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ÖNSÖZ

Günümüzde Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin Merkez Teşkilat yapısına ilişkin
ayrıntılı bir çalışma bulunmamaktadır.
bu

günlerde,

tanıtılmasında
kongreler

Kuzey

Kıbrıs

Türk

rol oynamaktadır.

düzenlenmekte,

Cumhuriyeti'

nde

Üniversitelerimizde

bu etkinliklere

yapısını merak etmektedirler.
Cumhuriyeti'ne

Teknolojinin ilerlediği, bilimin önplana çıktığı

katılanlar

üniversiteler

çeşitli panel,
ülkemizdeki

ülkemizin

konferans

eğitimi,

ve

teşkilat

Ülkemizi tanımak isteyenler ile Kuzey Kıbrıs Türk

üniversite eğitimi almaya gelenler de aynı konuya eğilmektedirler.

Araştırmanın

amacı; Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin yasal temellerini, genel

amaçlarını ve temel ilkeleri yanında Eğitim Sistemine etki eden doğal ve sosyal
faktörleri ortaya koyarak, bugünkü yönetim yapısını incelemektir.

Bu amaçla hazırlanan araştırma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde;
Kıbrıs hakkında genel bilgiler, Merkez Teşkilatının Tarihçesi, Araştırmanın
Önemi,

Sınırlılıkları,

Yöntemi

ve Kısaltmalar

ile İlgili Araştırma

Amacı,

ve Yayınlar

belirlenmiştir. İkinci bölümde; KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı' nm Bakanlık
Makamı ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde ise; Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin Ana
Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ve Bakanlığın Yardımcı Birimleri
ortaya konmuştur.

Ayrıca İngiltere ve Türkiye Cumhuriyeti

Bakanlık Makamları

irdelenip, KKTC Bakanlık Makamı ile karşılaştırmaları yapılmıştır.

Araştırmanın

planlanıp

yürütülmesi

esnasında

çalışmalarımı

yönlendiren,

yöneten ve her bölümü titizlikle inceleyip yol gösteren hocam Sayın Doç. Dr. Halil
AYTEKİN'

e, değerli vakitlerinden bana da zaman ayıran Sayın Prof. Dr. Hüseyin

Gökçekuş' a teşekkür ederim.

Aynca gerek duyduğum bilgilere ulaşmam konusunda
Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Müsteşarı

Araştırma

Sayın

Bakanlığının

Dairesi

Müdürü

tüm çalışanlarına

Sayın Rüstem

Gökhan

yardımcı olan Milli

Akyön'e,

Şengör' e, Milli

ve her açıdan beni desteklemiş

Milli Arşiv ve

Eğitim

ve Kültür

olan aileme içten

teşekkür ederim.
Lefkoşa, Ocak 2003
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Toplumsal olaylar içerisinde eğitim ayrı bir öneme sahiptir. İnsana gösterilecek
en saygın ve gerçekçi yatırım, onun eğitimine yapılacak olandır. Bu açıdan eğitim,
büyük bir dikkat ve titizlikle yerine getirilmesi gereken bir görev olarak bütün
toplumların gündemindedir.Eğitim, en genel anlamda, insanların belli amaçlara göre
yetiştirilmeleri sürecidir. Diğer bir deyişle eğitim; kişinin zihinsel, bedensel,
duygusal ve toplumsal yeteneklerinin ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni
yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların bütünüdür.

21. yüzyıla girdiğimiz şu günlerde ve globalleşen dünyada eğitimin önemi bir
o kadar daha artmıştır. Ülkelerin kalkınabilmesi için toplumlar .öncelikle eğitime
olan bakış açılarını geliştirmeli, bu arada eğitimi sağlam temeller üzerine
oturtmalıdırlar. Bu ise iyi bir alt yapı yatırımı ve aynı zamanda sağlıklı bir sistemin
yaratılması ile mümkün olabilir.

Bu araştırmada, Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin Merkez Yönetim Yapısı ele
alınmış olup, konular sırasıyla; "Kıbrıs hakkında genel bilgiler", "Kıbrıs Türk
Eğitimi' nin Tarihçesi", "Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi' nin Bakanlık Makamı",
"Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi' nin Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim
Birimleri ile Bakanlık Yardımcı Birimleri"

başlıkları altında ayrıntılı olarak

irdelenmiştir.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere' nin Eğitim Sisteminin Bakanlık
Makamları irdelenmiş olup, iki ülkeye ait bulgular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'
ninkiler ile karşılaştırılmıştır.

Çalışmanın I. Bölümü' nde ilk olarak Kıbrıs' ın l)Coğrafı Durumu, 2)Nüfusu,
3)Dili, 4)Dini, 5)Ekonomik Durumu ve 6)Politik Sistemi genel hatları ile ele
alınmıştır.

X

Yine I. Bölüm'

de Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi tarihsel süreç içerisinde;

l)Osmanlı Dönemi 2)İngiliz Dönemi 3)Kıbrıs Cumhuriyeti Dönemi 4)Kıbrıs Türk
Federe Devleti Dönemi ve 5)KKTC olmak üzere 5 ayrı bölümde irdelenmiştir.

Türkler' in Ada' ya gelişi 1571 yılında Osmanlılar Dönemi'

nde olmuştur.

Ada, 1571-1878 yılları arasında 307 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Özellikle
dini örf ve adetler, eğitimin önünü tıkarken eğitimin gelişmesini sağlayacak yeterli
donanımın. bulunmayışı

Osmanlıların
İngiliz

Dönemi

diğer bir olumsuz durum olarak ortaya çıkmıştır.

Ada' yı 1878' de İngilizler'
(1878-1990)

başlamıştır.

e kiralaması ile birlikte Ada' da
Bu

dönemde

dünyadaki

eğitim

sistemlerindeki

yenilikler takip edilmeye başlanmış ve büyük ilerlemelerin olduğu

kaydedilmiştir.

İngiliz Dönemi'

nde eğitim yasal temellere oturtulmuş

ve dünya

standartlarının yakalanması yönünde önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Eğitim
alanında birçok yenilik bu dönemde hayata geçirilmştir.
Dönemi'

Günümüzde

nde hayata geçirilen yenilikler yapılan değişikliklerle,

de, İngiliz

geliştiri imiş ve

bugün için uygulanmaya konulmuştur.

Daha sonraları, Ada' da iki toplumun ortak olarak kurduğu, ancak kısa bir
dönemi kapsayan

Kıbrıs Cumhuriyeti (1960-1963) Devri yaşanmıştır. Bu dönemde

her iki toplumun eğitimleri kendi toplumlarınca

yapılmıştır. İngiliz Dönemi'

nde

başlayan ilerlemelerin bu dönemde de devam ettiği gözlenmiştir.

Kıbrıs Cumhuriyeti Devri' nden sonra Kıbrıs Türk Federe Devleti dönemi
başlamıştır. Bu dönemde artık yavaş yavaş Kıbrıs Türk Eğitimi bugünkü şekilini
almaya başlamış

ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'

nin kurulması

ile tam

anlamıyla bugünkü yapısına kavuşmuştur.

Araştırınanın temelini oluşturan Bakanlık Makamı II. Bölüm' de ele alınmıştır.
Bakanlık Makamı; Bakan, Müsteşar, Özel Kalem Müdürü, Danışmanlar ve Hukuk
Müşavirleri ile birimler içerisindeki dairelerdeki görevli Müdür, Müdür Muavini,
Eğitim Uzmanı v.s. den oluşmaktadır. Bakanlığın içerisindeki birimler ise l)Ana
Hizmet
Birimleri

Birimleri,

2)Danışma

ve Denetim

olmak üzere üç ana bölüme

xı

Birimleri

ayrılmıştır.

ve 3)Bakanlık
Ana Hizmet

Yardımcı

Birimlerinin;

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi,
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Yüksek Öğretim Kurumları kuruluş, Görev,
Denetleme

ve Akreditasyonu

(YÖDAK.), Kültür

Dairesi,

Kıbrıs

Türk Devlet

Tiyatroları, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ve Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu
olmak üzere 9 birim olduğu saptanmıştır. Danışma ve Denetim Birimleri; Talim ve
Terbiye Dairesi ile Teftiş Dairesi olarak ortaya konmuştur.

Bakanlık Yardımcı

Birimi ise;
Eğitim

Ortak

Hizmetler

Dairesi'

nden

oluşmaktadır.

Ayrıca

Bakanlığa

yardımcı örgütler olarak Öğretmen Örgütleri ele alınmıştır.
Adı geçen tüm birimlerde

görev yapan Müdür, Müdür Muavini,

Eğitim

Uzmanı ve diğer çalışanların aranan nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı
ayrı irdelenıniştir.

Çalışmada son olarak, İngiltere ve Türkiye Cumhuriyeti
Bakanlık

Makamları

ortaya konmuştur.

Makamları

İngiltere

Eğitim

açısından

Sistemi

ile her iki ülkenin

Bakanlık

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Eğitim Sistemleri' nin

Makamları karşılaştırılmıştır.
Bakanlık

KKTC

Eğitim Si.ste111leri

tam bir örtüşme

Bakanlık

Makamı

gösterdikleri

ile

büyük

gözlemlenmiştir.
farklılıklar

olduğu

saptanımştır. Yapılan inceleme sonunda gelişmiş bir ülke olan İngiltere' de eğitim
birimlerinin

daha dengeli bir şekilde ayrıldığı ve birimlerin

daha çok işbirliğine

dayalı bir yol izlemekte oldukları saptanmıştır. Ayrıca insan kaynaklarına daha çok
önem verildiği göze çarpmaktadır. KKTC' de ise, mevzuattaki
birimlerin

bulunduğu

ve işlevselliklerinin

de İngiltere'

statüleri açısından

de olduğu kadar etkin

olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak Gayri Safı Milli Hasıladan
%20'lere

çıkarılırsa,

koordinasyonu

Eğitim

sağlayabilecek

Bakanlığı

eğitime ayrılan pay %15'lerden

bünyesindeki

bir birim oluşturulursa,

bünyesinde aile-okulaile birliği birimi oluşturulursa,
kursları, saptanan ihtiyaçlar doğrultusunda

birimler

arasındaki

bunun yanında bakanlık

düzenlenen hizmet-içi eğitim

yürütülürse

ve bu kurslardan

alınan

başarı belgeleri terfilerde dikkate alınırsa KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Mekez
Örgütü' nün çok daha iyi bir noktaya varabileceğini söyleyebiliriz. Bu doğrultudaki
çalışmaların

vakit kaybetmeden

hayata geçirilmesi gerekmektedir,

yapılan yatırım geleceğimize yapılacak yatırımdır.
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çünkü eğitime

ABSTRACT
Education has a special place among the social issues. The most respectful and
most realistic investment in a person is the one done for the person's education. From this
respect, education is a duty in the eye of the public, which needs to be handled with care.
Education, in its broadest sense, is the process by which people are trained according to
certain objectives. In other words, education is the total of the practices carried out in
order to help people realize their personal, cognitive, physical, emotional,

and social

skills, or acquire new skills, behaviors, and knowledge related to predetermined aims.

Now that we are in the twentyfırst century,

and that the world is globalizing

day after day, the importance of education has increased maningfully. İn order for the
countries to develop, first, the societies must change their perspectives

of education.

Meanwhile, they should base their education on strong foundations. This can only be
ralized through creation of a strong infrastructure, and a healthy system simultaneously.

This study focuses on the Central Administration
Cypriot

Educational

System,

and the general headings

investigated

are, "General Information

Education",

"Ministry Position of

Structure of the Turkish

under which

the issue is

un Cyprus", "The History of Turkish Cypıiot

Turkish Cypriot Education",

"Main Service Units,

Advisory and Supervising Units, and Assisting Ministry Units of the Turkish Cypriot
Educational System."

In addition, the educational system of the Turkish Republic and England have
been investigated,

and have been compared with the educational

system of Turkish

Republic of Northern Cyprus.

In the first part of the study, Cyprus, 1 )Geographical condition, 2)Population,
3)Laııguage, 4)Religion,

5)Economic

condition, 6)Political

system have been broadly

described.

Again in· the first part, the Turkish Cypriot educational

system has been

divided into five sections within the historical context as: !)Ottoman period, 2)British

xııı

period, 3)Republic of Cyprus period, 4)Cyprus Turkish Federal State, 5)Period of Turkish
Republic of Northern Cyprus.

h11571, after the invasion of Cyprus by the Ottomans, Turkish people came to
the island. The island stayed under the governance of Ottoman Empire for 307 years,
between 1571-1878. During the period, besides the religious regulations and traditions,
the lack of equipment necessary for the educational practices to develop, came out as a
negativity.

As the Ottomans rented the island to the British in 1878, the British period
(1878-1960) began. During this period, the educational innovations were followed, and
huge advancements

were carried out in the educational system of Cyprus. During the

British period, education had been based on legal foundations, and giant steps were taken
to catch the new practices around theworld. Many innovations were realized in the field of
education during this period. These innovations were modified and developed, and are
still applied in today's educational system.

Later, the short-lived Republic of

Cyprus period (1960-1963),

which was

formed by the two communities living on' the island, started. During this peıiod, both of
the communities had the control of their own educational system. It was observed that the
development, which started during the British period, continued in this period as well.

After the period of the Republic of Cyprus, the period of Cyprus Turkish
Federal State started. In this period, the educational system of Turkish Cypriots started to
. be shaped into its recent structure, and with the establishment of the Turkish Republic of
Northern Cyprus, it took its final framework.

The Ministry Position of Turkish Cypriot education, which is the main part of
the study, has been discussed in the second part. The Ministry Position consists of the
Minister, the Permanent

Undersecretary,

the Private Pen, Advisories,

and the Legal

Consultant, together with the Directors, Assistant Directors, and educational specialists
within the units at different directorates/offices. The units within the Ministry, on the other
hand, are divided into three: a)Main Service Units, b)Advisory and Supervising Units, and
c)Assisting Ministry Unit. It was found that the Main Service Units are made up of 9

xıv

different

directorates/offices.

These are the office

Secondary Education Office, Vocational-Technical
and Foreign Affairs Office, Accreditation

>of

Primary

Education,

General

Education Office, Higher Education

and Inspection Office for Higher Education

Institutions (YÖDAK), National Archive and Research, and State Symphony Orchestra
and Choir. The offices under the Advisory and Supervising

Units are the Office or

Training and the Inspection Office. There is only one office under the Assisting Ministry
Unit, and that is the Office of Educational Common Services. In addition to these, the
Teachers Organizations are taken as the assisting institutions.

The wanted qualities, duties, and responsibilities
Directors,

educational

specialists

and others within

of the Directors, Assistant

the units named

above, were

investigated.

Lastly, the Ministry Positions of England and the Turkish Republic have been
discussed in the study. The Ministry Positions of both of the countries and the Ministry
Position of Turkish Republic of Northern Cyprus have been compared. It was observed
that the Turkish Republic'

s Ministry Position and the Ministry Position of Turkish

Republic of Northern Cyprus are completely overlapping.

On the other hand, many

differences were spotted with the Ministry Position of the British educational system. The
research revealed that in England, which is a developed country, the educational units are
divided in a more balanced way, and that the units work in a more collaborative

and

cooperative manner. Moreover, the British system emphasizes human resources more.
However, in the Turkish Republic of Northern Cyprus, the units exist because of their
status in the laws. It was concluded that they are not as effective as their equivalents in
England, from the point of view of their functionalities.

Finally, if the percentage

of educational

expenses in the Grand National

Product is increased from 15% to 20%; if another unit, whose duty will be to provide the
coordination among the units within the Ministry, is established; if a parent association is
established within the structure of the Ministry; if the in-service training programs are
designed according to the results of need analyses; and if the certificated earned in these
programs are taken into account when the promotions are granted, then it can be possible

for the Turkish Republic of Northern Cyprus Central Office of the Ministry of Education
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to be in a much better position than it is in now. Studiesin these directions must be carried
out as soon as possible, because investment in education is investment in our future.
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BÖLÜM I

GİRİŞ

Kıbrıs İle İlgili Genel Bilgiler
Bu bölümde genel öelliklerin tanıtıcı olması açısından Kıbrıs' 111; !)Coğrafi
Durumu, 2)Nüfusu, 3)Dili, 4)Dini, 5)Ekonomik Durumu ve 6)Politik Sistemi ele
alınmıştır.
I.Coğrafi Dumm

Kıbrıs, Akdeniz'in doğusunda yer alan bir adadır. Kıbrıs adasının kuzeyinde
Türkiye, doğusunda Suriye, güneydoğusunda İsrail, Filistin ve Lübnan, güneyinde ise
Mısır yer almaktadır.

Kıbrıs; Zafer Burnu ile Baf Limanı arası doğu-batı doğrultusunda 225 km,
Koruçam Burnu ile Doğan Burnu arası kuzey-güney doğrultusunda 96 km uzunluğa
sahiptir. Karpaz yarımadası hariç tutulursa ana adanın en dar yeri Larnaka körfezi ile
kuzey kıyısı arasındaki 43 km'lik mesafedir.

Kıbrıs'ın yüzölçümü 9822 knr' <lir. 3242 lmı2'lik kısmını KKTC oluşturur. Kıbrıs,
Akdeniz'in Sicilya (25710 knr' ) ve Sardinya (24090 knı2.) dan sonra üçüncü büyük
adasıdır. Akdeniz'de bulunan yüzölçümü

bakımından öncmlidiğer adaları ise Korsika

(8720 knı2.) Girit (8380 knr'.) ve Rodos (1412 km2.) adalarıdır.

Kıbrıs adasına ait; KKTC ve Rum yönetimi ile İngilizlere ait arazi dağılımı
aşağıdaki gibidir:
KIBRIS'TA ARAZİLER VE YÜZÖLÇÜMLERİ
MİL2

KMı

DÖNÜM

%

Kıbrıs'ın Alanı

3572

9822

6915,504

100

K.K.T.C. Bölgesi

1251,37

3241,68

2423,156

35,04

2225,92

5765,79

4309,928

62,32

BÖLGELER

(Erenk:öydahil)
Rum Bölgesi
(İngiliz Üsleri dahil)
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Rum Bölgesi

2126,92 ·

5509,78

4119,390

59,56

94,21

244,04

182,420

2,64

(İngiliz Üsleri Hariç)
Ara Bölge

Kıbrıs Adası 34° 34' ve 35° 41' kuzey enlemleri ile 32° 17' ve 34° 35' doğu
boylamları arasında yer alır.

34° 34' ve 35° 41' kuzey enlemlerinde yer alan Ada, ılıman iklim kuşağı içerisinde
olmasına rağmen sıcak kuşağın etkisi her zaman geçerlidir. Kıbrıs'ın en doğu ucu Zafer
Burnu ile en batı ucu Arnavut Bumu arasındaki 2° 18' lık boylam farkı bu iki uç nokta
arasında 9 dakika 12 saniyelik zaman farkını oluşturınasına rağmen tüm ülke aynı saati
kullanır. Kıbns'ta kullanılan saat 30° doğu boylamına göre ayarlanmaktadır.
Greenwich'teıı doğuya doğru her 15 meridyen bir saat dilimi meydana getirdiğine göre
ada, Londra saatine göre iki saat ileri olan "Doğu Avrupa Saat Dilimi" (ikinci saat
dilimi) içinde yer alır. İleri saat uygulanan yaz dönemlerinde 45° doğu boylaınının saati
esas alınır ve saatler bir saat ileri çekilir.

Kıbrıs adası Asya-Avrupa-Afrika kıtalar üçgeni arasında bir gözcü durumunda ve
doğu kültürü ile batı kültürünün kesiştiği konumda bulunmaktadır. Oldukça sorunlu bir
bölge olan petrol zengini Orta doğuya yakınlığı, Adanın stratejik ve siyasal önemini
ortaya koyar.
Türkiye'deki zengin su potansiyelinin büyük su sıkıntısı çeken Ortadoğu ülkelerine
aktarılması hususunda da Kıbrıs'ın konumu büyük önem taşıyacaktır. Kıbrıs'ın konumu
ulaşım bakımından da oldukça önemlidir. Avrupa'dan Ortadoğu ve diğer Asya
ülkelerine yapılan ticarette geniş olanaklara sahiptir. Bugün Kıbrıs Adası dünya deniz
ticaretindeki önemini eskiye oranla kaybetmesine rağmen, Kıbns için söylenen
"Hareketsiz bir uçak gemisidir" sözü hava ulaşımındaki stratejik önemini en iyi
şekilde kanıtlamaktadır (Altan ve Diğerleri, 2000: 13).
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2. Nüfus

Kıbrıs bulunduğu özel konumdan ötürü eski çağlardan beri pek çok devletin işgaline
uğramıştır. Değişik milletten ve ırktan insanlara ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle de
sürekli değişken bir nüfusa sahip olmuştur. Türk nüfusu Adaya yerleşmek amacıyla
Kıbrıs'ın

fethedildiği

İmparatorluğu'nun

1571 'den

itibaren

gelmeye

başlamıştır.

Osmanlı

zorunlu iskan sistemine bağlı olarak farklı tarihlerde farklı sayıda

insan adaya yerleştirilmiştir. Bu tarihten sonra adadaki Türk nüfusu artmaya başlamıştır.

Kıbrıs'ta

ilk olarak gerçek nitelikli nüfus sayımları İngiliz İdaresi (1878-1960)

yıllarında yapılmaya başlanmıştır.
ardında

İlk nüfus sayımının

sayımlar onar yıllık aralarla

1881 'de gerçekleştirilmesinin

1931 'e kadar sürmüştür.

