıza olacaktır çünkü 

Kıbrıs’taki üniversitelerde genel not ortalamasının ve kendi not ortalamanızın altında 

kaldığınız zaman uyarı alıyorsunuz ve beşinci uyarınızı alırsanız sizi daha büyük bir sıkıntı 

bekliyor çünkü alt sınıflarda şartlı geçtiğiniz dersiniz varsa o dersi geri alma yükümlülüğünüz 

oluyor. Kıbrıs’ta bulunan ve ÖSYM yoluyla seçebileceğiniz üniversitelerse şunlardır: DOĞU 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, LEFKE AVRUPA ÜNVERSİTESİ, YAKIN DOĞU 

ÜNİVERSİTESİ, ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ, GİRNE AMERİKAN 

ÜNİVERSİTESİ ve Türkiye’nin büyük okullarından ODTÜ ve İTÜ gibi okullarında orada 

kampüs açtığı ve paralı eğitim verdiğini söylemek gerekir. Ve ODTÜ KIBRIS, İTÜ KIBRIS 

üniversitelerinden mezun olduğunuz zaman alacağınız diploma Türkiye’deki bu okullarda 

okuyan kişilerin diplomaların aynı olduğu hiçbir farklılık olmadığını görmezden gelemeyiz. 

Kıbrıs’ta eğitim seviyesinin düşük olduğunu okumak için okumak olduğuna söyleyen kişilere 

de bu üniversitelerden mezun olan kişilerin çift diploma sahibi olduklarını yurtdışında 72 

ülkede geçerliliği olan mavi diploma ve Türkiye ile Kıbrıs’ta geçerli olan OSYM onaylı 

diplomanın sahibi olduklarını söylemeliyim.  

Kıbrıs’ta ki geçim konusuna da değinmeden geçmek olmaz. Öğrencileri bekleyen bir 

başka zorluksa Kıbrıs’taki yemek içmek konusunda ki ulaşım konusunda ki pahalılıklardır. 

Ülkemizde 5 TL’ye yiyebileceğiniz bir yemeği Kıbrıs’ta 10 TL gibi bir ücret karşılığında 
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yiyebilirsiniz. Ulaşım konusundaysa toplu ulaşımın fazla gelişmemiş olması nedeniyle çoğu 

kişi taksi ulaşımını seçmek zorunda kalıyor. Şehir içi taksi ulaşımı bir yerden bir yere sabit 

fiyat 7 TL fakat şehir dışına çıkmak veya havaalanına ulaşmak için kullanacağınız taksiyi siz 

taksiciyle anlaşarak ayarlayacaksınızdır ve buda size en az 80 TL gibi bir ücrete mal olacaktır. 

Kıbrıs’ı genel olarak değerlendirecek olursak Kıbrıs eğitim açısından ileri düzeyde bir 

ülke fakat yaşam standartlarının lüks olması sebebiyle maddi açıdan düşük gelirli insanları 

zorlayacak orta gelirli insanlara biraz olsun kemer sıktıracak geliri yüksek olan insanlarınsa 

yaşamayı seveceği bir ülkedir. 