Bu yıllarda \adada

başlayan karışıklıklar ve daha sonra II. Dün Dünya Savaşı 'nm başlamasından
nüfus sayımlarındakesintiler

dolayı

meydana gelmiştir. Bundan sonra 11 Aralık 1960'ta Kıbrıs

Cumhuriyeti döneminde Genel Nüfus ve Tarım Sayımı yapılmıştır.
Türklere karşı başlayan Rum saldırılan

1963 'ten itibaren

sonucu 1974 Barış Harekatına
gerek Anavatana

kadar geçen

sürede Türk nüfus yaşadığı zorluklar

dolayısıyla

gerekse başka

ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır.

1974 Barış Harekatı sonucunda Türk nüfusu

adanın kuzeyinde toplanmış ve birlikte yaşama imkanına kavuşmuştur.

Kıbrıs Türk

nüfusu 1975'ten sonra işgücü envanteri, tanın sayımı ve seçmen kütüğü hazırlanması
gibi amaçlarla incelenmiştir (Altan ve Diğerleri, 2000:83).

Barış Harekatı'ndan
nüfus sayımı yapılmıştır.

hemen sonra Kıbrıs' ın Türk kesiminde Ocak 1975 tarihinde
Ancak sayım sırasında Kıbrıs Türk kesimine

geçemeyen

Güney Kıbrıs'ta ve Erenköy'deki Türk nüfusu kapsam dışı bırakılmıştır. Anılan nüfusun
toplam nüfus içerisindeki yeri, büyük önem arzettiğinden

1975 yılında yapılan sayım

geçerli sayılmamıştır.

Nisan 1978 tarihinde tarım sayımı yapılmış ve bu sayımda demografik veriler ele
toplanmaya çalışılmıştır. Her iki sayımdan yararlanılarak Birinci Beş Yıllık Kalkınma
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Planı dönemi için (1978- 1982) nüfus tahminlerinde hı.ı.lµı::ı.µImuştur (Altan ve diğerleri,
2000:84).

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nıu uygulanmasının öngörüldüğü dönemde (19881992) ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1993-1997) nüfus tahminleri
çalışmasında, TC Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi İşlem Merkezindeki Fiv-Fiv ve Sin
Sin programlarından yararlanılmıştır.

15 Aralık 1996 tarihinde Genel Nüfus Sayımı gerçekleştirilmiş ve ilk kez özet
· tabloların bir kısmı bu yayında yer almıştır (İstatistik Yıllığı, 2000:9).

15 Aralık 1996 nüfus sayımına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde toplam
200,587 kişi bulunmaktadır. Bu sayı içerisine sayım günü ülkemizde bulunan tüm, yerli
ve yabancı kişiler dahildir. Buna göre 'toplam nüfusun 164,460'1 (%82'si). I(KTC
uyı·uklu, 31,977'si (%16'sı) TC uyruklu ve 4,150'si (%2'si) üçüncü ülke uyruklu
kişilerden oluşmaktadır.

KKTC' de yıllık nüfus artışı hızı yıllara göre değişmekle birlikte ortalama %1.5 dir.
Fazla yüksek olmayan bu artış hızı ülkemiz için olumlu bir özelliktir. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışından kaynaklanan önemli sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Bunlardan bazıları; işsizliğin artması, kalkınma hızının düşmesi, gelir
dağılımının bozulması, köyden kente göçün artmasıdır.
KKTC' de nüfus artış hızı fazla yüksek olmamakla birlikte kaynak yetersizliği ve
buna bağlı yatırımların istenilen düzeyde olmaması işsizlik sorununu ortaya çıkarmış ve
yaşam standardını yükseltmek isteğiyle birleşen bu sorun göç olayının yaşanmasına
neden olmuştur. Ayrıca artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için alt yapı, sağlık
hizmetleri ve eğitim alanlarına devamlı yatırım yapma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizdeki nüfus yoğunluğu kın2 ye yaklaşık 61 kişidir. Yüksek olmayan bu
orana rağmen ülkemiz sınırlan içerisinde nüfusun eşit oranda dağılmadığı açıktır.
Dağlık, sarp yerler ile ormanlar ve tarım alanları yerleşmelerin olmadığı alanlardır.
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Ancak Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne gibi şehirlerimizsnüfusun yoğun olduğu yerlerdir
( Altan ve diğerleri, 2000:84).

3. Dil

Dil, insanlığımız ve varolma koşulumuzdur.
Dil, kültürün bir dalı, bir alanı ve bir boyutudur.
Dil, kültürleri kurup geliştirmektedir.
Dil, etki ve etkenliğinden dolayı bir tek kültürün çeşitli dallan arasında birlik
sağlaması yönünden de önemlidir (Gökçeoğlu, 1988:35).

Ulusların en büyük varlığı dilleridir. Bu kalıt toplumları geçmişten gelip.geleceğe
bağlamaktadır. Eylemle dil sıkı sıkıya ilgili ve bağlıdır. Sözlerse eylemleri boşandıran
güçlerdir (Gökçeoğlu, 2000: 1 O).

Öylesi

diller

dağılmışlardır.
birbirinden

savaşlar,

konuşanlar

gerekse

göçler

çok

çeşitli

dolayısıyla

Türk dili de bunlardan

coğrafya
aynı

dili

parçalarına
kullananlar

biridir. Kıbrıs Türk halkı

uzak yaşamak zorunda bırakılmıştır. Yaşanan tüm olumsuzluklara
dillerini

başarmışlardır.
sözcükler

Gerek

ki bunları

uzak düşmüşlerdir.

Anadolu'dan
atalarımız

vardır

korumuşlar,

sözcük

dağarcıklarını

kuşaktan

kuşağa

karşın

aktarmayı

Halkımızın dilinde pek çok eski sözcük yaşamını sürdürmektedir.

yalnızca

Divanü

Lügati-t

Türk'le Derleme

Sözlüğünde

Bu

bulunmaktadır

(Gökçeoğlu, 2000:10).

Kıbrıs Türkleri'nin kullandıkları dil Türkçe'nin ağızlarından biridir. Divanü Lügati-t
Türk'teki kimi sözcükler birçok Türk ağızlarında unutulmasına karşın Kıbrıs Türkleri
tarafından kullanılmaktadır.

Bu gerçek Kıbrıs Türkleri'nin dillerinin kökeninin nerelere

kadar uzandığının en somut göstergesidir.
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Avusturya Arşidükü L. Salvador aşağıdaki sözü dilimizin güzelliğini ortaya
koymaktadır.
Osmanlı topraklarında Türkçe'nin en güzel konuşulduğu iki yer vardır.
Bunlardan birincisi İstanbul'da konuşulan Türkçe'dir. Vurgular dolayısıyla
bülbül şakıması gibidir. Türkçe'nin ikinci güzel konuşulduğu yer de
Kıbrıs 'tır. (Gökçeoğlu,2000:17)

Dünyanın en ileri ülkelerinden birisi hatta en birincisi olan Japonya'da eğitim dili
İngilizce değil Japonca'dır. Bazı kişiler·Japonlardaki yabancı dil öğrenme tutkusu ve
çabasını yanlış yorumlayarak öğretim dilinin İngilizce olduğunu samnışlardır, bu
yalnıştır, öğretim dili Japonca'dır ve hiçbir zaman da İngilizce veya başka dil
olmamıştır. KKTC' nde yabancı dil öğrenmekle yabancı dilde eğitim yapılması
birbirine karıştırılmaktadır. Hiç kimse yabancı dil öğrenilmesine karşı çıkamaz. Çünkü
ileri ülkelerdeki bilim ve teknolojideki yenilikleri takip edebilmemiz yalnızca yabancı
dil ile mümkün kılınabilir.

Sorun olan yabancı dilde öğretim yapılmasıdır. Bugün yabancı dili bir araç
olmaktan çıkarmışız, bir amaç haline getirmişiz. Çocuklarımızı ilkokuldan sonra adı
"Kolej" olan yabancı dilde eğitim veren okullara gönderme çabasındayız. Bu çocuklar
daha kendi dillerini öğrenmeden yabancı dil öğrenmeye çalışıyorlar, ne kendi dillerini
ne de yabancı dili tam anlamıyla öğrenebiliyorlar. Bundan başka yabancı dilde fizik,
kimya, matematik, biyoloji okuyorlar ve bu derslerden Türkçe üniversite sınavına
giriyorlar.

Herkese yabancı dil öğretme peşindeyiz, fakat yabancı dili yine özel kurslarla ve
şahsi gayretlerle belirli sayıda kişiler öğrenebilmektedir. Buna karşın verilen çabalar
boşa gitmektedir. Ancak gerçekten yabancı dil öğrenmek isteyenlere daha iyi eğitim
ortamları ve fırsatları hazırlansa, hem amaç gerçekleşmiş olur ve hem de kaynaklar ısraf
edilmemiş olur.
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Okullarımızda önce kendi dilimizi ve dolayısıyla kendi kültürümüzü öğretmeliyiz.
yabancı dil de daha doğru ve başarılı bir şekilde .öğretilebilir.

4. Din

Din, bir toplumdaki aile, ahlak, hukuk, ekonomi, eğitim gibi sosyal kurumlardan
Tarih ve sosyolojinin bildirdiğine göre en ilkelinden en gelişmişine kadar
toplumlarda din kurumuna rastlanmaktadır. Türkler, tarih boyunca birkaç kez din
fakat en son müslüman olmuşlardır. Oysa Türkler müslüman olmadan
dinlere girerek birbirlerine düşman olmuşlardır. İlk defa müslümanlık,
Türkleri birleştirerek onların kuvvetli bir birlik kurmalannı sağlamıştır. İslam dini
ortak bir kültür yaratmalarında ve millet olmalarında önemli rol oynamıştır.

İslam dini Türklerin sosyal hayatları, dünya görüşleri ve kültürleri üzerinde büyük
uum..,,.,.

yapmıştır. Aile yapısından alfabeye ve dile kadar birçok alanda değişmeler

gelmiştir. Toplumsal hayatta yer almayan ramazan, bayram, kurban, sünnet
düğünü vb. törenler benimsenmiştir.

Osmanlılar Kıbrıs'ı fethettikten sonra Ada müstakil bir beylik sayılmıştı. Kıbrıs
Beylerbeyliğine İçel ve Tarsus sancakları da ilave edilmişti. Kadılığa mevlevi Kamil
Efendi, müftülüğe de mevlana Ekmel Efendi getirilmişti. Ada halkını çoğaltmak için
Konya, Kayseri, Niğde, Antalya ve İçel illerinden birçok Türkün Adaya aktarılması
emredilmişti (Fehmi, 1992:45).

Adaya yerleşen bu Anadolu Türkü, yanıbaşında kuvvetli Rum toplumu ve kilisesi
bulunması ve 1878'de Adanın İngilizlere devredilmesinden sonra ağır baskılar altında
kalmasına rağmen dil ve dininden ve Anavatan'daki tüm gelişmelere ayak uydurarak
tüm

değişiklikleri aynen uygulamış, Atatürk'ün ruh, ilke, resim ve heykellerini hiçbir

zaman uzaklaştırmamış, bu uzun direniş ve bekleyişten sonra da 1974'teki Mutlu Barış
Harekatı ile Atatürk ile bütünleşmiştir.
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Ada Türkleri,
olmalarına

1928'de

rağmen

Anavatan'da

derhal uygulamışlar,

yapılan harf inkılabını
kıyafetlerini

İngiliz idaresinde

de değiştirerek

din, dil ve

inançlarından hiçbir şey kaybetmeden Atatürk İnkilaplarını tamamen benimsemişlerdi.

Ada Türkleri, her gelişmiş toplum gibi dinlerine · sadıktırlar. Cami ve öteki dini
kuruluşlar bakımlıdır.

Camilere iştirak normaldir. Adada din istismarı yoktur. Din,

politikaya karıştınlmamakta
oynamamaktadır.

ve bu nedenle de din· politik hayatta herhangi bir rol

Ada halkı dürüst olmayı, fanatik ve bilinçsiz dindar olmaya tercih

etmektedir. Bu nedenle dinsel görüşler duyguya değil, akıl ve mantığa dayanmakta, her
husus kültürel açıdan değerlendirilmektedir.
yerlerde Rum papazlamın

Bunun için de Ada Türkleri yıllarca uzak

baskısı altında kalmalarına

rağmen, din ve milliyetlerini

unutmamışlar, bunlardan hiçbir fedakarlıkta bulunmamışlardır.

Kıbrıslı Türkler Anadolu'

daki en önemli Alevi Türkmen

Boyları'

nm adaya

sürülmüş torunları dırlar. Buna; 1878 'yılında ada yönetimini ele geçiren İngiliz İdaresi'
11111

yaptırdığı sayımında, Kıbrıslı Türkler' in %25' inin kentlerde, %75' inin ise

köylerde yaşadıkları saptanmıştır. Yani ezici çoğunluk eski Osmanlı "reaya" sından
ibarettir. Dikkati çeken bir başka husus ise, 1571-77 arasında gerçekleşen ilk sürgünler
döneminde, Anadolu' nun yaşadığı olaylardır. O dönem, Anadolu' da korkunç bir Alevi
ayaklanması ve buna koşut olarak da, Alevi-Türkmen kırımı yaşanmıştır. Gerek söz
konusu isyan, gerek o isyandan sonra yayınlanan fermanlar ve gerekse sürgünün
türünün tek örneği olmasının yanında, sürülen insanların, genellikle isyanın
vukubulduğu yöreden yapılması, konunun basit bir isyan olayının ötesinde olduğunun,
ilk kanıtlarıdır. Bu bilgi ışığında başka ferman örnekleri de bulunmaktadır. 8 Temmuz
1576 tarihli bir başka fermanda ise "Anadolu Beylerbeyisi ve Uşak Kadısı' na",
"hamam basan Kütahya Akkeçili Yörükleri' nin" Kıbrıs'a sürülmesi emredilmektedir
(Beratlı, 1993: 128).
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S.Ekonoınik Durum

Kıbrıs ekonomisi uzun yıllar sömürge yönetimi altında yaşamak zorunda kalmıştır.
Sömürge yönetiminin bütün olumsuzluklarına rağmen bu durum, Kıbrıs'ın çoğu
ülkeden çok önce uygar batıdan haberdar olmasını sağlamıştır.

Uygar batı ile tanışmış olmak, çağdaş refah düzeyinin yakalanmasında da toplumsal
bir özlem yaratmıştı. Ülke koşullarının verdiği olanaklar ölçüsünde çağdaş refah
düzeyine sahip olmak ise Kıbrıs Türkü'nün bugünkü karakterini ortaya çıkarmıştır.

· Kıbrıs Türkü'nün çağdaş refah düzeyini ucundan kenarından yakalamak ve bunu
daha da geliştirmek ise Kıbrıs siyasal sorunu nedeniyle hep sınırlı kalmıştır (UGURAL,
Çetin, F.S. SOYER, 1998:49).

Toplumsal refahın korunması ve geliştirilmesi için gereken kaynakların, toplumsal
üretim ve verimlilik potansiyelinin geliştirilerek sağlanmasının bu nedenle büyük önemi
vardır (UGURAL, Çetin, F.S.SOYER, 1998:50).

KKTC Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı daireler; Bütçe, Hazine ve Muhasebe,
Gelir ve Vergi, Devlet Emlak ve Malzeme, Gümrük ve Rusumet ve Para, Kambiyo ve
İnkişaf Sandığı İşleri daireleridir. Ayrıca KKTC Merkez Bankası, Kıbrıs Türk Tütün
Endüstri Şirketi ve Taşel Alkollü İçki Endüstri Şirketi de bu bakanlığa bağlıdır.

Bütçe Dairesi, devletin yıllık bütçesini hazırlayarak onay için Meclise sunar.
Devletin tüm harcamaları bütçede öngörülen ödeneklerden yapılır ve harcamalar bu
ödenekleri aşamaz. Daire harcamalarının bütçedeki kalemlere göre yapılmasını sağlar.

Hazine ve Muhasebe Dairesi; gelir ve gider hesaplarını tutar, bütçede yer alan
harcamaları ve devlette çalışanların maaşlarını ve emeklilik maaşlarını öder ve devletin
hazinedarlığını yapar. İşçilerin emekli maaşları Sosyal Sigortalar Dairesince ödenir.
İşçiler işten ayrılmaları üzerine bir defaya mahsus olmak üzere İhtiyat Sandığından da
ikramiye alırlar.
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Gelir ve Vergi Dairesinin görevi; gelir takdiri il9 vergi tarhi ve tahsilatı, vergı
yükümlülerinin mali durumlannı araştırmak; devletin geljı; kaynaklarının artırılması için

önlem almak ve çalışma yapmaktır.

Vergi, devletin görevlerini yerine getirmesi için.ödenir. Vergi ödemek her yurttaşın
görevidir. Vergi kaçakçılığı bir tür hırsızlıktır. Vergiler, zamanında ödenmezse cezalı
olarak alınır. Vergiler, gelir üzerinden alınır ve kamu görevlilerinin maaşından kesilir.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin kuruluş amacı; devlete gerekli tüm malları
edinmek, yönetmek, kontrol ve muhafaza etmek, taşınmaz malların kira bedelini
saptayıp tahsil etmek, daire ve kurumların tüm araç gereç, kırtasiye, döşeme, demirbaş
mal ve malzeme gereksinimini temin etmek ve denetimini yapmaktır.

Gümrük ve Rusuınat Dairesi; limanlarda ithalat ve ihracat işlemlerini gözetme ve
denetleme işlemlerini yerine getirir; gümrük vergi ve resimlerini saptar ve tahsil eder;
kaçakçılığı önler.

Devletin en büyük geliri gümrük vergisidir. İthal edilen her maldan gümrük
tarifelerine göre gümrük vergisi alınır. Yolcular da ülkeye giriş ve çıkışlarında gümrük
tarafından kontrol edilir. Devletçe imal edilen içki ve sigaradan da vergi alınır.

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, bankaları denetler, para ve kambiyo
denetimine ait esasları hazırlar, Merkez Bankası ile ilişkileri düzenler, Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin programlarının uygulanmasını izler, Merkez Bankası ile birlikte para kredi politikasını yürütür ve sigorta şirketlerinin faaliyetlerini denetler.

KKTC Merkez Bankasının kuruluş amacı; kalkınma planlan ve yıllık programlara
göre ekonomik gelişmeye yardımcı olacak biçimde para-kredi politikalarını uygulamak
ve bankacılık sistemini düzenlemektir. KKTC'de Türk Lirası kullanılır. Döviz alım
satımı serbesttir (Fehmi, 1992: 114).
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ö.Polltlk Sistem

KKTC devleti demokrasiyle yönetilen, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne
dayanan laik bir Cumhuriyettir. Yasama yetkisi KKTC halkı adına Cumhuriyet
Meclisine aittir. Yürütme yetkisi ve görevi, Anayasa ve yasalara uygun olarak
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. Yargı ise bağımsız
mahkemelerce gerçekleştirilir (KKTC Anayasası, 1983). Üniter bir devlet sistemine
sahip KKTC' de eğitim sistemi de merkeziyetçi bir yönetim yapısına sahiptir.

Kıbrıs Türk Eğitimi' niıı Tarihsel Gelişimi
Kıbrıs Türk Eğitimi Tarihsel Süreç içerisinde 5 ana başlık altında !)Osmanlı
Dönemi, 2)İngiliz Dönemi, 3)Kıbrıs Cumhuriyeti Dönemi, 4)Kıbrıs Türk Federe
Devleti Dönemi ve 5)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dönemi olarak ele alınmıştır.

1) Osmanlı Döneminde Kıbrıs'ta Eğitim:

Osmanlılar

Kıbrıs

adasını

fethettikten

sonra

adanın

yapısının

kendi

politikaları doğrultusunda değişime uğratmışlardır. Adanın ekonomik, siyasi ve
kültürel , yapısında

yapılan

değişikliklerin

başında

adaya

nüfus

aktarmaları

gelmektedir. Gelen nüfusla beraber, dine dayalı Osmanlı eğitim sistemi de adaya
taşımnıştır. 307 yıl süren Osmanlı döneminde merkezi bir sisteme bağlı düzenli bir
okullaşma

görülmemektedir. Genellikle

okullar

cami

yanlarında

yer almakta,

öğretmen kimliği ile de cami hocalarını görmekteyiz. Müfredat konularının esasını
Kuran öğretimi teşkil etmekte, Kuran'ın

yazıldığı dil olan Arapça ve Arap

Alfabesi'nin öğretimi ile yazı ve hesap dersleri önemli bir yer tutmaktaydı.

Cami yanlarında yeralan okulların bazılarında kız-erkek karışık, genel olarak
ayn ayrı okurlardı. Okullarda sıra sandalye olmadığından yere hasırlar üzerine
çökülerek ders yapılırdı. Kitap olmadığından taş tahta üzerine taş kalem ile yazı
yazılırdı. Okula güneş doğuşundan biraz sonra başlanır öğle ezanında ara verilir,
akşam ezanına yakın derslere son verilirdi. Hafta tatilleri perşembe öğle ezanı ile başlar
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Cumartesi sabahı ders başı yapılırdı. Okula
süresi 3 ile 4

yoktu. Tahsil

yıl arasında değişmekte, okula pı:tşlc1.111ai. yaşı ise, ortalama 4-6 idi.

Okulların giderleri vakıf mallarından elde ediler;...gelirden ve devletin koyduğu
vergilerden karşılanmaktaydı.

Öğretmenler dini eğitime göre medreselerden yetişmekte, tayinli oldukları
yerlerde imamlık görevini yerine getirmekteydiler. Hocahanım olmak için yaşlı bir
kadın veya hiç evlenmemiş olmak şartı vardı. Öğretmenlerin maaşları yıllık olarak
saptanır, on ay maaş

alınır iki ay maaş ödenmezdi. Öğretmenlerin

tayinleri

müftünün başkanlığındaki "Meclis-i Şeri" kurulu yapardı.

Türkiyede

yapılan reform hareketleri Kıbrıs'ı

da yakından etkilemiştir.

II.Mahmut 1824 yılında okula başlama yaşını yayınladığı bir ferman ile 4-7 yaş
arası belirleyip zorunlu kıldı. 1846'da yayınlanan bir talimat ile tahsil süresi. 4 yıl
olarak belirlendi. 1862-67 yılları arasında İstanbul'da ilk kez "Dar-ül Müallim-ı
Sıbyan" adlı öğretmen okulu açıldı. Fakat Kıbrıs'ta
öğretmenleerin

bu yüksek okul mezunu

çalıştığını çok ender görüyoruz. Kıbrıs'ta sürekli öğretmen ihtiyacı

olduğundan öğretmen ihtiyacı Türkiye'den gelen öğretmenlerle karşılanmaktaydı.
Okullarda katı bir disiplin, hocaya sonsuz bir itaat esas olduğundan cısmanı
,cezalar yaygın olarak kullanaılmaktaydı (KTÖS Yayınlan 1, 2002: 123).

Osmanlı Dönemi' nin Günümüz Eğitimine Olan Etkileri:

1. Osmanlı' da tayinler Meclis-i Şeri adındaki kurul tarafından yapılmakta idi.
KKTC' nde de tayinler bir kurul tarafından yapılmaktadır. Bu kurulun ismi Kamu
Hizmeti Komisyonudur.

Farklılıklarımız:
Osmanlı Dönemi' nde eğitim dine dayalı idi. KKTC' nde eğitim bilimsel
temellere dayanmaktadır. Osmanlı Dönemi' nde dil Arapça idi. KKTC' nde dil
Türkçedir. Osmanlı Dönemi' nde okullar bir merkeze bağlı değildi. KKTC' nde okullar
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mevcut bir merkezi yönetime bağlıdır. Osmanlı Dönemi] 11de öğretmen kimliği ile cami
hocaları

bulnmaktaydı.

akademilerinden
devam

KKTC'

nde

mezun olmaktadırlar.

mecburiyeti

yoktu. KKTC'

öğretmenler

üniversite

Osmanlı· Dönemi'
nde öğrencilerin

veya

öğretmen

nde öğrencilerin

okullara

devam

okullara

mecburiyeti

bulunmaktadır.

2) İngiliz Döneminde

1878 yılında
sonra tamamıyle
ekonomik

ve

Kıbrıs'ta

İngilizler'in
bir sömürge

kültürel

Eğitim:

Kıbns

Adası 'nı

yaptıkları

dönem

yaşamında

büyük

Osmanlılar' dan

kiralayıp

82 yıl sürmüş ve adanın

değişikliklerin

yaşandığı

daha
sıyası,

bir

süreç

olmuştur.

İngilizler adayı bir sömürge olarak gördüklerinden
idare etmişlerdir.
kurulup

Türkiye'de

"teokratik"

"Kurtuluş

bir devlet

Savaşı"

düzeninden

adayı bir vali aracılığı ile

ile

"demokratik"

Türkiye

Cumhiriyeti'nin

bir düzene

geçildiği

dönem, adada Türk ve Yunan milliyetçi akımlarının yoğun bir şekilde yaşandığı

sancılı bir dönemdir.
İngilizler 1924 yılında kadar adada kurulu Osmanlı

eğitim sistemini

olduğu gibi korumuşlardır. Bu dönemde yaşanan savaş, okullarda mali sıkıntı
yaratıp

azalmaya

sebep

olmuş

ve

Osmanlı

Devleti'nden

sağlanan

kaynak

sonucunda okul sayısı tekrar 65'e yükselmiştir. Bu dönemde dikkat çeken en
Önemli nokta eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinden Yüksek Komiser
Başkanlığı'nda

''Maarif Encümeni''

Türkleri'nin yürütüldüğünden

isimli kurulun sorumlu olmasıdır. Kıbrıs

dolayı, , eğitimde

reform

nitelği

taşıyan

alfabesine geçilmesi, okullarda laik, demokratik eğitime geçilmesi

latin

1929 yılı

sonrasına rastlar. 1905 yılında alınan bir kararla 5 yıl olan ilkokul eğitim süresi
1935'te 6 yıla çıkarıldı. 1931 isyanından sonra

İngilizler yükselen milliyetçi

akımlann önünü alabilmek için Türkiye ve Yunanistandan gelen ve milliyetçi
söylemler içeren kitaplarım ithalini yasaklayıp, önce kitapsız daha sonra da yerli
kitaplarla eğitim öğretimi devam ettirdiler.
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1939 yılında
geldiğimiz

Maarif Müdürü J.R. Cullen

okullarda

ilk düzenli kayıt defterleri uygulamasını

ve bina ve mefruşatlarında
öğrencisi

olan

her

standart

yerleşim

yükselir. Ayrıca bu dönemde

bugüne

başlatır.

ölçüler uygulanmaya

yerine

okul

açılması

alınan kararlarla

düzenlenmiş; 21 Eylül- 20 Mart tarihleri

arasında,

1932 yılında da okul
başlanır.

sonucu

haftalık

kadar kullana

En az sekiz

okul

sayısı

222 'ye

ve günlük eğitim süreleri

sabah

8-12 öğle sonu 2-4; 21

Mart- 21 Temmuz arası, sabah 7-11 öğle sonu 2-4 olmuştur.

1930 yılında

alınan bir kararla

bayram

tatilleri

7 gün olmuş, 16.4.1943

yılındaki bir değişiklikle hafta tatili Pazar günü yapılmıştır.

İngiliz döneminde okul giderleri devletin ve evkaf idaresinin katkıları ile
ayrıca halktan toplanan eğitim vergisi ile karşılanmaktaydı.

Bu dönemde okullarda okutulan derslerde de büyük değişiklikler
yılında

Kıbrıs

yılında

ziraat

alınmıştır.

191 O yılında

Coğrafyası,
ve

1928

resim, 1930'da

yılında

da yeni

ailelerden

müzik
bir

öğrencilere

programlarında
programa
modern

parasız

değişikliğe

köylerde

binası

Türkçe

gece

kabul

başlandı.

1914

programa

edilmiştir. 1944

yaygınlaştırıldı.
açıldı. 1958

1950

ilkyardım

ve sınıf mevcutları

kursları

derslerinin

programı

gidildi. Bu çerçevede

anlayışı

İngilizce,

1947 yılında okulda kullanılan kitap ve

dağıtılmaya

dahil edildi. Okulllarda
okul

cimnastik

ilkokul

yılında okullarda sağlık hizmeti verilmeye,
kırtasiye

ve

izin alınarak

olmuş; 1906

yılında

ders

ve ev idaresi dersleri

60'tan

40'a düşürülerek

ve

1956

yılında

Rumca

konuşan

yılında

ilk kez

23 Nisan, Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

İngiliz

döneminde

1937

yetişmeleri

Osmanlı

(Güzelyurt)

Erkek Öğretmen

Koleji'ni
verilen

Döneminde

yılına

öğretmenlere

kadar okullarda

öğretmenlerin

olduğu gibi idi. 1937 yılında iki yıllık Omorfo

Koleji'ni

açtılar. Rum, Türk öğretmen
bu okul

gelinceye

1940 yılında da
adaylarının

1956-57 ders yılında Lefkoşa'ya

çifte maaş verilmesi

uygulaması

iki yıllık Kız Öğretmen

ortak okuduğu
taşındı.

İngilizce

eğitim

Ücra yerlerde

çalışan

İngliz döneminde

de sürdürülmüş,
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maaşlar

belli

ilkelere

bağlanmıştır.

Öğretmenlcre.oemeklilik

hakkı verilmiş, 1949

yılında bayan öğretmenlerin evlenince meslekten atılmaları kuralına son verilmiştir.
Okullarda , pedagojik yaklaşım ve

müfettişlerce denetim uygulaması da bu

dönemde başlatılmıştır (KTÖS Yayınlan 1, 2002: 124).

İngiliz Dönemi' uln Günümüz Eğitimine Olan Etkileri:

İngiliz Dönemi' nde Latin Alfabesi' ne geçilmiştir. İngiliz Dönemi' nde düzenli
kayıt defterlerinin tutulmasına geçilmiştir. İngiliz Dönemi' nde, okutulan dersler
üzerinde büyük değişiklikler yapılmıştır. Kıbrıs Coğrafyası, İngilizce, Ziraat, Resim,
Müzik ve Jimnastik dersleri programa alınmıştı. İngiliz Dönemi' nde okullar, parasız
olmuştur. İngiliz Dönemi' nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlanmaya

başlanmıştır.

İngiliz

Dönemi'nde

öğretmen

yetiştiren

kurumlar

kurulmuştur. İngiliz Dönemi' nde öğretmenlere emeklilik hakkı verilmeye başlanmıştır.
İngiliz Dönemi' nde okullarda, pedagojik yaklaşım ve müfettişlerin denetim yapmaları
başlatılmıştır.

3) Kıbrıs Cumhuriyeti Devri' nde Eğitim:

1960'ta

kumlan Kıbrıs Cumhuriyeti ile adada iki toplumun eşitliğine

dayanan yönetimde eğitim işleri Türk Cemaat Meclisine bağlı ''Türk Maarif
Dairesi" ne

devredildi. Bu dönemde Türkiye'deki

milli

gün kutlamaları

ile

tatilllerinin eğitim programına alındığını görmekteyiz. 1963 yılı Aralık ayında
başlayan toplumlararası çatışmalar Kıbrıs Türkleri"in eğitimini olumsuz yönde
etkilemiş hazırlanan eğitimde beş yıllık plan uygulanamamış, eğitime hükümet
katkısı yapılamamış, doğan güvensizlikten dolayı

öğrencilerin okullara ulaşımı

engellenmiş, bu dönemde 74 köy okulu terkedilmiş, bazı okullar göçmen yurdu
olarak kullanıldığı için açılamamıştır. Büyük yara alan Kıbrıs Türk Eğitimi, Kıbrıs
Türk

Yönetimi'nin

kuıulduğu

1967 yılına

kadar

alman

acil

tedbirler

ve

·Türkiye'den sağlanan yardımlarla giderilmiştir. Bu dönemde öğretmenler siyasi ve
askeri örgütlerin içerisinde yer almışlardır. Öğretmen Koleji 1958-59 ders yılında
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Lefkoşa'da

lise

binasına

taşınmış ve 1964 yılında.] da üç yıllık

tedrisat yapılan okul uygulaması

olmuştur. Çift

ve tüm devlet çcılışanlarının eşit maaş almaları

bu dönemin dikkat çeken icraatlarıdır.

Kıbrıs
müfredat

Türk

Yönetimi

programının

uygulanmaya
Öğretmenler

döneminin

kabulü

ile

konması oldu. Aynca
Sendikası

ilk

fen

önemli

icraatı

bilgisi ·, sosyal

1968'de öğretmen

hareketi Kıbrıs Türk İlkokul

ve Kıbrıs Türk toplumunun

maaşlar, çalışma saatleri, statü farkları, geçici öğretmenlerin
istişare

hakkı

verdiği mücadele

Öğretmenler

Sendikası

ilk

verilmesi

ile

kazandı. Zamanın

kez

eğitim alanında

Sendikası

sesi oldu. Sendika;

durumu, tayin, terfi, nakil

ve emeklilik

emekçilere

yem

derslerinin

karşı çıkışlarına rağmen Kıbrıs Türk Öğretmenler

ismini alarak eğitim emekçilerinin

istemlerini

yılında

bilgiler

adı altında siyasi ve ekonomik kimliğini

baskıcı yönetimlerinin

işleri ile sendikaya

1958

konularındaki

kazandırdı.

Yine

görüşlerini

bir

haklı

bu dönemde
raporla

ortaya

koydu.

1973 yılında
okullararası
kalan

modern

atletizm

haftalık

ve

matematik,

ve spor yarışmaları
günlük

eğitim

günlük

olaylar,

programda

süresi

deneysel

fen

dersleri

yer aldı. İngiliz döneminden

düzenlenerek

hafta

tatili

iki

güne

(Cumartesi- Pazar) yayıldı ve Pazartesi ve Preşembe günleri haricinde diğer günler
okullar yarım gün oldu (KTÖS Yayınları 1, 2002: 125).

Kıbrıs Cumhuriyeti

Dönemi' nin Günümüz Eğitimine Olan Etkileri:

Kıbrıs Cumhuriyeti Dönemi' nde eğitim işleri Türk Cemaat Meclisi' ne bağlı
Türk Maarif Dairesi' ne devredilmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti Dönemi' nele Türkiye' deki
milli gün kutlamaları

ile tatiller eğitim programına

alınmıştır.

Kıbrıs Cumhuriyeti

Dönemi' nde Fen Bilgisi ve. Sosyal Bilgiler dersleri müfredat programının
alınmıştır.

Kıbrıs

Cumhuriyeti

Dönemi'

nde Kıbrıs Türk Öğretmenler

içerisine
Sendikası

'toplumun sesi olmuştur. Kıbns Cumhuriyeti Dönemi' nde modern matematik, günlük
olaylar, deneysel fen dersleri., okullararası
almıştır.

atletizm ve spor yarış lan programda yer
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4) Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumlıuriyeti'nde

Eğitimde Yaşanan Süreçler:
l

1976 yılında toplanan Eğitim Şurası eğitime yönelik önemli kararlar aldı.
Eğitimin

parasız

ve

zorunlu

olması

bu

dönemde yasallaştı.

1977

yılında

"Öğretmenler Nakil Yasası", 1986'da "Milli Eğitim Yasası" meclis tarafında
oylanarak yürürlüğe girdi. Eğitim öğretimle ilgili tüm işler "Eğitim Bakanlığı"
altında

toplandı. Okullar

arasında taşımacılıkla

ilgili

okulları

birleştirme

(merkezileştirme) anlayışı bu dönemde başladı.

Öğretmen Koleji

Girne'ye

taşınarak

1990 yılına kadar

orada eğitim

verdikten sonra tekrar Lefkoşa'ya taşındı. 1986 yılında yapılan bir değişiklikle
dört yıllık bir eğitim süresi ile mezun vermeye devam etmiştir.

Türkiye'den tarım işgücü olarak getirilip yerleştirilen yetişkinlere yönelik
1981-82 ders yılında ilk kez okuma yazma kursu

açıldı.

1986-87 yılında

Türkiye'ye

altıncı

sınıf

uyum

sağlaması

amacı

ile

ilkokullarda

kaldırıldı,

anasınıflar da zorunlu hale getirildi. 1990 yılında II. ve 1995 yılında III. Eğitim
Şuraları gerçekleştirildi. 1991 yılında dini kandil günü tatilleri ve perşembe
öğleden sonraki eğitim süresi kaldırıldı.
1995 yılında Hükümetin ısrarlı tutumu sonucu merkezileştirme

projesi

yürürlüğe konarak 164 olan okul sayısı 102'ye düşürüldü.

İngiliz döneminde açılıp 1963 yılı sonrası Türk Maarif Koleji ismini alan
ve üçüncü ülkelere öğrenci yetiştirmek amacı ile kurulan ilkokul sonrası okula
duyulan ilgi sebebi ile 1983 yılında bu okulun benzerleri Güzelyurt, Mağusa ve
Gime'de de açıldı.Yarışmacı zihniyet temeline dayanan kolejlere ve üniversiteye
giriş sınavları nedeniyle ülkemizde duyulan (yaratılan) ihtiyaç sonucunda özel ders ve
dershane sayısında patlamaya sebep oldu. III. Milli Eğitim

Şurasında alınan

kararlarla yapılmak istenen radikal çıkışlar başarısızlığa uğrayınca, yeni oluşan
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· iktidar

eski

sınavlar

sistemin

amaç

devamından

durumuna

öğrenciler

düşünmeyen,

teknolojiler

okullara

yana

tavır

koymuş

girmiştir. Eğitim sistemi
sorgulamayan,

girememiş,

edilgen

idari yapılanma

ve

ezberci

bir yapıya
hantal

araç

olması gereken

temele

oturmuş,

kavuşmuştur. Çağdaş

bir yapıya

kavuşmuştur

(KTÖS Yayınları 1, 2002: 125).

Araştırmanın Amacı
1. Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin geçirdiği evreleri ortaya koymak;

2. Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin yasal temellerini irdelemek;

3. Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin bugünkü yönetim yapısını incelemek.

Araştırmanın Önemi
1. Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin bugünkü yönetim yapısını ortaya koymak,

2. Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin bugünkü yönetim yapısı ile ilgilenenleri
bilgilendirmek,
3. Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin aksayan yönlerinin ortaya konması ve ilgililerin
gerekli önlemleri almalarını sağlamak açısından, önemli olabileceği düşünülmektedir.

Araştırmanın Sınırhlıkları
Bu araştırma Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin Merkez Örgütü' nün 2000-2003 yılı
itibarıyla mevcut yapısını kapsamaktadır.
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Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırma kaynak taraması yöntemi ile oluşturulmuştur. Yaşayan kişiler ve
yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Tanımlar
Bu araştırmada, aşağıdaki kavramlar karşılarındaki anlamları içermektedir.

İlköğretim Dairesi: İlköğretim; Okulöncesi ve ilkokul devresini kapsamaktadır.
Okulöncesi ile Anaokul ve Anasınıflar, İlkokul ile de ilkokul I. devre ve II.devre
kastedilmektedir. İlköğretim Dairesi ile de bu kurumların bağlı olduğu daire
kastedilmektedir.
Genel Ortaöğretim Dairesi: Bu araştırmada ortaöğretim kavramı ile sadece
genel liseler kastedilmektedir. Genel Ortaöğretim Dairesi ile de genel liselerin bağlı
olduğu daire kastedilmektedir.

Mesleki Teknik Eğitim Dairesi: Bu araştırmada Mesleki Teknik Eğitim Dairesi
ile mesleki teknik liselerin bağlı olduğu daire kastedilmektedir.

Yüksek Öğretim ve Dışilişkller Dairesi: Milli eğitim sistemi içinde,
ortaöğretime ve mesleki teknik eğitime dayalı en az dört yarı yılı kapsayan her
kademedeki eğitim öğretimin tümünün bağlı olduğu daire kastedilmektedir.

Kısaltmalar
BRT: Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu

DAÜ: Doğu Akdeniz Üniversitesi

20

DÖSİM: Döner Sermaye İşletmeleri Merkezi Müdürlüğü

DPÖ: Devlet Planlama Örgütü

GAÜ: Gime Ameriken Üniversitesi

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

KTÖS: Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası

KTOEÖS: Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası

LAÜ: Lefke Avrupa Üniversitesi

METGE: Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi

ME Yasası: Milli Eğitim Yasası

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

TC: Türkiye Cumhuriyeti

TMK: Türk MarifKoleji

UKÜ: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

v.b.: Ve benzeri

YDÜ: Yakın Doğu Üniversitesi
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YÖDAK: Yükseköğretim Kurumları Kuruluş, Görev Denetleme ve
Akreditasyonu

İlgili Araştırmalar ve Yayınlar .

Yurtlçinde Yapılan Araştırmalar
1. Ali Nesim' in "Batmayan Eğitim Güneşlerimiz" isimli kitaba.

Kıbrıs Türk Eğitimine katkı sağlamış öğretmenlerin hayatları, yaptıkları
görevler, icraatları öğretmenlerin kendi anılarından alıntılar yaparak
konmuştur.
Öğretmenlerin nasıl ve nerelerde yetiştirildikleri belirtilmiştir. Kıbrıs
Türk Eğitimi' nin hangi boyutlardan geçtiği açıklanmıştır. Kıbns Türkleri' nin
eğitimle ilgili girişimleri ortaya konmuştur. Türk Okullarında eğitimin
gerçekleşmesine değinilmiştir. Kıbrıs' ta Rum Eğitimi' nin ilkeleri saptanmıştır.
Devrimlerin kıbrıs' ta uygulanış biçimi ortaya konmuş ve bu devrimlerin
uygulanmasında öğretmenlerin öncülük ettiği saptanmıştır. 1987 yılı itibarıyla
okulların isimleri, öğretmen, müdür ve öğrenci sayıları ortaya konmuştur.

2. Dr. Hüsnü Feridun' un "Kıbrıs Türk Eğitiminin Tarihçesi" isimli
kitabı.
1571-1974 yılları arasında Kıbrıs' ta eğitimin geçirdiği aşamalar, Kıbrıs
Türk Eğitimi' ndeki mevcut durum irdelemesi yapılmıştır.
Meydana gelen tarihi olaylar ve sonrasında eğitimin aldığı yapı
incelenmiştir. Tarihlere özgü kurumların aldığı isimler ortaya konmuştur.
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3. Dr. Hüsnü Feridun' mı "Kıbrıslı Türk' ün 1932-1969 Dönemi
Eğitim Panoraması ve Eğitimde Özerkliğe Kavuşmasrnın Hikayesi" isimli
kitabı.

Kıbrıslı Türklerin eğitim tarihi içerisinde özellikle eğitim özerkliğine
kavuşması sürecinde meydana _gelen gelişmeler, problemler ve gayretler ortaya
konmuştur. Yine bu tarihlerde eğitimin İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerinde
hangi kurumlarda gerçekleştiği ortaya konmuştur.

4. Halil Aytekin' in "İngiltere Hükümeti' nin Kıbrıs' taki Eğitim
Politikası" adım taşıyan araştırması.

Bu araştırma 1875 ve 1952 yıllarını kapsamaktadır.

1875 ve 1952 yılları

iki döneme ayrılmıştır. Birinci dönem 1878-1933 yıllarını, ikinci dönem ise
1935-1952 yıllarını kapsamaktadır.

Bu tarihler içerisinde eğitimin mevcut durumu, izlenilen yol, çıkarılan
yasalar, eğitim uzmanlarının

raporları ve eğitimdeki

gelişme

ve ekonomik

zorluklar ortaya konmuştur.

Hangi okulların eğitim verdiği ve okulların durumları hakkında bilgi
verilmiştir.

Son olarak genel görüşlere değinilmiştir.

1913 yılında çıkarılan

eğitim raporu tüm hatlarıyla ortaya konulmuştur.

5. Halil Aytekin'

hı (1993) "KKTC Eğitim Sisteminde Yapısal

Dönüşüm" adlı araştırması.

KKTC

Eğitim

Sistemindeki

Yapısal

Dönüşümler

üç boyutta

ele

alınmıştır. Araştırma ilk olarak Toplumsal Olaylara Dayalı Yapısal Dönüşümler,
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ikinci olarak Eğitim Bakanlarının Sağladığı Y)ıpışal Dönüşümler, üçüncü ve son
olarak

da Kıbrıs

Türk Eğitim

Sisteminde

Yapısal

Dönüşüm

bölümlerine

ayrılmıştır.

Kıbrıs

Türk toplumu

eğitim sistemi,

Osmanlı-Türkiye

Cumhuriyeti

eğitim sistemi ile bütünleşme; Türk İşleri Komisyonu Raporu ve Talim-Terbiye
Komisyonu

dönemi

gruplandırılmıştır.
Cumhuriyeti

olmak

İlk

üzere

aşamada,

üç

ana

Kıbrıs

yapılanma

Türk

eğitim sistemi ile bütünleştirilerek

eğitim hizmetleri

kurumsallaştırılmaya

eğitim

ise,

sistemi

1950-197 4

Eğitim
Batı'

çalışılmıştır.
mücadele

dönemi
Sistemi

olarak
Türkiye

ya yönlendirilmiş

ve

İkinci aşamada kurulan

döneminin

savaşçılarının

yetiştirilmesine kaynaklık etmiştir. Üçüncü aşamada oluşturulan Talim-Terbiye
Komisyonu

dönemi,

Kıbrıs Türk toplumunun

okur-yazarlık

oranını

yüzde

yüzlere çıkannış ve dinamik bir toplum yaratılmasında etkili olmuştur.

6. Hasan Behçet' in (1969) "Kıbrıs Türk Maarif Tarihi" adlı kitabı.

Bu araştırma altı bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde Kıbrıs'

111

coğrafık konumu, yeryüzü şekilleri, iklimi, nüfusu ve Kıbrıs' ı tanıtıcı genel
özellikler
tarihsel

~rtaya konulmuştur.
gelişmeler

aktarılmıştır.

Maarifine değinilmiş.

İkinci bölümde

Kıbrıs'

Üçüncü bölümde

Yapısı, kuruluşları,

111

geçirmiş

Osmanlı

çalışma durumları,

olduğu

Devrinde

Türk

okulları ortaya

konmuş ve açıklanmıştır. Dördüncü bölümde İngiliz Devrinde Türk Maarifi ele
alınmış ve Osmanlıdan İngiliz dönemine geçişle ve sonrasında yaşanan süreçler
sıralanmıştır.

Beşinci

bölümde

Cumhuriyet

Devrinde

Türk

Maarifi'

nin

çalışmaları, programı ve müfredatları ile çalışmaları ortaya konmaktadır. Altıncı
ve son bölümde Anavatan Türkiye' nin Kıbrıs Türkleriyle ilgisi ve kronolojik
özeti yapılmıştır.
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Yurtdışında Yapılan Araştırmalar
1. Ham Aytekin' in (1997) "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs
Türk

Cumhuriyeti

Eğitim

Sistemlerinde

Müfettiş

Niteliklerinin

Karşılaştırılması" adım taşıyan. doktora tezi.

Bu araştırmanın amacı, her iki ülkenin teftiş sistemini incelemek,
müfettişlerinin niteliklerini belirlemek, müfettişlerin kişisel ve uzmanlık
nitelikleri ile teftiş sisteminin yapı ve işleyişi arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak
"İki ülke teftiş sistemlerinde entegre nasıl sağlanmalıdır?" sorusuna cevap
aramak ve bu entegre sürecine katkıda bulunmaktır.

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problem
tanımlanmış, amaç belirlenmiş, önem açıklanmış, araştırmanın sayıltıları,
sınırlılıkları, tanımları ve kısaltmaları belirlenmiştir. Ayrıca, problemle ilişkili
araştırmalar özet olarak tanıtılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde müfettişlerin
nitelikleri kavramsal düzeyda açıklanmıştır. Üçüncü bölümde her iki ülkede
müfettişlerin konumları belirlenerek ve teftiş sisteminin benzerlik ve farklılıkları
ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde yöntem ve uygulama açıklanmıştır. Son
olarak beşinci bölümde ise, araştırmadan elde edilen veriler değerlendirilmiştir
ve yorumlanmıştır.

2. Halit T. Şahin' in (1997) "1878-1960 Yıllan Arasında Kıbrıs' ta
İlköğretim (İngiliz İdaresi Dönemi)" isimli araştırması.

Kıbrıs' ta İngiliz İdaresi Döneminde Kıbrıs Türkü' nün İngilizler ve
Rumlara karşı verdiği Milli Mücadele içinde eğitim mücadelesinin büyük önem
taşıdığı üzerinde durulmuştur. Yine o dönemde eğitimin nasıl gerçekleştiği
ortaya konmuştur. Hangi kademelere ayrılıp, hangi isimlerle anıldıkları ortaya
konmuştur. Yıllara göre okul ve öğrenci sayıları saptanıp ortaya konmuştur.
Araştırma dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm "Giriş", ikinci bölüm
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"Yöntem", üçüncü bölüm "Bulgular ve Yonımlar", dördüncü bölüm ise "Sonuç
ve Öneriler" başlıkları altında incelenmiştir.

3. Hasan Clcloğlu' mm (1984) "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve
Eğitim" adım taşıyan araştırması.
Öncelikle Kıbrıs' ın genel durumu hakkında bilgi verilmiştir. Kıbrıs' ın
yeri, konumu, nüfusu, jeopolitik önemi ve tarihi hakkında kısa bilgi verilmiştir.

Kıbrıs Türk Eğitimini beş ana döneme ayırmıştır.
1. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi (1571-1878)
2. İngiliz Sömürge Dönemi (1878-1960)
3. Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Cemaati Dönemi ( 1960-1975)
4. Kıbrıs Türk Federe Devleti Dönemi (1975-1983)
5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dönemi (1983' ten itibaren)

Yapılan sınıflamaya göre, eğitimin gerçekleştiği Eğitim Kurumlarının
isimleri, hangi yaş gruplarına göre ayrıldığı, okutulan dersler ve eğitimin
durumu ortaya konmuştur.

BÖLÜMH

BAKANLIK MAKAMI
KKTC' de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı; Bakan, Özel Kalem Müdürü,
Müsteşar, Hukuk Müşaviri ve Danışmanlardan oluşur.

BAKAN

Bakanlık kuruluşunun politik sorumlusu ve en üst hiyerarşik amiridir. Bakan,
bakanlığının

görev alanına giren konularda Bakanlar Kumlu'nun

programını yürütmek ve yasaların uygulanmasını

sağlamakla

genel siyasetini ve

sorumludur.

Bakanlığı,

adli, kazai ve diğer idari makamlar önünde ve üçüncü şahıslara karşı Bakan ya da yetkili
kıldığı kişiler temsil eder (Bakanlıkların Kuruluş ilkeleri Yasası, 57/1977).

Bakanın Görev, Yetki ve Sorumluluğu:
1. Bakan, Başbakana karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden
ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur.

2. Bakan, bakanlık merkez örgütü ile bakanlığına bağlı dairelerin ve hizmet
birimlerinin en üst hiyerarşik amiridir.

3. Bakan'ın yürütme görevi ayrıca aşağıdaki konuları kapsar:
a. Bakanlığını ilgilendiren yasaları uygulamak ve normal olarak bakanlığının
yetki çerçevesine giren tüm konu ve işleri yönetmek;
b. Başbakana ve Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere bakanlığını ilgilendiren
kararname, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak;
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c. Kendi bakanlığını ilgilendiren herhangi bir yasa ve bu yasalara uygun
olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerin uygulanabilmesi için yönerge, genelge
ve benzeri metinleri yayımlamak;

e. Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Cumhuriyet Bütçesinin kendi
bakanlığına ait kısmını hazırlamak ve uygulamak.

4. Bakan, resmi görevleri dışında başka bir iş yapamaz; Devletin ve kamu
u;:;,ıarnuıı

herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul

Bakanın maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödenekleri ve yollukları yasa ile

5. Bakan, yürürlükteki mevzuatın, Başbakanın ve Bakanlar Kurulunun kendisine
diğer yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir (Anayasa: 35).

1963 ve sonrasında Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Bakanlar:

.12.1963-28.12. 1967 -

Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Üyesi

Şemsi Kazım

121967-15.02. 1969 -

Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Üyesi

Şemsi Kazını

1969-05.07.1970-

Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Üyesi

Şemsi Kazım

1970-12.03.1973 -

Eğitim, Kültür ve Öğretim işleri Üyesi

Ali Süha

12.03.1973-26.08. 1974 -

Eğitim ve Öğretim İşleri Üyeliği

26.08. 1974-08.10.1974-

Milli Eğitim Bakanı

08.10.1974-13.02.1975

-

Orhan Zihni Bilgehan

Orhan Zihni Bilgehan

Milli Eğitim, Adelet ve içişleri

Bakanı

Bilgehan

13.02.1975-05.07.1'976- Eğitim Bakanı Orban Zihni Bilgehan

Orhan

Zihni
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05.07.1976-07.07.1977

-

Eğitim, Öğrenim ve Kültür İşleri Bakanı Dr. Derviş Eroğlu

07 .07 .1977-21.04.1978 -

Ulusal Eğitim, Öğretim ve Kültür Bakanı Kenan Atak ol

21.04.1978-12.12.1978-

Eğitim ve Kültür Bakanı Kenan Atakol

12.12.1978-04.08.l981

..,.•. Eğitim, Kültür ve Gençlik Bakanı Kub Hay Çaydamlı

04.08.1981-15.03.1982-

Eğitim, Kültür ve Gençlik Bakanı Hakkı Atuıı

15.03.1982-13.12.1983

-

Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Bakanı Ahmet Atamsoy

13.12.1983-19.07.1985

-

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Orhan Zihni

Bilgehan

19.07.1985-02.09.1986-

Milli eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Salih Coşar

. 02.09.1986-23.05.1988

-

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Salih Coşar

23.05.1988-11.05.1989

-

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Salih Coşar

11.05.1989-20.06.1990-

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Salih Coşar

20.06.1990-24.03. 1992 -

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Eşber Serakıncı

24.03.1992-01.01.1994-

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Eşber Serakıncı

01.01.1994-18.01. 1995 -

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Mehmet Ali Talat

18.0l.1995-22.05.1995

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Mehmet Ali Talat

-
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1995-11.12.1995 -

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Mehmet Ali Talat

1995-16.08. 1996 -

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Ahmet Derya

.08.1996-16.09.1998

-

1998-30.12.1998 -

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Günay

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Erol Özçelik

.12.1998-08.06.2001 - Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Mehmet Altıııay

- Milli Eğitim ve Kültür Bakanı İlkay Kamil

Üst Kademe Yöneticilerini Atama ve Görevden Alma

Müsteşar, Özel Kalem Müdürü ve Danışmanlar Üst Kademe Yöneticisi olarak

Üst Kademe Yöneticiliği mevkilerinden birine
için atanacağı mevki için (7). fıkrası hariç olmak üzere bu yasanın 6.
maucıesınue öngörülen asgari niteliği haiz olması ve Üniversite mezuniyeti veya yüksek

gerektiren hizmet sınıflarının en az ikinci derecesine atanmış olup barem 15' in
fiilen çekmiş olması koşuldur.
Lise veya dengi bir ortaöğrenim kurumundan mezun olanlar için bu Yasa' nm 6.
maddesinde öngörülen kuralların uygulanması koşuldur.

Öğretmenlerin ise en az ilgili hizmet şemalarında kendileri için aranan süre
kadar hizmet etmiş olması ve yukarıda belirtilen maaş bareminin karşılığını fiilen
çekmiş olması koşuldur.
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2. a. Herhangi bir Üst Kademe Yöneticiliğiiiejataııacak kişinin bu mevkiye
uygunluğu, ilgili Bakan tarafından saptandıktan sonrasdurum ve atama istemi Başbakan
ve Cumhurbaşkanına bildirilir.
b. Atama, ilgili Bakan, Başbakan ve Culrnrbaşkanının imzalarını taşıyan II.
Çetveldeki kararname ile yapılır. Bu şekilde atanan kişi, göreve başlama tarihinden
görevin maaş, ödenek ve diğer özlük haklarına sahip olur.
c. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlıktaki Üst Kademe Yöneticileri, II.
Cetveldeki Kararname ile Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Maliye Bakanı tarfından atanır.
d. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Meclis Dairesinde Üst
Kademe Yöneticiliği yapan Meclis Genel Sekreteri ve Müdürünün Kamu Hizmeti
Komisyonunda Üst Kademe Yöneticiliği yapan Kamu Hizmeti Komisyonunun Genel
Sekreterinin; BRT' de Üst Kademe Yöneticiliği yapan BRT Müdürünün nitelikleri,
atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük
işleri ilgili yasalarla düzenlenir. (12/1980 sayılı Yasa ile 25.4.1980 tarihinde değişikliğe
µ.ğratılmıştır.)

3. Üst Kademe Yöneticileri Yasası' nm yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu
Hizmeti Komisyonu tarafından Üst Kademe Yöneticiliği mevkilerinden birine atanmış
olan bir kamu görevlisi, üçlü kararname ile görevlerinden alınabilir. Ancak, böyle bir
kamu görevlisine, yasaların tanıdığı ücret, maaş, izin, emeklilik ve diğer sosyal güvenlik
hakları saklıdır.

Bu şekilde görevinden alınan bir kamu görevlisi, bağlı bulunduğu Bakanlıktaki
müşavirlik veya ona denk görevlerde görevlendirilebilir. Cumhurbaşkanlığı ve
Başbakanlıktaki müşavir veya ona denk görevlerde görevlendirilebilir.

Ancak, bu şekilde görevinden alınan Kamu görevlileri, ilgili bakanlann
mutabakatı ile bir bakanlıktan diğerine aktanlmak süreti ile görevlendirilebilir.

4. Yukarıdaki (2). fıkra uyarınca atanan Üst Kademe Yöneticilerinin herhangi
bir sebep gösterilmeden görevden alııunaları ela aynı şekilde ilgili Bakan, Başbakan ve
Cumhurbaşkanının imzalarını taşıyan veya yukarıdaki (82). fıkranın (c) bendi gereğince
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atananlar için Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Maliye<Ba.kanı' nm imzalarını taşıyan II.
Cetveldeki kararname ile görevden alınır (Üst Kademe/Yöneticileri Yasası: 1).

Görevden Alman Üst Kademe Yöneticisinin Görevlendirilmesi

ve Maaşı

(III. Cetvel)
(1) İlgili Kararname ile atanan bir kamu görevlisi, kendisini bu göreve atama

bulunan aynı Bakanın görev süresi içerisinde tekrar eski görevine iade
ve Bakanın değişikliği nedeniyle aynı yöntemle bu görevinden alındığı
bu göreve atanmadan önce iktisap ettiği bareme bakılmaksızın, en az barem 25
müşavirliğe getirilir. Ancak, bu göreve atanmadan önce iktisap ettiği hak,
25' in üzerinde ise, bu baremi almaya devam eder.

Görevden alınan Üst Kademe Yöneticileri (müşavirler) bu Yasanın 2.
(39). fıkrasında belirtilen kurumlar yanında, ilgili kurumların en üst
amirlerinin karşılıklı mutabakatı ile, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği
de görevlendirilebilirler (Üst Kademe Yöneticileri Yasası: 2).

Müşavirler, öğrenim durumları ile kamu görevinde kazandıkları deneyim ve
alanına uygun hizmetlerde, görevlendirildikleri kurumun en üst hiyerarşik
gözetim ve denetiminde görev yaparlar ve onların önerileri çerçevesinde
hizmetlerini yürütürler. Müşavirler, görevlerinin yerine getirilmesinde
görev yaptıkları kurumun en üst hiyerarşik amirine karşı sorumludurlar.

7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının 51. maddesinin (2). fıkrasının (c)
. bendi kuralları, (1). Fıkra kurallarını yürürlükten kaldırmıştır:

Üst Kademe Yöneticiliği kadr?larından birine, Üst Kademe Yöneticisi olarak
. atanan bir kamu görevlisi, kendisini bu göreve atama isteminde bulunan, aynı Bakanın
görev süresi içinde tekrar eski görevine dörıdürülmediği ve ilgili Bakanın değişmiş
olması nedeniyle Üst Kademe Yöneticileri Yasası' nda öngörülen yöntemle üst kademe
yöneticiliği görevinden alındığı takdirde, bu göreve atanmadan önce bulunduğu kadro
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areminde kazandığı hak dereceleriyle, üst kademe yö11etiçileri Yasası' nm bu konudaki
urallarına bakılmaksızın, barem 17B üzerinden müşavirliğe getirilir ve bu baremde Üst
ademe Yöneticiliği yaptığı her hizmet yılına karşılık bir kademe ilerlemesi alır.

Ancak, Üst Kademe Yöneticisi olarak atanmadan önce, bulunduğu kadronun
aremi en az barem 17B olan veya atanmadan önce bulunduğu kadronun baremine
akılmaksızın

asgari iki yıl Üst Kademe Yöneticiliği yapan bir kamu görevlisi, Üst

~ ademe Yöneticileri Yasası' nm bu konudaki kurallarına bakılmaksızın,

Üst Kademe

öneticiliği yaptığı mevkiin maaşım almaya devam eder (Üst Kademe Yöneticileri
asası: 2).

Özlük Haklan ve Hizmet Şartlan

Üst Kademe Yöneticiliği

yapan kamu görevlileri,

disiplin ve diğer hizmet

şartları bakımından, diğer kamu görevlilerinin tabi olduğu mevzuata tabidirler. Ancak,
Bakanlar Kurulu yapacağı bir tüzükle, Üst Kademe Yöneticileri için ek hizmet şartları
saptayabilir (Üst Kademe Yöneticileri Yasası: 3).

MÜSTEŞAR

Bakanlık kuruluşunun Bakandan sonra en yüksek hiyerarşik amiridir ve Bakana
karşı sorumludur (Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası, 5711977).

Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların
sorumludur.

Bakanlık

Müsteşarının

sevk ve idaresinden

uygun konularda

üniversite

Bakana karşı

veya yüksek okul

mezunu olması ve kamu görevinde en az on yıl çalışmış olması veya lise veya dengi bir
orta öğretim kurumundan mezun olup kamu görevinde en az on beş yıl çalışmış olması
koşuldur (Üst Kademe Yöneticileri Yasası: 4).
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1981 ve sonrasında Müsteşarlık

görevini yürüten Müsteşarlar:

02.12.1981-

-

Burhan Tuna

30.10.1991

-

Erol Özçelik

21.06.1994-10.10.1995-> Olgun Olay

1O.10.1995-12.09.1996- Birtan Asker

12.09.1996-04.02.1999-

Ata Samioğlu

05.02.1999-01.1 l.2000 - Işılay Yılımız

02.08.2001- ...

- Rüstem Akyün (Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi).

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve Bakanların Özel Kalem hizmetleri ile resmi
özel yazışmaları ve şifre ve protokol işlerini yerine getirir. Özel Kalem Müdürünün
;.,,...,.";+,,

veya yüksek okul mezunu olup kamu görevinde en az altı yıl çalışmış olması

lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup kamu görevinde en az on
yıl çalışmış olması koşuldur (Üst Kademe Yöneticileri Yasası: 5).

1994 ve sonrasında Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Özel Kalem
Müdürleri:
21.06.1994-10.05.1994-

Hasan Hastürer

24.09.1996-04.02.1999...,. Volkan Çanakçı
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05.02.1999-21.03.2001-.. Gülçin Erkmeıı

02.08.2001- ...

-.. Güvenç Erseven (Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi).

DANIŞMAN
Başbakanın ve Bakanın danışmanlık hizmetlerinden sorumludur. Danışmanın
niversite veya yüksek okul mezunu olması ve kamu görevinde en az sekiz yıl çalışmış
olması veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup, kamu görevinde
en az on beş yıl çalışmış olması koşuldur (Üst Kademe Yöneticileri Yasası: 5).

1994 ve sonrasında Danışmanlık görevini yürüten Damşmanlar:

21.06.1994-

-;,, Muharrem Faiz

03.01.1995-12.09.1996 - Mustafa Özgü (Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi).

ANA HİZMET BİRİMLERİ
Bakanlık bünyesinde bulunan birimlerden biride Ana Hizmet Birimleridir. Ana
Birimleri 9 daireden oluşmaktadır. Bunlar; 1 )İlköğretim Dairesi, 2)Genel
Ortaöğretim Dairesi, 3)Mesleki-Teknik Eğitim Dairesi, 4)Yüksek Öğrenim ve
Dışilişkiler Dairesi, 5)YÖDAK, 6)Kültür Dairesi, ?)Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları,
8)Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ve 9)Devlet Senfoni Orkestra ve Korosudur.

I. İlköğretim Dairesi
1989 yılında İlköğetim Dairesi adı ile kurulmuştur. İlköğretim Dairesinin
kuruluş amacı; Milli Eğitim yasaı kurallarma

uygun olarak; Milli Eğitimin Genel

Amaçları ve Temel ilkeleri doğrultusunda örgün eğitim yapan bağlı kuruluşların
saptanmış öğretim programları ile yöntemlerine uygun etkinlikte bulunmalarını
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ağlamak

ve

bu

yöndeki

ağlayıp, yöntemlerini

gereksinimlerini

plan

ve

programa

dayalı

olarak

düzenlemektir.

İlköğretim Dairesinin Kuruluş Ve Görevleri
İlköğretim Dairesi, bir Müdür yönetiminde,
Genel Hizmetler

Sınıfı personeli

bir Müdür

Muavini

ve bağlı kuruluşlardaki

ile yeterli

öğretmenlerden

İlköğretim Dairesinin Başlıca Amaç ve Görevleri

1.Öğrencilere, Atatürk
Mücadelemizin

2.Çocuklara,

İlke

ve Devrimleri

w;,auıu

Milliyetçiliğini

iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişebilmeleri

ilgi

ve

kökeninde yatan gerçekleri öğretmek;

bilgi, beceri, devranış ve alışkanlıkları

3.Çocukları,

ile Atatürk

ve

yetenekleri

için gerekli

kazandırmak;

yönünde

yetiştirererk

onları

toplumsal

ve üst öğrenime hazırlamak;

4.Çocukların
yeteneğini

estetik duygularını
kazandırmak

geliştirmek; onlara, doğruyu, güzeli ve iyiyi

ve onlarda,

birlikte

hareket

etme , işbirliği ,

arkadaşlık, insan sevgisi gibi üstün duyguları yaratmaktır.

İlköğretim Dairesinin Başlıca Birimleri

İlköğretim Dairesine bağlı birimler şunlardır:
1. Müdür
2. Müdür Muavini
3. Eğitim Uzmanları
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1. MÜDÜR

Aranan Nitelikler:
1. Uygun konularda bir Üniversite veya Yüksekokul bitirmiş olmak ve
kamu hizmetinde sorumluluk taşıyan görevlerde en az sekiz yıl çalışmış olmak;

2. Atanma öncesi işgal etmekte olduğu kadronun bareminin Barem 15' in
altında olmaması koşuldur.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Bağlı kuruluşlarda

Milli Eğitimin

genel amaç ve temel ilkeleri

doğrultusunda eğitim ve öğretim yapılmasını sağlar;

2. Bağlı

kuruluşların

çalışmalarını

kollar,

yön

verir,

aralarındaki

koordinasyonu sağlar, eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarınıdüzenler,

yürütür

ve denetler;

3. Bağlı kuruluşların,
gereksinimlerinin

öğretmen ve diğer personel ile bina araç-gereç

saptanmasını

ve bunların

temini

için gerekli

işlemlerin

yapılmasını sağlar;

4. Eğitim ve öğretimle ilgili ve diğer daireleri ilgilendiren konulara ilgili
Müdürle işbirliği yapar;

5. Gerektiğinde

İlköğretim

kurumlarında

eğitim

ve öğretimle

ilgili

kurslar açılmasını ve bunların yürütülmesini sağlar;

6. Bağlı kuruluşlardaki,

her türlü eğitim-öğretimin

verimli ve başarılı

olması için inceleme denetlemeler yapar veya Bakanlığa bağlı diğer dairelerden
gelen plan program raporlarını değerlendirerek gerekli önlemleri alır;
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7. Bağlı kuruluşlarda göFJV yapanların yetiştirilmeleri hususunda gerekli
görülecek hizmetiçi eğitimin, ilgili kuruluşlarla

işbirliği yaparak bir plan ve

program dahilinde yapılmasını sağlar;

8. Bağlı kuruluşların

etkinliklerini

sürdürmelerinde

gerekli olan yasa,

tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında görev alır;

9. Bağlı kuruluşlarda,

görevli öğretmen ve diğer personelin

atanma,

yükselme, yerdeğiştirme ve disiplin işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığa öneri ve
tavsiyelerde bulunur;

10. Eğitim ve öğretim sorunlarının
alınmasında,

planlı eğitimin

incelenmesinde,

gerçekleşmesinde

Bakanlık

yapacağı çalışmalarda görev alır ve bağlı kuruluşlara

program

altına

ile ifgili dairelerin

dönük alınması gerekli

önlemlere ilişkin önerilerde bulunur;

11. Bağlı kuruluşlardaki öğretmenlerin sicil raporları ile öğrenci başarı
istatistiklerini

ve kuruluş raporlarını

değerlendirir

ve düzgün

tutulmalarını

sağlar;

12. Bakanlığm
konularında

Bakanlıkça

görevleri

çerçevesinde

düzenlenen

eğitim,

toplantılara

öğretim

katılır

ve

ve yönetim
bu konularda

Bakanlıkça oluşturulan ilgili üst düzey kurullarmda üyelik yapar, görev alır;

13. Bakan

ve Müsteşar

tarafından

verilecek

mevkine

uygun diğer

görevleri yerine getirir;

14. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

sorumludur (İlköğretim Dairesi Yasası, 68/1989: 6).

Bakan

ve Müsteşara

karşı
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2. MÜDÜR MUAVİNİ

Aranan Nitelikler:
1. Uygun konularda

Üniversite,

Akademi

veya bir Yüksek

Okulu

bitirmiş olup eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya
öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

2. Eğitim Hizmetleri Sınıfının I. derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak
veya iki yıl Başöğretmen "A" veya dört yıl Başöğretmenlik

hizmeti veya on üç

yıl öğretmenlik yapmış olmak;

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

4. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek;

5. Eğitim konusunda ek bir öğrenim avantaj sayılır.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Müdüre görevlerinin yerine getirilmesinde yardım eder ve yokluğunda
ona vekalet eder;

2. Bağlı kuruluşların bina, araç-gereç ile öğretmen ve diğer personel
gereksinimlerini saptar, temini için tavsiyelerini rapora bağlar;

3. Daireye bağlı kuruluşların çalışmalarını kollar ve yönetim bakımından
Müdür adına denetler, kuruluşlar

ile öğretmenler

hakkında

verilen çalışma

raporlarını degcrlendirit.glınması gereken önlemleri saptar ve rapora bağlar;
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4. Bağlı kuruluşlarda
evraklarının
etkinlikleri

kullanılan basılı evrak, fış ve benzeri yönetim

eş örneklenmesini

(standardizasyonu)

yoluyla sağlanan gelirlerin

muhafazası

sağlar.

Ders

dışı okul

ve harcanmasına

ilişkin

gerekli kollamayı yapar veya yapılmasını sağlar.

5. Öğretmenlerin künye defterini düzenli bir biçimde tutar, öğrenci ve
öğretmen istatistikleri ile başarı istatistikleri hakkında yıllık raporlar düzenler;

6. Dairede görevli uzman ve memurların verimli çalışmasını sağlar ve
bağlı kuıuluşlann geliştirilmesine ilişkin raporları değerlendirir.

7. Müdür tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerme
getirir; ve

8. Görevlerinin yerine getirilmesinden

Müdür Muavini, Müdüre karşı

sorumludur (İlköğretim Dairesi Yasası, 68/1989: 7).

3.EGİTİM

UZMANI

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulu bitirmiş
olup eğitim alanında

ehliyet kazandırıcı

bir kurs takip etmiş olmak veya

öğretmen yetiştiren bir Yüksek Okulu bitirmiş olmak;

2. İlköğretim kadrolarında

en az 1 O yıl başarılı öğretmenlik

olmak;
3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

4. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek;

5, Eğitim konusunda ek bir öğrenim avantaj sayılır.

yapmış
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Oörev.Yetki ve Sorumlulukları:

1. Okul içi ve okullararası etkinlikleri koordine eder;

2. Milli günlerin kutlanmasında ve diğer anma günlerinde görev yapar ve
benzer görevleri koordine eder;

3. Okullardan gelen istatistiki verileri toplar, yorumlar, rapor ve öneriler
ortaya koyar;

4. Okul idareciliği görevlerini Müdür adına koordine eder;

5. Daire Müdürü ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkine uygun
diğer görevleri yerine getirir ve;

6. Görevlerin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı
sommludur (İlköğretim Dairesi Yasası, 68/1989: 8).

İlköğretim Dairesine Bağlı Kuruluşlar
1. Anaokulları ve Anasınıfları
2. İlkokullar
3. Dairenin görev alanına giren konularda açılacak veya açık olup da
bağlanması karar verilen diğer kuruluşlar.

İlköğretim Dairesinin Çalışma Esaslan

İlköğretim Dairesinin her

kademedeki

oldukları görevlerini; Anayasa, Yasa, Tüzük

yöneticileri, yürütmekle

yükümlü

ve Yönetmelik kurallarına ve ilgili
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ve programlara uygun olarak, Eğitim Bakanlığı, genelge, yönerge ve emirleri
çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler.

İlköğretim. Dairesinin Sorumluluğu ve Koordinasyon Esasları

İlköğretim Dairesinin hizmet alanına giren konularla ilgili olarak, bakanlık
daireler ile yerel yönetimler arasında uyum sağlamakla ve bu kuruluşların
tam olrak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla
önlemleri almakla sorumludur.

Daire ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak danışma işlemleri
koordinasyon

çalışmaları

müdür

aracılığıyla

gerçekleştirilir ( ME Yasası,

17/1986).

2001-2002

Eğitim

ve

Öğretim

Yılında

Eğitim

Bakanlığı'nıu

Gerçekleştirmek İstediği Hedefleri:
1. Öğretmen kadrosunu artırmak ve öğretimi daha çağdaş hale getirmek.

2. Okullardaki ders CD'lerini artııınak.

3. Okullarımızda ders alet ve gereçlerini artırmak.

4. Okul Öncesi Eğitim adı altında ana ve 4 yaş okullarını yaygınlaştırmak ve
geliştirmek.

5. Okul Öncesi Eğitim müfredatını ve anasınıf öğretmeni el kitabını hazırlamak.
6.

2001

yılında

başlatılan

mevcut

doğrultusunda yeniden düzenlemek.

müfredatı

öğretmenlerin

görüşleri
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7. Tüm okulların katılacağı şiir okuma yarışmaları düzenlemek.

8. Kurum ve kuruluşların sponsorluğunda resim, kompozisyon v.b. yarışmaları
düzenlemek, uluslararası alanlarda yarışmalara katılmak.

9. 9 Merkezde Müzik Şöleni gerçekleştirmek.

1 O. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde aşı ve sağlık
taraması ve bilgilendirme toplantıları yapmak.

11. Radyo ve televizyon

programlarıyla

tüm okulların

dönüşümlü

olarak

programlarda yer almalarını sağlamak.

12. Kardeş okul uygulamalarını

ve T.C. ile kültürel

- sportif etkinlikleri

genişleterek gerçekleştirmek.

13. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile işbirliği sonucunda öğretmenlere yönelik
çeşitli kurslar düzenlemek.

14. Merkezi sınavları sıklaştırmak.

15. Okulların rutin bakım ve onarımı, inşaatı devam eden okulların yapımını
tamamlamak.

2000-2001 Eğitim ve Öğretim Yılında Gerçekleştirilenler:

1. Çeşitli yerlerde bilgisayar

kursları,

CD ve Tepegöz

kullanımı

kursları

düzenlenmiştir.

2. DAÜ ile işbirliği ile tüm istekli öğretmenlere İngilizce kursları verilmiştir.
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3. Yeni Okul Öncesi Eğitim Merkezleri açılmıştır.

4. Seramik kursları düzenlenmiştir.

5. BRT ve Radyo Vatan ile işbirliği çerçevesinde

haftalık rutin programlar

düzenlenmiştir.

6. Okul Öncesi Eğitim Merkezleri için oyuncak, tüm okullar için de ders araç ve
gereçleri temin edilmiştir.

7. 3. Uluslararası 23 Nisan Çocuk ve Halk Dansları Festivali gerçekleştirilmiştir.

8. T.C. - K.K.T.C. işbirliği ile kültürel ve sportif karşılaşmalar yapılmıştır.

9. 9 ayrı merkezde Müzik Şöleni, gerçekleştirilmiştir.

10. İşitme Engelliler okulunda marangoz atölyesi açılmıştır.

11. Mevcut müfredatı değerlendirmek üzere anketler hazırlanmıştır.

12. "Kadın Birimi" ile işbirliği çerçevesinde "Anne, Çocuk İlişkisinde Çocuğun
Başarısı" konulu velilere yönelik gece toplantıları yapılmıştır.

13. Tüm okulların

katılımıyla

"21 Aralık Mücadele

ve Şehitler

Haftası"

nedeniyle şiir yarışması düzenlenmiştir.

14. 9 Eylül İlkokulu'nun ek dersliklerle kapasitesi genişletilmiştir.

15. Özel Eğitim Merkezi'ne

bağlı okullarda eksik olan T.V., oyuncak ve spor

malzemeleri, fax gibi eksik gereçleri tamamlanmıştır.
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16. Engelli Çocukların Kaynaştırılmasında "Toplumdan Beklentilerimiz" konulu
bir dizi seminer düzenlenmiştir(http://www.mebnet.net).

II. Genel Ortaöğretim Dairesi

1985 yılında Genel Ortaöğretim Dairesi adı altında kurulmuş, 1997 yılında

-Tc Cumhuriyet Meclisince, tekrardan yapılandırılarak bugünkü halini almıştır.
Genel Ortaöğretim Dairesinin kuruluş amacı; Milli Eğitim Yasası kurallarına
olarak Milli Eğitimin genel amacı ve temel ilkeleri doğrultusunda örgün
sistemlerinde öğretim yapan bağlı kuruluşlann,

saptanmış

programları ile yöntemlerine uygun etkinlikte bulunmalarını sağlamak ve
gereksinimlerini plan ve programa dayalı olarak sağlayıp yöntemlerini
ı;:;uıı;:;rı.uı

(Genel Ortaöğretim DairesiYasası, 50/1989: 1).

Genel Ortaôğretim Dairesinin' Kuruluş ve Görevleri

Genel Ortaöğretim Dairesi ; bir Müdür yönetiminde , bir Müdür Muavini ile
sayıda

Genel

Hizmetler

Sınıf

Personeli

ve

bağlı

kuruluşlardaki

oluşur.

1. MÜDÜR:

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konuda bir Üniversite veya Yüksek Okul bitirmiş olmak ve
kamu hizmetinde sorumluluk taşıyan görevlerde an az sekiz yıl çalışmış olmak;

2. Ata-amaöncesi işgal etmekte olduğu kadronun bareminin, Barem 15' in
altında olmaması koşuldur.

Görev, Yetki ve Sorumlnlukları:

1. Bağlı kuruluşlarda Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri
doğrultusunda eğitim ve öğretim yapılmasını sağlar;

2. Bağlı kuruluşların çalışmalarını kollar, yön verir, aralarındaki
koordinasyonu kurar, eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını düzenler, yürütür
ve denetler;

3. Bağlı kuruluşların öğretmen ve diğer personel ile bina araç-gereç
gereksinimlerinin saptanmasını ve bunların sağlanması için gerekli işlemlerin
yapılmasını sağlar;

4. Diğer dairelere bağlı okullarda Genel Ortaöğretime ilişkin öğretim
programları hakkında ilgili Müdürlerle işbirliği yapar;

5. Gerektiğinde yetişkinlere akademik eğitim verecek türdeki kurslar
açılmasını ve bunların yürütülmesini sağlar;

6. Bağlı kuruluşlardaki her türlü eğitim-öğretimin verimli ve başarılı
olması için inceleme ve denetlemeler yapar veya Bakanlığa bağlı diğer
dairelerden gelen plan, program raporlarını değerlendirerek gerekli önlemleri alır;

7. Bağlı kuruluşlarda görev yapanların yetiştirilmeleri konusunda gerekli
görülecek hizmetiçi eğitimin, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bir plan ve
program dahilinde yapılmasını sağlar;

8. Bağlı kuruluşların etkinliklerini sürdürmelerinde gerekli olan Yasa,
Tüzük ve Yönetmeliklerin hazırlanmasında görev alır;
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9. Bağlı kuruluşlarda görevli, öğretmç11/>yediğer personelin atanma,
yükselme, yer değiştirme ve disiplin işlemleri ileilgili olarak Bakanlığa öneri ve
tavsiyelerde bulunur;

1 O. Eğitim ve öğretim sorunlarının incelenmesinde, program altına
alınmasında ve planlı eğitimin gerçekleşmesi Bakanlığa bağlı dairelerin yapacağı
çalışmalarda görev alır ve bağlı kuruluşlara dönük alınması gerekli önlemlere
ilişkin önerilerde bulunur;

11. Bağlı kuruluşlardaki öğretmenlerin sicil raporları ile öğrenci başarı
istatistiklerini ve kuruluş raporlarını değerlendirir ve düzgün tutulmalarını sağlar;

12. Bakanlığın görevleri çerçevesinde eğitim, öğretim ve yönetim
konularında Bakanlıkça düzenlenen toplantılara katılır, bu konularda Bakanlıkça
oluşturulan ilgili üst düzey kurallarına üyelik yapar ve görev alır;

13. Öğrenci Üst Disiplin Kurulunda başkanlık yapar;

14. Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri
yerine getirir; ve

15. Görevlerinin yerine getirilmesinden Bakan ve Müsteşara karşı
sorumludur (Genel Ortaöğretim DairesiYasası, 50/1989: 6).

2. MÜDÜR MUAVİNİ

Aranan Nitelikler:
1. Uygun konuda Üniversite, Akademi veya bir yüksek okulu bitirmiş olup

eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya öğretmen
yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;
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2. Eğitim Hizmetleri Sınıfının 1. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak
veya üç yıl Okul Müdürlüğü veya on üç yıl öğretmenlik yapmış olmak;

3. Kıbrıs' ta ve diğer ülkelerde Genel Ortaöğretim sorunları ile içerikleri
hakkında genel bilgi sahibi olmak;

4. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek;

5. İlgili mevzuat uyarınca sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürüne görevlerinin yerine getirilmesinde
yardımcı olur ve yokluğunda ona vekalet eder;

2. Bağlı kuruluşların bina ve araç gereç gereksinimi ile öğretmen ve diğer
personelin gereksinimlerini saptar; sağlanması için tavsiyelerini rapora bağlar;

3. Daireye bağlı kuruluşların çalışmalarını kollar ve yönetim bakımından
Müdür adına denetler, kuruluşlar ile öğretmenler hakkında verilen çalışına
raporlarını değerlendirir, alınması gereken önlemleri saptar ve rapora bağlar;

4. Bağlı kuruluşlarda kullanılan basılı evrak, fış ve benzeri yönetim
evraklarının eş örneklemesini (Standartizasyonu) sağlar. Ders dışı okul
etkinlikleri yoluyla sağlanan gelirin korunması ve harcanmasına ilşkin gerekli
kollamayı yapar ve yapılmasını sağlar;

5. Öğretmenlerin künye defterini düzenli bir biçimde tutar, öğrenci ve
öğretmen istatistikleri ile başarı istatistikleri hakkında yıllık raporlar düzenler;

6. Dairede görevli uzman ve memurların verimli çalışmasını ve bağlı
kuruluşların geliştirilmesine ilişkin raporları değerlendirir;
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7. Müdür tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerme
getirir; ve
8. Görevlerinin yerine getirilmesinde Müdüre karşı sorumludur (Genel
Ortaöğretim Dairesi Yasası, 50/1989: 7).

3. EGİTİM UZMANI

Aranan Nitelikler:
1. Uygun konuda Üniversite, Akademi veya bir yüksek okulu bitirmiş

olup eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya
öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

2. Genel Ortaöğretim veya Mesleki - Teknik Öğretim kurumları
kadrolarında en az on yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak veya en az iki yıl
okul idareciliği yapmış olmak;

3. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek;

4. Kıbrıs' ta ve yabancı ülkelerdeki eğitim problemleri ile içerikleri
hakkında genel bilgi sahibi olmak;

5. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başanlı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Okul içi ve okullararası etkinlikleri koordine eder;
2. Milli günlerin kutlanmasında ve diğer anma günlerinde görev yapar ve
benzeri görevleri koordine eder;
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3. Okullardan gelen istatistiki verileri toplar, yorumlar, rapor ve öneriler
ortaya koyar;

4. Okul idareciliği görevlerini Müdür adına koordine eder;
5. Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkine uygun diğer
görevleri yerine getirir; ve

6. Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı
sorumludur (Genel Ortaöğretim Dairesi Yasası, 50/1989: 8).

4. SEKRETER

Aranan Nitelikler:
1. Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olmak;

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Okulda daktilo, basit muhasebe, arşiv, dosyalama, ambarlama ve
kitaplık hizmetleri gibi iş ve işlemler ile okul Müdürlüğünün vereceği diğer
uygun görevleri yerine getirir;

2. Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkine uygun diğer
görevleri yerine getirir; ve
3. Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı
sorumludur (Genel Ortaöğretim Dairesi Yasası, 50/1989: 9).
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Dairenin başlıca görevleri:

1.

Bağlı

kuruluşlardaki,

eğitim-öğretim

saptamnış

etkinliklerinin

retimprogramlan. ve yöntemleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak;

2. Bağlı kuruluşların

çalışmalarını

kollamak,

bu çalışmalara

yön vermek ve

ıruluşlar arasında işbirliği yapılmasını sağlamak;

3. Bağlı

kuruluşların,

ereksinimlerini

saptamak,

öğretmen,

bina,

araç-gereç

ve

diğer

bunlar için gelecek mali yükümlülüklerin

hizmet

bütçede

yer

aasını sağlamak;

4. Daire
'inetici,

kadrolarında

öğretmen,

görevli

personel

kitabet hizmetleri

ile bağlı

sınıfı

kuruluşlarda

personeli

ve

görev

işçilerin

yapan

yürürlükteki

evzuata uygun olarak özgün işlerini yürütmek;

5. Bağlı kuruluşlarda
plan ve programa

bağlamak

6. Bağlı kuruluşların
Yönetmeliklerin

görev yapanlar

ve yapılmasını

etkinliklerini

hazırlanmasında

yenilenmesi

ya da

için gerekli

görülen

sağlamak

sürdürmelerinde
görev

çağın

almak,

gereklerine

hizmetiçi

eğitimi

için Bakanlığa

öneride

gerekli olan Yasa, Tüzük
bu

kuruluşlarda

uydurulması

için

uygulanan
çalışmalar

ve önerilerde bulunmak;

7. Bağlı kuıuluşlarda

8.Toplum
okullar

çalışanların özlük işlerinin yürütülmasini

gereksinimlerini
ve

bölümler

karşılamak
açılması,

için

kapatılması

için Bakanlığa öneride bulunmak; ve

devletin
veya

sağlamak;

eğitim
bunların

politikasına
yerlerinin
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9. Bakanlıkça verilen diğer uygun görevleri yürütmek (Genel Ortaöğretim
Yasası, 50/1989: 1).

Genel Ortaöğretim Dairesine Bağlı Kuruluşlar

1. Genel (Akademik) Liseler ve bağlı Ortaokullar,

2. Lise Sınıfları bulunmayan ortaokullar,

3.Yabancı dilde öğretim yapan genel liseler (Kolejler) ve bağlı ortaokullar,

4. Mesleki öğretim yapan bölümleri de içeren akademik liseler,

5. Dairenin görev alanına giren konularda Bakanlıkça açılmasına karar
diğer kuruluşlar.
Genel Ortaöğretlm Dairesinin Sorumluluğu ve Koordinasyon Esaslan

Daire; hizmet alanına giren konularla ilgili olarak, Bakanlık ve/veya
aireler ile yerel yönetimler arasında

uyum sağlamakla ve bu kuruluşların

olarak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini

sağlamak

ı.ımacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur.

Daire ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak danışma işlemleri
koordinasyon çalışmaları Müdür aracılığıyla gerçekleştirilir ( Genel Ortaöğretim
:Il)airesi Yasası, 50/1989: 2).

2002 Yılında Gerçekleştirilmesi Hedeflenen Faaliyetler:
1. Tüm okullarda görsel ve uygulamalı eğitime önem vererek, daha kalıcı
bilgiler yaratmak hedeflenmiş;. bu nedenle tüm okullarda var olan laboratuvarların
güçlendirilip, laboratuvarları olmayan okullara da laboratuvar yapımına gidilecektir.
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2. Okullardaki

altyapı eksiklikleri

(tuvaletler,

·ogram çerçevesinde ele alınıp gerçekleştirilmesine

elektrik

tesisatları

gibi) bir

çalışılacaktır.

3. Okullardaki hademe sayıları öğrenci sayılan ile orantılı hale getirilmesine
lışılarak temizliğin istenilen düzeye getirilmesi hedeflenmiştir.

4. Okullarımızda

güvenlik

ölgelerde gece denetimleri
ullanılmasına,

sistemlerinin

geliştirilmesine

çalışılarak

yapılırken bir birine yakın okullarda

uygun

bekçilerin

ortak

teknolojiden yararlanarak, en ekonomik yöntemlerin seçilmesine özen

ôsterilecektir.

5. Lise Eğitimini yaygınlaştıımak

amacıyle okul sayısı ve türleri artırılmıştır.

rtan okul ve öğrenci sayılarına paralel olarak öğretmen kadrolarımızın
aynaklanan

sorunları

2002-2003

ders yılında

yaşatmak

artırılmasında

için gerekli

çalışmalar

apılnuştır.
6. Ortaokul

eğitiminde

toplumun

ihtiyaçlarına

paralel

olarak

öğrencileri

etenekleri doğrultusunda yönlendirilip yetiştirilmesi amacı ile rehberlik hizmetlerinin
rtınlmasına ve Resim Atölyesi, İş Teknik, Ev Ekonomisi atölyelerinin geliştirilmesine
inem verilecektir.

7. Tüm okullarda bilgisayar projesinin tamamlanması için çalışmalara devam

8. Okullar

arası işbirliğini

artırmak

ve öğrenci motivasyonunu

sağlamak

aıriacıyla büyük okullarda sınıflar arasında, küçük okullarda ise okullar arasında sosyal
etkinlikler ve yarışmalar düzenlenme yoluna gidilecektir.

9. Okullar arası etkinlikler devam ettirilecektir.

ıo.

Öğretmen ve Eğitimimizin

önem verilecektir.

ihtiyaçları doğrultusunda

hizmetiçi eğitimlere
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11. Ortaokul ve liselerimiz arasında bölgesel karma resim sergisi düzenleme
Yolunagidilecektir.
12. Kol etkinliklerinin kapsadığı alanlarda okullar arası yarışmalar düzenleme
oluna gidilecektir. Örneğin: Fen Bilgisi, Matematik, Folklor, Orkestra, Kompozisyon,
"iyatrov.s. dallarında.

13. Bazı

kurum

veya dermeklerin

düzenleyeceği yarışmalara

katılım

14. Trafik Konusu ile ilgili olarak tüm okullarımızda etkinlikler düzenlenecektir.

15. Belli seviyelerde öğrencilerin

öğrenim verimliliğini

saptamak ve

geliştirilmesine yardımcı olmak amacı ile merkezi testler uygulanacaktır. Bu amaçla
oru bankalarının oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır.
16. Verimlilikte hedefin önemi yadsınamaz. Bu nedenle her seviyedeki öğretim
irimlerinin hedefleri belirlenerek bu konudaki çalışmalara hız verilecektir (http://

2001 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler
1. Canbulat Ortaokulu ile Özgürlük Ortaokulu birleştirilmiştir.

2. Değirmenlik Ortaokulu, lise haline dönüştürülmüştür.

3. Cumhuriyet Ortaokulu lise haline dönüştürülmüştür.

4. Güzel Sanatlar Ortaokulu, Anadolu Lisesi haline dönüştürülmüştür.
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5. Tüm ortaokullarımızın Fen Bilgisi labaratuvar ihtiyaçları tespit edilip TC
Yardım Heyeti aracılığı ile ihtiyaçlar ka~şılanmıştır.

6. Lise Fizik, Kimya, Biyoloji, labaratuvar ve Ortaokul İş Bilgisi atölyelerinin

araç-gereçleri tespit edilip TC Büyükelçiliği'

nden talep edilmesi için KKTC

aşbakanlığı' na yazısı yazılmıştır.

7. Bazı okulların hademe ve gece bekçisi ihtiyaçları olanaklar ölçüsünde

8.Lefkoşa Maarif Kız Öğrenci Yurdu' nun odaları halı ile döşenmiş etüd
odalarına yeni masa, sandalye konmuştur ve misafir odası hazırlanmıştır.

9. Türkiye' nin çeşitli illerinde belirli zamanlarda hizmetiçi eğitim ve sosyal
"kültürel amaçlı geziler düzenlenmiştir.

1 O. Lefkoşa ve Gazimağusa' da okullarımıza karma resim sergisi açılmıştır.

11. Demek, kurum ve kuruluşların düzenlediği yarışmalara okullarımızın
katılımı sağlanmıştır.
12. Bazı ortaokullarımızda bilgisayar destekli eğitime geçilmiştir. (Matematik
Türkçe-Sosyal-Fen Bilgisi)

13. Ortaokul ve liselerin bilgisayar labaratuvan tamamlanmasına devam
edilmiştir.
14. Bir program çerçevesinde bazı okulların fiziki görünümlerinde

iyileştirme

yapılmış ve ek derslik açılmıştır.
15. Öğretmen odalarına intemete bağlı bilgisayar konması hedeflenmiş ancak
tamamlanamamıştır.
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16. Bazı okullara idari bilgisayar temin edilmiştir.

17. Ortaokullar arası Milli Mücadele ve Yurt Sevgisi konulu şıır yazma
arışması düzenlenmiştir.

18. Ortaokullar arası Milli Mücadele ve Yurt Sevgisi konulu kompozisyon
azma yarışması düzenlenmiştir.

19. Liseler arası Milli Mücadele ve Yurt Sevgisi konulu şiir yazma yarışması

20. Liseler arası Milli Mücadele ve Yurt Sevgisi konulu kompozisyon yazma
arışması düzenlenmiştir.
21. Ortaokullar arası Ulusal Mücadele ve Yurt Sevgisi konulu şiir okuma

düzenlenmiştir.
22. Liseler arası Dr. Fazıl Küçük' ün toplumsal Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

kompozisyon yazma yarışması düzenlenmiştir.

23. Ortaokullar arası Dr. Fazıl Küçük' ün Toplumsal Hayatımızdaki Yeri ve
konulu şiir yazma yarışması düzenlenmiştir.
24. Ortaokullar arası Dr. Fazıl Küçük' ün Toplumsal Hayatımızdaki Yeri ve
konulu kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.
25. Lefkoşa Bölge Liseleri arasında münazara yarışmaları. BRT' den naklen

26. Ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlenmiştir.

27. Ortaokul ve Liselerarası.halk dansları yarışması düzenlenmiştir.
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28. TUBİTAK 8. Ulusal Bilim Olimpiyatlarına katılım gerçekleştirilmiştir.

29. TUBİTAK 8. Olimpiyatlarına katılım gerçekleştirilmiştir.

30. Ortaokullar arası Fen Bilimleri Yarışması düzenlenmiştir.

31. Ortaokullar arası Matematik Yarışması düzenlenmiştir.

32. Ortaokullar arası Proje Yanşması düzenlenmiştir.

33. Ortaokullar arası Orkestra Yarışması düzenlenmiştir.

34.

Sivil

Savunma

Teşkilat

Başkanlığı

ile ortaklaşa

bilgi

yarışması

enlenmiştir.

35. Liselerarası Tiyatro Şöleni yapılmıştır. (Devlet Tiyatroları ve Belediye
atroları ile ortak.) (http://www.mebnet.net)

III. MESLEKİ TEKNİK ÖGRETİM DAİRESİ
1989 yılında KKTC Cumhuriyet Meclisince,"

Mesleki- Teknik Öğretim

airesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası" olarak 69/1989 şekliyle

Mesleki Teknik Öğretim Dairesinin Kuruluş Amacı

Mesleki Teknik Öğretim Dairesinin
curallarına

uygun

olarak

doğrultusunda

örgün

kuruluşların,

saptanmış

bulunmalarını

ve

Milli
yaygın

öğretim

kuruluş

Eğitimin
eğitim
programlan

Genel

amacı, Milli

Eğitim

Yasası

Amaçları

Temel

İlkeleri

sistemlerinde

öğretim

ile yöntemleriyle

sağlamak ve bu yöndeki gereksinimlerini

ve

yapan

uygun

bağlı

etkinlikte

plan ve programa

dayalı
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olarak sağlayıp yöntemlerini düzenlemektir (Mesleki-Teknik Öğretim Dairesi Yasası,

Mesleki Teknik Öğretim Dairesinin Başlıca Birimleri

1. Müdür
2. Müdür Muavini

3. Eğitim- Öğretim Uzmanı

1. MÜDÜR

Aranan Nitelikler:
1. Uygun konularda bir Üniversite veya yüksek okul bitirmiş olmak ve
kamu hizmetinde sorumluluk taşıyan görevlerde en az sekiz yıl çalışmış olmak;

2. Atanma öncesi işgal etmekte olduğu kadronun bareminin, Barem 15'
in altında olmaması koşuldur.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Bağlı kuruluşlarda Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri
doğrultusunda eğitim ve öğretim yapılmasını sağlar;

2. Bağlı kuruluşların çalışmalarını kollar, yön verir, aralarındaki
koordinasyonu kurar, eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını düzenler, yürütür
ve denetler;
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larak sağlayıp yöntemlerini düzenlemektir (Mesleki-Teknik Öğretim Dairesi Yasası,

Mesleki Teknik Öğretim Dairesinin Başlıca Birimleri

1. Müdür

2. Müdür Muavini
3. Eğitim- Öğretim Uzmanı

I.MÜDÜR

Aranan Nitelikler:
1. Uygun konularda bir Üniversite veya yüksek okul bitirmiş olmak ve
kamu hizmetinde sorumluluk taşıyan görevlerde en az sekiz yıl çalışmış olmak;

2. Atanma öncesi işgal etmekte olduğu kadronun bareminin, Barem 15'
in altında olmaması koşuldur.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Bağlı kuruluşlarda Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri
doğrultusunda eğitim ve öğretim yapılmasını sağlar;

2. Bağlı kuruluşların çalışmalarını kollar, yön verir, aralarındaki
koordinasyonu kurar, eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını düzenler, yürütür
ve denetler;
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3. Bağlı kuruluşların öğretmen ve diğer personel ile bina araç-gereç
gereksinimlerinin saptanmasını ve bunların sağlanması için gerekli işlemlerin
yapılmasını sağlar;

4. Diğer dairelere bağlı okullarda Genel Ortaöğretime ilişkin öğretim
programları hakkında ilgili müdürlerle işbirliği yapar;

5. Gerektiğinde yetişkinlere akademik eğitim verecek türdeki kurslar
açılmasını ve bunların yürütülmesini sağlar;

6. Bağlı kuruluşlardaki her türlü eğitim-öğretim ve döner sermaye
işletmelerinin daha verimli ve başarılı olması için inceleme ve denetlemeler
yapar ve Bakanlığa bağlı diğer dairelerden gelen plan, program raporlarını
değerlendirerek gerekli önlemleri alır;

7. Bağlı kuruluşlarda görev yapanların yetiştirilmeleri hususunda gerekli
görülecek hizmetiçi eğitimi ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bir plan ve
program dahilinde yapılmasını sağlar;

8. Bağlı kuruluşların etkinliklerini sürdürmelerinde gerekli olan Yasa,
Tüzük ve Yönetmeliklerin hazırlanmasında görev alır;
9. Bağlı kuruluşlarda, görevli öğretmen ve diğer personelin atama,
yükselme, yer değiştirme ve disiplin işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığa öneri ve
tavsiyelerde bulunur;
1 O. Eğitim ve öğretim sorunlarının incelenmesinde, program altına
alımnasında, planlı eğitimin gerçekleşmesinde Bakanlık ilgili dairelerin
yapacağı çalışmalarda görev alır ve bağlı kuruluşlara dönük alınması gerekli
önlemlere ilişkin önerilerde bulunur;
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11. Bağlı kuruluşlardaki
istatistiklerini

öğretmenlerin sicil raporlan ile öğrenci başarı

ve kuruluş raporlanm

değerlendirir

ve düzgün

tutulmalarını

sağlar;
12. Bakanlığın

görevleri

çerçevesinde

eğitim,

öğretim

ve yönetim

konularında Bakanlıkça düzenlenen toplantılara katılır, bu konularda Bakanlıkça
oluşturulan ilgili üst düzey kurallarına üyelik yapar ve görev alır;

13. Öğrenci Üst Disiplin Kurulunda başkanlık yapar;

14. Bakan ve Müsteşar

tarafından

verilecek

mevkine

uygun diğer

görevleri yerine getirir; ve

15. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

Bakan

ve Müsteşara

karşı

sorumludur (Mesleki-Teknik Öğretim Dairesi Yasası, 69/1989: 7).

2. MÜDÜR MUAVİNİ

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda Üniversite, Akademi veya bir yüksek okulu bitirmiş
olup eğitim alanında

ehliyet kazandırıcı

bir kurs takip etmiş olmak veya

öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

2. Eğitim Hizmetleri Sınıfının 1. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak
veya üç yıl Okul Müdürlüğü veya on üç yıl öğretmenlik yapmış olmak;

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

4. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek;

5. Eğitim konusunda ek bir öğrenim avantaj sayılır.
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Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Mesleki-Teknik Öğretim Dairesi Müdürüne görevlerinin yerme
getirilmesinde yardım eder ve yokluğunda ona vekalet eder;

2. · Bağlı kuruluşların bina ve araç gereç gereksinimi ile öğretmen ve
diğer personelin gereksinimlerini saptar, temini için tavsiyesini rapora bağlar;

3. Daireye bağlı kuruluşların çalışmalarını kollar ve yönetim bakımından
Müdür adına denetler, kuruluşlar ile öğretmenler hakkında verilen çalışma
raporlarını değerlendirir, alınması gereken önlemleri saptar ve rapora bağlar;

4. Bağlı kuruluşlarda kullanılan basılı evrak, fış ve benzeri yönetim
evraklarının eş örneklemesini (Standardizasyonu) sağlar. Ders dışı okul
etkinlikleri yoluyla sağlanan gelirlerin muhafazası ve harcanmasına ilişkin
gerekli kollamayı yapar veya yapılmasını sağlar;
5. Öğretmenlerin künye defterini düzenli bir biçimde tutar, öğrenci ve
öğretmen istatistikleri ile başarı istatistikleri hakkında yıllık raporlar düzenler;

6. Dairede görevli uzman ve memurların verimli çalışmasını sağlar ve
bağlı kuruluşların geliştirilmesine ilişkin raporları değerlendirir;
7. Müdür tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerme
getirir; ve
8. Görevlerinin yerine getirilmesinde Müdüre
(Mesleki-Teknik Öğretim Dairesi Yasası, 69/1989: 8).

karşı

sorumludur
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3. EGİTİM UZMANI

Aranan Nitelikler:
1. Uygun konularda Üniversite, Akademi veya yüksek okulu bitirmiş
olup eğitim alanında

ehliyet kazandırıcı

bir kurs takip etmiş olmak veya

öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

2. Genel

Ortaöğretirn

veya Mesleki

-

Teknik

Öğretim

kurumları

kadrolarında en az on yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak veya en az iki yıl
okul idareciliği yapmış olmak;

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak ;

4. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek;

5. Eğitim konusunda ek bir öğrenim avantaj sayılır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklaru

1. Okul içi ve okullararası etkinlikleri koordine eder;

2. Milli günlerin kutlanmasında ve diğer anına günlerinde görev yapar ve
benzeri görevleri koordine eder;

3. Okullardan gelen istatistiki verileri toplar, yorumlar, rapor ve öneriler
ortaya koyar;

4. Okul idareciliği görevlerini Müdür adına koordine eder;

5. Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkine uygun diğer
görevleri yerine getirir; ve
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6. Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı
sorumludur (Mesleki-Teknik Öğretim Dairesi Yasası, 69/1989: 9).

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Kuruluş ve Görevleri

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi; bir müdür yönetiminde,
yeterli

sayıda

ğretmenlerden

Genel

Hizmetler

Sınıfı

personeli

ve

bir müdür muavını
bağlı

kuruluşlardaki

oluşur.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesinin Başlıca Görevleri

1. Bağlı

kuruluşlardaki,

eğitim-öğretim

etkinliklerinin

gramları ve yöntemleri çerçevesinde yürütülmesini

2. Bağlı kuruluşlardaki
ütülmesini

kolaylaştırmak

beceri

kazandırma

için üretime

öğretim

sağlamak;

amaçlı

dönük

saptanmış

öğretim

olmak

üzere

programlarının

Döner

Sermayeli

[ışma sistemi kurmak ve yürütmek;
3. Bağlı kuruluşların çalışmalarını kollamak, bu çalışmalara yön vermek ve
arasında işbirliği yapılmasını sağlamak;

4.Bağlı

kuruluşların,

·eksinimlerini

saptamak,

öğretmen,

ve

araç-gereç

bina,

diğer

bunlar ıçın gelecek mali yükümlülüklerin

hizmet

bütçede

yer

sağlamak;

5. Daire kadrolarında
önetici,

öğretmen,

kitabet

görevli personel

ile bağlı kuruluşlarda

hizmetleri

personeli

sınıfı

ve işçilerin

görev yapan
yürürlükteki

evzuata uygun olarak özlük işlerini yürütmek;

6. Bağlı kuruluşlarda
plan ve programa

gör~v yapanlar için gerekli görülen hizmetiçi

bağlamak

ve yapılmasını

sağlamak

için Bakanlığa

eğitimi
öneride
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7. Bağlı

kuruluşların

ve Yönetmeliklerin

hazırlanmasında

8. Bağlı kuruluşlarda

9. Toplum
okullar

etkinliklerini

gerekli

bölümler

karşılamak

açılması,

olan

Yasa,

görev almak;

çalışanların özlük işlerinin yürütülmesini

gereksinimlerini
ve

sürdürmelerinde

için

devletin

kapatılması

veya

sağlamak;

eğitim

politikasına

bunların

yerlerinin

iştirilmesi için Bakanlığa öneride bulunmak;

10. Bakanlıkça

verilen

diğer

uygun

görevleri

yürütmek (Mesleki-Teknik

Öğretim
Yasası, 69/1989:1).

Mesleki Teknik Öğretim Dairesine Bağlı Kuruluşlar

Dairenin bağlı kuruluşları

şunlardır:

1.Teknik

Liseleri,

Liseler, Meslek

Endüstri

Meslek

Liseleri

ve

bağlı

2.Ticaret Liseleri ve bağlı ortaokullar;
3.Pratik Kız Sanat ve Erkek Sanat okulları;
4.Dil ve Ticaret Gece Enstitüleri;
5.Köy Kadın Kurs Merkezleri;
6.Dairenin

görev alanına giren, konularda

açılan ve Bakanlıkça

açılmasına

verilen diğer kuruluşlar.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesinin Çalışma Esasları

Dairenin

her

kademedeki

Anayasa, Yasa, Tüzük

yöneticileri,
ve

Yönetmelik

yürütmekle
kurallarına

yükümlü

oldukları

ve

plan

ilgili

ve
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ramlara uygun olarak, Bakanlık genelge, yönerge ve emirleri çerçevesinde
yükümlüdürler.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesinin Sorumluluğu ve Koordinasyon
Esasları
1. Daire, hizmet alanına

giren konularla ilgili olarak, Bakanlık ve/veya

eler ile yerel yönetimler arasında uyum sağlamakla bu kuruluşların görevlerini
olarak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla gerekli
mleri almakla sorumludur.
2. Daire ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak danışma işlemleri
koordinasyon çalışmaları müdür aracılığıyla gerçekleştirilir (Mesleki-Teknik
Dairesi Yasası, 17/1986).

2002 Yılında Hedeflenen Faaliyetler
1. Ülkemiz insanını ulusal, ahlaki ve kültürel değerlerimizi benimseyecek,
bilim ve teknolojik gelişmeye uyum sağlayacak şekilde bilgi çağı insanı olarak
yerel özelliklere de sahip bir eğitim programı uygulamak.
İnsan varlığına yapılan yatırımın en değerli, toplumu çağdaşlaştırıcı ve
bir yatırım olduğunun bilinci ve inancı ile bütçemizden eğitime ayrılan payın
tırılmasını sağlamak ve yeni finans kaynakları yaratmak.
3. Eğitimde yeni teknolojileri kullanmak.
4. Okullarımızdaki öğretmen-öğrenci motivasyonunu artırarak, ölçme ve
hizmetlerinde verimliliğini yükseltmek.
5. İş hayatının mevcut ve beklenen ihtiyaçlarının karşılanması için iş dünyası ve
meslek örgütleri ile işbirliğini sürdürmek.
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6. Okullarda rehberlik hizmetlerini daha da yaygınlaştırmak ve mezun olan
izleyip değerlendirmesini yapmak.
7. Köy Kadın Kurslarını yaygınlaştırmak.
8. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası' nda değişiklik yapmak.
9. Döner Sermaye çalışmalarını daha ela geliştirmek.
10. Atatürk Meslek Lisesi' nin bünyesinde faaliyet gösteren ve okul binası
bulunan kuaförlük bölümünü anılan okulumuzun içerisinde inşa edilecek yeni
taşınmasını sağlamak.
11. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi' nin yeni elektronik bölümü atelyesi ile
yapımı için gerekli ön çalışmaları tamamlamak.
12. İlk etapta Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi' nde hayata . geçırmeyı
iklimlendirme bölümünü önümüzdeki ders yılı başında faaliyete

13. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ile birlikte aynı binada eğitim veren
ağusa Ticaret Lisesi' ni Canbulat Özgürlük Ortaokulu yanında bulunan ve adı edilen
ul tarafından kısmen kullanılan binaya taşımak.
14. Atatürk Meslek Lisesi ile Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi' nin çevre
şillendirilmesi ve temizlik işlerinde kullanılmak üzere her iki okulumuzda su kuyuları

15. Köy Kadın Kursu binalarımızın tümünün bakım ve onarımı gözden
geçirilerek tamir ihtiyacı gerektirenlerin tamirlerini gerçekleştirmek.
16. Tüm Meslek Liselerimizi çağın gereklerine uygun araç-gereçlerle
donatmak.(Bu bağlamda TC Eğitim Bakanlığı' na ihtiyaç listesi gönderilmiştir.)

66

17. Ticaret

Liselerimizin

sekreterlik bölümleri

büro

yönetimi

olarak

ğiştirilmeleri için gerekli hazırlık çalışmaları Doğu Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği
de başlatmak ve sürdürmek.
18. 2001-2002 öğretim yılından itibaren tüm okullarımızda Mesleki Eğitimi
Projesi

(METGE)

uygulamasına geçilebilmesi

bağlamında

gerekli

ışmalarımızı sürdürmek.
19. Meslek Liseleri arası beceri yarışmasını bundan sonraki öğretim yıllarında
sürdürerek öğrencilerimiz arasında motivasyonu artırmak.
20. Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan komisyonca hazırlanması planlanan
llarımızı, tanıtıcı CD ve broşürleri halkımıza ve öğrencilere sunmak suretiyle
eğitime öğrenci akışını sağlamak.
21. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca hak sahiplerine "Ustalık
verilmesine başlamak.

2001 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler
. 1. Mağusa Meslek Lisesi bünyesinde Çocuk Gelişimi Uygulama Anaokulu, Dr.
fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi' nde ise Bilgisayar (Yazılım) Bölümü açılmıştır.
2. 'Öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla çeşitli konularda
hizmetiçi eğitim yapılmıştır.
3. Pratik Sanat Okullarının ders müfredatları yeniden düzenlenmiştir.
4. Okullarımızda, öğretmenlere ve dışa dönük Bilgisayar ve Auto-Cad kursları
düzenlenmiştir.
5. Müdürlüğümüze ait 2002. Mali Yılı Bütçe Taslağı hazırlanarak ilgili yerlere
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6. 2001-2002 öğretim yılında bağlı okullarımızda okutulacak kitap listeleri
hazırlanarak tüm okullarımıza gönderilmiştir.
7. Tüm okullarımızın 2001-2002 öğretim yılını kapsayan haftalık ders dağıtım
çizelgeleri tamamlanarak okullarımıza gönderilmiştir.
8. Müdürlüğümüze bağlı Atatürk Meslek Lisesi' nin avlusu asfaltlanarak yeni
öğretim yılından itibaren öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.
9. Haydarpaşa Ticaret Lisesi' nin iç ve dış duvarları, okul boyanarak yeni ders
Yılınahazır hale getirilmiştir.
1 O. Tüm okullarımız için iç ve dış cephe boyalan okullarımıza gönderilmiştir.
11. Tüm okul müdürleri ile öğretmen ihtiyaçları dahil diğer bütün sorunların
görüşülmesi için müdürlüğümüzde değişik tarihlerde toplantılar gerçekleşmiştir.
12. 2001-2002 öğretim yılı için Bakanlığımızın Öğretmen Sendikası ile yapmış
olduğu istişare sonrasında iç ve dış öğretmen nakilleri gerçekleşmiştir.
13. TC Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında var olan Ortak Kültür
Antlaşması çerçevesinde talep edilen değişik branşlardaki öğretmenler ülkemize
gelerek okullarındaki görevlerine başlamışlardır.
14. 2001-2002 öğretim yılında okullarımızda münhal olan değişik branşlardaki
öğretmen mevkilerinin doldurulabilmesi için Kamu Hizmeti Komisyonu nezdinde
gerekli girişimler yapılmış ve başvurular kabul edilmiş bulunmaktadır.

IV. YÜKSEK ÖGRENİM VE. DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ
1986 yılında Yüksek Öğrenim

ve Dışilişkiler Dairesi adı altında kurnlmuş,

yılında Kuzey Kıbrıs 'fµrl<. Cumhuriyeti Meclisince düzenlenerek bugünkü
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Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesinin
asası kurallarına

kuruluş

amacı; Milli

uygun olarak yurt içinde veya yurt dışındaki

Eğitim

yüksek öğrenim

.e ilgili her türlü görev ve işlevleri düzenlemektir.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkller Dairesinin Başlıca Blrlmleri

1. Müdür

2. Müdür Muavini

3. Yeterli sayıda genel hizmetler sınıfı personeli (Yüksek Öğretim

1. MÜDÜR

Aranan Nitelikler:

1. Üniversite veya yüksek okul mezunu olup kamu görevinde en az sekiz
yıl çalışmış olmak;

2. Üniversite

mezuniyeti

veya yüksek

öğrenim

gerektiren

hizmet

sınıflarının en az ikinci derecesine atanmış olup barem 15' in karşılığını fiilen
çekmiş olmak koşuldur. Üniversite veya yüksek okul mezunu öğretmenlerin ise
en az sekiz yıl kamu görevinde çalışmış olmaları ve yukarıda belirtilen maaş
bareminin karşılığını fiilen çekmiş olmaları koşuldur.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Yurt içinde, Türkiye' de veya diğer ülkelerde yüksek öğretim kurum
ve kuruluşlannda

öğrenim gören öğrencilerimizi ilgilendiren eğitim ve öğretim

ile ilgili işleri düzenler ve yürütür.
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2. Yüksek öğrenime başlayacak öğrencilerle ilgili işlevleri düzenler;

3. Yüksek öğrenimde· bulunan öğrencilerle ilgili işlevleri düzenler,
yürütür ve onların durumlarının izlenmesini sağlar;

4.

Yüksek

öğrenimdeki

öğrencilerin

istatistiğini

hazırlatır,

değerlendirmede bulunur ve bu konudaki önerilerini rapora bağlar;

5. Devletin politikasına ve kriterlerine uygun olarak Devletçe her türlü
burs ve nakdi yardım verilecek öğrencilerin durumlarını inceler; gerekli
değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırır ve Bakanlığa önerilerde bulunur;
Devletçe verilecek burslar hakkındaki politikanın saptanması için çalışmalar
yapar ve Bakanlığa önerilerde bulunur; burslu öğrencilere yapılan ödemelerin
düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar;

6. Daireya bağlı personelin çalışmalarını programlar, gözetir ve onlara
yön verir;
7. Diğer müdürlükleri ilgilendiren ortak hizmetlerin yürütülmesinde bu
müdürlüklerle koordinasyonda bulunur;
8. Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek mevkine uygun diğer
görevleri yerine getirir;
9. Görevlerinin yerine getirilmesinden Bakan ve Müsteşara karşı
sorumludur (Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Yasası, 12/1990: 5).
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2. MÜDÜR MUAVİNİ

Aranan Nitelikler:
1. Uygun konularda bir Üniversite, Akademi veya Yüksek Okul bitirmiş
olup, eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya
öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

2. Eğitim Hizmetleri Sınıfının 1. derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak
veya üç yıl okul müdürlüğü veya üç yıl öğretmenlik yapmış olmak;

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak ;

4. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek;

5. Eğitim konusunda ek bir öğrenim avantaj sayılır.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Daire Müdürüne görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olur ve
yokluğunda ona vekalet eder;
2. Yurt içinde, Türkiye' de veya diğer ülkelerde yüksek öğretim kurum
ve kuruluşlarında öğrenim gören öğrencilerimizi ilgilendiren eğitim ve öğretim
ile ilgili işlerin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur;

3. Burs, nakdi yardım ve benzeri yardımların sağlanması tahakkuk
işlerini yapar ve yapılmasını sağlar;
4. Dairede, her öğrenci hakkında bir dosya açılmasını ve açılan
dosyaların düzgün tutulmasını sağlar, denetler ve gerekli istatistiklerin
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yapılmasını, tutulmasını ve bu gibi çalışmaların düzenli bir biçimde
yürütülmesini sağlar;

5. Bütçe çalışmalarında bulunur, teklifleri hazırlar ve Müdürce belirlenen
zamanda teklifleri Müdüre sunar;

6. Burslu ve nakdi yardımlı öğrencilerin başarı durumlarını inceler ve
yılda en az bir kez Müdüre rapor sunar;

7. Dairede görevli müfettiş ve memurların verimli çalışmalarını sağlar ve
işlerin düzgün bir biçimde yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlar;

8. Müdür tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevlerini yerine
getirir; ve

9. Görevlerinin yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur (Yüksek
Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Yasası, 12/1990:6).

3. YÜKSEK ÖGRETİM MÜFETTİŞİ

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda bir Üniversite, Akademi veya Yüksek Okul bitirmiş
olup, eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya
öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

2. Öğretim kurumlarında en az on yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak
veya en az iki yıl okul idareciliği yapmış olmak;

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
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4. EETME "A" derecesinde İngilizce veyageçerli bir yabancı dil bilmek;

5. Eğitim konusunda ek bir öğrenim avantaj sayılır.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Yurt içinde, Türkiye' de ve diğer dış ülkelerde öğrenim görmekte olan
öğrencilerimizin eğitim ve öğrenim durumları ile ilgilenir ve onların eğitim ve
öğrenimle ilgili sorunlarının giderilmesinde yardımcı olur;

2. Burs, nakdi yardım ve benzeri uygulamaların düzenli biçimde
yürütülmesine ilişkin işleri mevzuata uygun olarak yürütür ve öğrencilerin
başarılarını izler, denetler, bunlarla ilgili istatistiki bilgileri tutar;

3. Öğrencilerin öğrenim kurumlarına kayıt-kabul işlemlerine ve staj yeri
bulmalarına yardımcı olur;

4. Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve kültür işleri ile ilgili olarak Daireden
aldığı prensip kararlarına uygun şekilde Türkiye ve diğer dış ülkeler Eğitim
Bakanlıkları, ilgili diğer Bakanlık ve Öğretim Kurumları ile temas kurar ve
öğrencilerin sorunlarının giderilmesinde işbirliğinde bulunur;

5. Her öğrenci hakkında dosya açar ve saptanan esaslara uygun olarak
düzgün bir biçimde tutar, öğrencilerin genel durumları hakkında yılda en az bir
rapor düzenler;

6. İlgili mevzuata uygun olarak yurt dışında görevlendirilebilir;

7. Müdür veya Müdür Muavini tarafından verilecek mevkine uygun
diğer görevleri yerine getirir;
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8. Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur. Dış
ülkelerde görevlendirilenler, bulundukları ülkede görevli Büyükelçiye ya da
Temsilciye Karşı sorumludurlar, ancak fonksiyonel yönden Daire Müdürüne
olan sorumlulukları devam eder (Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Yasası,
12/1990:7).

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler

Dairesi Görevleri

1. Yurt içinde , Türkiye'de veya diğer ülkelerde, yüksek öğretim kurum ve
öğrenim gören öğrencilerimizi ilgilendiren eğitim , öğrenim ve
ile diğer ilişkiler çerçevesinde öğrencilerle ilgili tüm işlevleri ilgili
aevzuat uyarınca yerine getirmek;

2. Devletçe veya dış ülkelerce öğrencilere verilen burs, nakdi yardım, kredi
başka olanaklarla ilgili işlemleri yürütmek;

3. Bursların,

toplumun

insan

gücü gereksinimleri

ışığında

saptanması

alışmalarına katkıda bulunmak; ve

4. Bakanlıkça

verilen

diğer uygun görevleri

yerine

getirmek (Yüksek

Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Yasası, 12/1990:1 ).

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler

Dairesinin Sorumluluğu ve Koordinasyon

Esasları

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, hizmet alanına giren konularla ilgili
Bakanlık ve/veya daireler ve yerel yönetimlerarasında uyum sağlamakla ve
u kuruluşların görevlerini tam olarak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini
,?aE,ıcuua.l\.

amacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur.
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Daire ile diğer kurum ve kuruluşlar
koordinasyon

arasında yapılacak

danışma

işlemleri

çalışmaları müdür aracılığıyla gerçekleştirilir ( Yüksek Öğrenim ve

Dairesi Yasası, 12/1990: 2).

2002 Yılında Gerçekleştirilmesi

Hedeflenen

Faaliyetler:

1. Burs Tüzüğü'nde değişiklik yapılacaktır.

2.Yurt dışında eğitim gören tüm öğrencilerin kayıtlarının tutulması işleri

Lise son sınıf

öğrencilerine rehberlik hizmetlerinin

ve Psikolojik Danışma Merkezi'nden

verilmesi

yararlanılarak etkin

ıçın

rehberlik

sunulacaktır.
4. Liseden mezun olup yükseköğrenimde okuyan

gençlerin istatistiksel

oluşturulacaktır.
5. Bölüme kazandmlan bilgisayar ağı tamamlanacaktır. DAÜ'de Bilgi İşlem
hazırlatılan,

bölüm

arşiv

maksatlı

programı

kurma

işlemi

2001 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler:
1. TC Üniversitelerindeki 720 , DAÜ'deki 1026 , YDÜ'deki 427 , LAÜ'deki
, GAÜ' deki 51 ve UKÜ' deki 14 öğrencimize , III. ülkelerden gelen 200 ve Ill.
master yapan 4 öğrenciye burs verilmiştir.

2. Yeni burs dönemi için öğrencilerden müracaat kabul edilmiş ve müracaat
lan incelenmek üzere Sosyal.Hizmetler Dairesi'ne gönderilmiştir.
3. Burslu öğrencilerimizin başarı durumları müfettişlerimizce incelenmiştir.
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4. Öğrencilerimizin

çıkış işlemleri , askerlik ertelemeleri

ve her türlü onay

gerçek! eştirilmiştir.

5. Devletin ihtiyaç alanları belirlenip ilgili sahalar için ÖSYM'den

2001-2002

öğretim

yılında

Üniversite

kayıtları ve yurtlara yerleştirilmeleri

kazanan

öğrencilerimizin

ilgili

sağlanmıştır.

7. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından personelimiz

8. Kazakistan'daki

kontenjan

hizmetiçi eğitim kursuna

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne

sınav sonucunda Kazakistan Üniversitesi'nin

5 KKTC'li

öğrenci,

burslusu olarak gönderilmiştir.

9. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından T.C. Üniversitelerinde

öğrenim gören

öğrenciler için 50 adet burs kontenjanı sağlanmıştır.

10. Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü'nden

5 KKTC'li öğrenci için burs

sağlanmıştır(http://www.mebnet.net).

V. YÖDAK (YÜKSEKÖGRETİM

KURUMLARI KURULUŞ, GÖREV,

VE AKREDİTASYONU)

Yasanın Amacı
1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içeıisinde kurulan ve kurulacak olan
xseköğretim kurumlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını ve
ğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslarını bir bütünlük içinde
elirlemek ve gözetim ve denetim işlerini yürütmek;
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2. Özel yükseköğretim kurumlarının akreditesi ve bununla ilgili gözetim ve
işlevlerini düzenlemek (YÖDAK Yasası, 3).

Bu Yasa ve/veya Milli Eğitim Yasasının kuralları çerçevesinde faaliyette bulunan
<Tr.,,ı,rn

kurumlarının akreditasyonu, gözetimi ve denetimi konusunda, kendisine

verilen görev ve işlevleri yerine getirmek üzere "YÖDAK" kurulur

Oluşumu ve Görevlerinin Sona Ermesi

1. "YÖDAK" bir başkan ve dört üyeden oluşur.

2. YÖDAK'ın başkan ve üyeleri, iki yıllık bir süre için Bakanın önerisi ve
Kurulu kararı ile atanırlar. Süresi biten başkan ve üyeler yeniden atanabilirler.

3. YÖDAK'ın başkan ve üyelerinin görevleri, atanına koşullarına uygun olarak,
gerekçe gösterilmek koşuluyla sona erdirebilir (YÖDAK Yasası, 5).

Başkan ve Üyelerinin Nitelikleri

1. Üniversite mezunu olmak;

2. Deneyimi, dürüstlüğü ve gayretli kişiliği ile toplum içinde temayüz etmiş
kişiler arasında olmak;

3. Eğitim-öğretim alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak, özellikle
ersitelerin sorunlarına vakıf olmak;
4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' ndeki herhangi bir yükseköğretim
·umundaveya organlarında görev yapıyor olmamak (YÖDAK Yasası, 5).
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YÖDAK' ın Görev ve İşlevleri

,ıı

1. YÖDAK' ın görev ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli Özel İhtisas
misyonlarını oluşturmak. Özel hallerde bu görevler uzman kişi ve/veya kişilerce de
fütülebilir.
2. Yükseköğretim kurumunun akademik programlarını, bölümlerini, her
ümde uygulanacak kursları incelemek:, akademik düzey ve yeterliliklere ilişkin

tamalarda bulunmak;
3. Yükseköğretim kurumunun alt yapısına ait incelemeleri ve değerlendirmeleri

4. Yükseköğretim kurumunun öğretim elemanlarının akademik niteliklerini
elemek ve değerlendirmek;
5. Yükseköğretirn kurumunun öğrenci kabul ve kayıt koşullarını incelemek ve

6. A. Bakan tarafından iletilen, yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ilgili
sıısları incelemek, değerlendirmelerini rapora bağlamak ve sonucu Bakana bildirmek;
B. Yükseköğretirn kurumunun akreditasyonu konusunda karar almak ve
kana bildirmek;
7. Yükseköğretim kurumunun vereceği kurs belgesi, sertifika, ön lisans, lisans,
ve diğer belgelerin ilgili programa uygunluğunu incelemek ve

8. Akreditesi altındaki yükseköğretim kurumunun akademik faaliyetlerinin
oşullara ve gereklere uygun olarak yürütülmesini gözetmek ve denetsel işlevleri yerine
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9. Akreditasyon
mlarında

için Bakanlığa

Bakanlığın

istemine

nmak ve değerlendirmelerini

1 O. Yükseköğretimin

başvuran

uygun olarak

ya da vurmayan
inceleme

yükseköğretim

ve değerlendirmelerde

ve görüşlerini Bakana bildirmek;

belirlenen amaçlara ulaşmasını sağlamak üzere alınması

önlemler konusunda Bakana görüş ve öneriler sunmak;

11. A. Bu yasanın öngördüğü tüzükleri hazırlayıp Bakanlar Kuruluna iletilmek

B. Bu Yasanm öngördüğü yönetmelikleri hazırlayarak Bakana sunmak;

12. Her yıl sonu Bakan tarafından

Bakanlar

Kuruluna

sunulacak

raporu

(YÖDAK Yasası, 6).

YÖDAK Başkan ve Üyelerinin Görev, Yetki, Statü ve Özlük Haklan:

Başkan:
1. YÖDAK toplantılarına başkanlık etmek;

2. Toplantı gündemini hazırlamak;

3. Toplantıların amaçlanan doğrultuda yürütülmesini ve düzenini sağlamak;

4. Özel İhtisas Komisyonlarına

görev verınek ve bu komisyonların

hazırladığı

görüş ve değerlendirmeleri YÖDAK' a iletmek;

5. YÖDAK sekreteryasının İta Amirliği görevini yerine getirmek;

6. YÖDAK kararlarını Bakana iletmek ve Bakanlık ile YÖDAK arasında gerekli
sağlamak.
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Üyeler:

1. Kurulda üyelik görevini yerine getirmek. Akreditasyon, gözetim, denetim ve
işlevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak YÖDAK veya Başkan tarafından
görevleri yapmak.

Baş kanına

ve üyelerine

Bakanın

önerisi

ile Bakanlar

Kurulunca

sekreterya

oluşturulur.

ödenek verilir.

YÖDAK Sekreteryası:

YÖDAK'
re>te>nrn

ın

görevlerinin

yürütülebilmesi

için

bir

personeli, Bakanlık kadrolarında çalışanlardan oluşturulur. YÖDAK' ın ve

teryanın her türlü giderleri Bakanlık bütçesinde yer alır (YÖDAK.Yasası, 7).

YÖDAK Başkanınnı Görev ve Yetkileri:
1. Olağan ve olağanüstü toplantılara başkanlık etmek.

2. Toplantı gündemini hazırlamak ve gündemin toplantı gününden en az 5 gün
ulaşmasını sağlamak.
3. Toplantıların amaçlanan doğrultuda yürütülmesini ve düzenini sağlamak.
4. Toplantılarda tutulan zabıtlarla alınan kararların yürürlük kazanmaları
ından ilgililere gerekli duyuruda bulunmak.

5. Özel İhtisas Komisyonlarına görev vermek ve bu Komisyonların hazırladığı
görüş ve değerlendirmeleri YÖDAK' a iletmek.
6. Sekreteryayı yönetmek, YÖDAK ve sekreterya giderlerinin İta Amirliğini
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7. Gerekli görmesi halinde bir gündem maddesinin görüşülmesinin ertelenmesini

Üyelerin Görev ve Sorumlulukları:
1. Gündem hazırlanmasına katkıda bulunmak ve görüşülmesinde bulunmak.

2. Toplantılara katılarak gündem maddelerinin karara bağlanmasını sağlamak.

3. Kurul tarafından veya başkan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.

Başkanlığa Vekalet:
1. Başkanın bulunmadığı hallerde kendisine vekalet edecek kişiyi belirleyerek
ile Kurula bildirir. Bu yazıda vekalet süresi de açıkça belirtilir.

2. Başkanlığa vekalet eden üyenin de zorunlu gaybubeti halinde en yaşlı üye
görevi üstlenir (YÖDAK'
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Çalışma Şekli ve Esasları Tüzüğü: 1).

YÖDAK' ın Toplanması ve Çalışma Yöntemi:
1. YÖDAK ayda bir defadan az olmamak üzere saptanan gündemi görüşmek
Başkan ve/veya Başkan Vekilinin yazılı çağrısı ile olağan olarak toplanır.
toplantılar ise, en az iki üyenin gündem belirtmesi koşuluyla ve Başkanlığa
yazılı başvuru üzerine Başkanın çağrısı ile yapılır. Ancak bu gibi toplantıların
alındıktan sonra 48 saat içerisinde gerçekleştirilmesi esastır.

Başkan ve en az 2 üye ile toplanır ve hazır bulunanların salt
,M,..uuul",u

ile karar alınır (YÖDAK' ın Çalışma Şekli ve Esasları Tüzüğü:2).
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VI. KÜLTÜR DAİRESİ

Kültür Dairesi; Kültür Dairesi Yasası ile isimlendirilerek

Dairenin

kuruluş

1. Atatürk'ün
ve
tirilmesinde

amaçları;

gösterdiği

insanlığın

çağdaşlaşma

ilerlemesi

yolunda

için

halkımızın

kültürel-

sanatsal

ve devletimizin
işlevlerin

yerme

etkinlikler programlar, yürütür ve destekler.

2. Sanatın

özgürce

runması, desteklenmesi,

3. Herkesin
retme,

hayata geçer.

kültür

açıklama ,

gelişebileceği

özendirilmesi

yaşamında

yayma

ortamın

yaratılması,

ve ödüllendirilmesini

yerini

bu alanda

alma,

araştırma

sanatı
yapma

sanatçıların

sağlar.

serbestçe

öğrenme

haklarının

ve

korunup

liştirilmesi için çalışır (Kültür Dairesi Yasası, 19/1986: 2).

Kültür Dairesinin

Başlıca Birimleri;

1. Müdür
2. Müdür Muavini
3. Şube Amiri
4. Kültür, teknik ve Genel Hizmetler Sınıfı.

1. MÜDÜR

Aranan Nitelikler:
1. a. Üniversite veya yüksek okul mezunu olmak ve kamu hizmetinde en
az sekiz yıl çalışmış olmak; veya
b. Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve kamu
görevinde en az on beş yıl çalışmış olmak;
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2. Üniversite mezuniyeti veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet
sınıflarının en az ikinci derecesine atanmış olup barem 15' in karşılığını fiilen
çekmiş olması koşuldur.
Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olanlar için
Kademe Yöneticileri Yasasının 6. maddesinde öngörülen kuralların uygulanması
ve barem 15' in karşılığını fiilen çekmiş olması koşuldur.

Üniversite veya yüksek okul mezunu olan öğretmenlerin ise en az sekiz
yıl kamu görevinde hizmet etmiş olmaları ve yukarıda belirtilen maaş bareminin
karşılığını fiilen çekmiş olmaları koşuldur.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Dairenin en üst hiyerarşik amiridir.
2. Dairenin genel yönetiminden ve daireyi ilgilendiren yararların
uygulanmasından sorumlu olur ve kendisine verilecek diğer görevleri mevzuat
çerçevesinde yürütür.
3. Hizmet alanına giren konularda ilgili Bakanlık ve/veya Daireler
arasında uyum sağlar ve bu kuruluşların görevlerini tam olarak ve etkin bir
biçimde yerine getirmeleri için gerekli önlemleri alır.
4. Bakanlığı tarafrndan düzenlenecek "Kültür-Sanat" Kurultayında
başkan yardımcılığı yapar. "Ki.iltlir-Sanat-Danışma Kurulu" nda üretilen
danışma nitelikli kararlan yaşama geçirmek için çaba harcar.
5. Bakanın veya Müsteşarın vereceği mevkine uygun diğer görevleri
yapar.

83

6. Görevlerinin yerine getirilmesinde Bakanlığa karşı sorumludur (Kültür
Dairesi Yasası, 19/1986:8).

2. MÜDÜR MUAVİNİ

Aranan Nitelikler:

1. a. Uygun konularda üniversite, akademi veya yüksek okul mezunu
olmak veya lise veya dengi bir okul mezunu olup kamu hizmetinde en az 1 O yıl
görev yapmış olmak.
b. Bir alt derecede 3 yıl çalışmış olmak ancak 3 yıl çalışmış. olmak
koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması halinde asgari 1 yıl
çalışmış olmak veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının birinci
derecesinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
c. Kültürle çok yakmdan ilişkili olmak.
2. Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirtilen sınavları geçmiş olmak.

3. İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Daire Müdürünün görevlerinin yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı
olur. Müdürün gaybubetinde ona vekalet eder, daire içindeki koordinasyonu
sağlar ve denetler. Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri
yapar (Kültür Dairesi Yasası, 19/1986: 9).
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3. KÜTÜPHANELER

VE YAYIN ŞUBESİ ŞUBE AMİRİ

Aranan Nitelikler:
1. a. Uygun konularda bir üniversite fakülte, konservatuar,

akademi,

yüksek okul bitirmiş olmak ve Mesleki ve teknik hizmet sınıfları veya genel
hizmet sınıfının 1. Derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak koşuluna haiz uygun
evsafta

kalmak,

ancak üç yıl çalışmış

olmak

haiz uygun

evsafta

kamu

görevlisinin bulunmaması halinde asgari bir yıl çalışmış olmak.
b. Kütüphanecilik

ve yazımcılık

konularında

kendini

kanıtlamış

olmak.

2. Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirtilen sınavları geçmiş olmak.

3. İngilizce veya yabancı bir dil bilmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

1. Kıbrıs Türk kültürünün ve Kıbrıs' ta yaşanmış diğer kültürlerin ortaya
çıkarılmasından korunmasından ve tanıtılmasından sorumlu olur.

2. Daireye bağlı tüm kültür merkezi, kütüphane ve kitaplıkların etkin bir
biçimde yönetilmesini sağlar.

3. Daireye bağlı tüm kültür merkezi, kütüphane ve kitapların döşeme,
demirbaş, kitap ve diğer eşyanın korunma, bakım ve idamesini sağlar.

4. Yeni yayınlanan eserleri izler, gerekli olanları temin eder ve tüm
kütüphane ile kitaplıklarda bulunmasını sağlar.

5. Yazın sanatının

geliştirilmesi,

yayınlamnası için çalışmalar yapar.

üretilen

nitelikli

ürünlerin

basılıp
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6. Yayınlarının

yaşama

geçmesını

ve sürükliliğini

sağlamak

ıçın

çalışmalar yapar.

7. Kültürel ve Sanatsal değerlerimizin basın-yayın yolu ile yurt içinde ve
dışında tanıtılmasını sağlar.

8. Gerektiğinde vardiya veya roto usulu ile çalışır.

9. Daire bütçesinin yapılmasında katkı bulunur.

10. Daire müdürlüğünün vereceği mevkine uygun diğer görevleri yapar
ve görevlerin yerine getirilmesinde

Daire Müdürüne

ve diğer amirlere karşı

sorumlu olur (Kültür Dairesi Yasası, 19/1986: 1 O).

4. EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

ŞUBESİ ŞUBE

AMİRİ

Aranan Nitelikler:

1. a '. Uygun konularda bir Üniversite Konservatuar,

Akademi, Yüksek

Okul bitirmiş olmak ve Mesleki ve Teknik hizmet sınıfları veya genel hizmet
sınıflarının I. Derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak ancak üç yıl çalışmış
olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin

bulunmaması

halinde

asgari 1 yıl çalışmış olmak;
b, El sanatları konusunda

kendisini

kanıtlayıcı

çalışmalar

yapmış

olmak.

2. Kamu görevlileri sınav tüzüğünde belirtilen sınavları geçmiş olmak.

3. İngilizce veya yabancı bir dil bilmek ,.
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Görev, yetki ve Sorumluluklar:
1. Kıbrıs' ta yaşayan ve geçmişte varolan el sanatlarının ortaya
çıkarılmasından,

korunmasından,

tanıtılmasından,

yeni

el

sanatlarının

benimseyip yaygınlanmasından sorumlu olur. El sanatlarının gelişmesi,
yaygınlanması ve ekonomik katkısı için her türlü çalışmayı yapar.

2. El Sanatı dallarında hizmet vermek isteyen yetenekli elemanları tesbit
edip yardımcı olur ve topluma kazandırır.
3. Dairenin etkinliklerine ilişkin aylık ve yıllık raporlar düzenler.

4. Daire bütçesinin hazırlanmasına katkıda bulunur.

5. Gerektiğinde vardiya veya rota usulü ile çalışır.

6. Daire Müdürünün vereceği mevkine uygun diğer görevleri yapar ve
görevlerinin yerine getirilmesinde Daire Müdürüne ve diğer amirlerine karşı
sorumlu olur (Kültür Dairesi Yasası, 19/1986: 11 ).

5. FOLKLOR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ŞUBESİ ŞUBE AMİRİ

Aranan Nitelikler:
1. a. Uygun konularda bir Fakülte, Konservatuar, Akademi, Yüksek
Okul bitirmiş olmak ve mesleki teknik hizmet sınırları veya genel hizmet
sınıflarının I. Derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak ancak üç yıl çalışmış
olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması halinde
asgari l yıl çalışmış olmak.
b, Folklor alanında etkin çalışmalar yapmış olmak.
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2. Kanrn görevlileri sınav tüzüğünde belirtilen sınavları geçmiş olmak.

3. İngilizce veya yabancı dil bilmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
1. Kıbrıs Türk Kültürü ve Kıbrıs' ta yaşanmış diğer kültürleri ortaya
çıkarır korur ve tanıtır. Kıbrıs Türk Folklorunun bütün dallarında bilimsel
yönden saptama ve her türlü değerlendirmeleri yaparak arşivlenmesi için gerekli
çalışmaları yapar.
2. Dairenin etkinliklerine ilişkin aylık ve yıllık raporlar düzenler.

3. Daire bütçesinin hazırlanmasına katkıda bulunur.

4. Gerektiğinde vardiya veya rota usulü ile çalışır.

5. Daire müdürünün vereceği mevkine uygun diğer görevleri yapar ve
görevlerinin yerine getirilmesinde Daire Müdürüne ve diğer amirlerine karşı
sorumlu olur (Kültür Dairesi Yasası, 19/1986: 11).

6. DEVLET TÜRK MÜZİGİ KOROSU ŞUBESİ ŞUBE AMİRİ

Aranan Nitelikler:
1.

a.

Uygun konularda bir Fakülte, K.onservatuar, Akademi, Yüksek

Okul bitirmiş olmak ve mesleki teknik hizmet sınıfları ve genel hizmet
sınıflarının bie alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak ancak üç yıl çalışmış
olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması halinde
asgari 1 yıl çalışmış olmak.
b. Türk müziği konularında etkin çalışmalar yapmış olmak.
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2. Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirtilen sınavları geçmiş olmak.

3. İngilizce veya yabancı dil bilmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

1. Devlet Türk Müziği korosunu yönetir. Bu topluluğu Türk Müziğini
icra edecek biçimde yetiştirir ve eğitir, koronun çalışma saatlerini düzenler.

2. Dairenin etkinliklerine

ilişkin aylık ve yıllık raporlar hazırlar ve

müdürlüğe sunar.

3. Halka dönük müzik etkinliklerini programlar.

4. Daire bütçesinin yapılmasına katkıda bulunur.

5. Gerektiğinde vardiya veya rota usulü ile çalışır.

6. Daire Müdürünün vereceği mevkine uygun diğer görevleri yapar ve
görevlerinin yerine getirilmesine Daire Müdürüne karşı sorumlu olur (Kültür
Dairesi Yasası, 19/1986: 12).

?.KÜLTÜR

MERKEZİ

YÖNETMENİ

Aranan Nitelikler:

1. a. Uygun konularda bir Üniversite, Konservatuar,

Akademi, Yüksek

Okul veya benzeri bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak ve Kültür
Hizmetleri sınıfının bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak koşuluna haiz
uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması
olmak veya

halinde asgari 1 yıl çalışmış
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b, Lise veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve kültür
hizmetleri sınıfının bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak; ancak üç yıl
çalışmış olmak koşuluna haiz uygun evsafta karnu görevlisinin

bulunmaması

halinde asgari 1 yıl çalışmış olmak veya kamu görevlileri yasasının
maddesi uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış

15 (2)

olmak ve orta öğrenim

gerektiren hizmet sınıflarının en az 11' nci derecesinde 6 yıl çalışmış olmak.

2. Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirtilen sınavları geçmiş olmak.

3. İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

1. Görevli bulunduğu Kültür merkezinin bağlı olduğu Kütüphaneler ve
Yayın Şube Amirinin Direktifleri uyarınca yönetir.

2. Sorumlu olduğu merkezde

düzenlenecek

etkinliklerin

sağlıklı bir

şekilde düzenlenmesini sağlar.

3.

Müdürlükçe

uygu:1

görülen

bölgelerde

çeşitli

sanat

kolları

oluşturmasını ve halkın sanat ilişkilerinin gelişmesini koordine eder.

4. Bina, demirbaş ve diğer eşyaların korunma, bakım ve idamesinden
sorumlu olur.

5. Amirlerinin verdiği mevkine uygun diğer görevleri yapar.

6. Görevlerinde
19/1986: 12).

amirlerine karşı sorumludur

(Kültür Dairesi Yasası,
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8. DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUGUYÖNETMENİ

Aranan Nitelikler:
1. a. Uygun konularda bir Üniversite, Konservatuar, Akademi, Yüksek
Okul veya benzeri bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kültür
Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak; ancak 3 yıl
çalışmış olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması
halinde asgari 1 yıl çalışmış olmak; veya
b. Lise veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kültür
Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak; ancak 3 yıl
çalışmış olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulumnaması
halinde asgari 1 yıl çalışmış olmak; veya Kamu Görevlileri Yasasının •75/(2)
maddesi uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ve orta öğrenim
gerektiren hizmet sınıflarının en az 11' nci derecesinde 6 yıl çalışmış olmak.

2. Halk dansları konusunda erken çalışmalar yapmış olmak.

3. Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirtilen sınavları geçmiş olmak.

4. İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
1. Devlet Halk Dansları Topluluğunu yönetir; bu Topluluğu her türlü
Halk danslarını icra edecek biçimde yetiştirir ve eğitir. Topluluğun çalışma
saatlerini düzenler.
2. Halka dönük halk dansları etkinliklerini programlar ve yürütür.

3. Dairenin etkinliklerine ilişkin aylık ve yıllık raporlar hazırlar ve
Müdürlüğe sunar.
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4. Daire Müdürünün vereceği mevkine uygun diğer görevleri yapar.
5. Görevlerinin yerine getirilmesinde amirine karşı sorumludur (Kültür
Dairesi Yasası, 19/1986: 13).

9. DEVLET TÜRK HALK TOPLULUGU YÖNETMENİ

Aranan Nitelikler:
1. a. Uygun konularda bir Üniversite, Konservatuar, Akademi, Yüksek
Okul veya benzeri bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kültür
Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak; ancak 3 yıl
çalışmış olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması
halinde asgari 1 yıl çalışmış olmak; veya
b. Lise veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kültür
Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak; ancak 3 yıl
çalışmış olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması
halinde asgari 1 yıl çalışmış olmak; veya Kamu Görevlileri Yasasının 75 (2)
maddesi uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ve orta öğrenim
gerektiren hizmet sınıflarının en az 11' nci derecesinde 6 yıl çalışmış olmak.

2. Türk halk müziği konusunda etkin çalışmalar yapmış olmak.

3. Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirtilen sınavları geçmiş olmak.

4. İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
1. Devlet Türk Halk Müziği Topluluğunu yönetir; bu topluluğu yetiştirir
ve eğitir. Topluluğun çalışma saatlerini düzenler.
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2. Türk Halk Müziği etkinliklerini programlar ve yürütür.
3. Dairenin etkinliklerine ilişkin aylık-yıllık raporlar hazırlar ve
müdürlüğe sunar.
4. Daire Müdürünün vereceği mevkine uygun diğer görvleri yapar.

5. Görevlerin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur (Kültür
Dairesi Yasası, 19/1986: 13).

1 O. GÜZEL SANATLAR GÖREVLİSİ

Aranan Nitelikler:
1. a. Uygun konularda bir Üniversite, Konservatuar, Akademi, Yüksek
Okul veya benzeri bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kültür
Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak; ancak 3 yıl
· çalışmış olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması
halinde asgari 1 yıl çalışmış olmak; veya
b. Lise veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kültür
Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak; ancak 3 yıl
çalışmış olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması
halinde asgari 1 yıl çalışmış olmak; veya Kamu Görevlileri Yasasının 75 (2)
maddesi uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ve orta öğrenim
'

gerektiren hizmet sınıflarının en az 11' nci derecesinde 6 yıl çalışmış olmak.

2. Türk halk müziği konusunda etkin çalışmalar yapmış olmak.

3. Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirtilen sınavları geçmiş olmak.

4. İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.

93

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

l. Plastik Sanatlar yazın ve fonetik sanatlar alanında çalışmalar yapar.

2. Sergilerin açılmasında yazın alanının gelişmesinde ve fonetik
sanatların yürütülmesinde etkin faaliyette bulunur.

3. Amirlerince verilecek mevkine uygun diğer görevleri yapar.

4. Daire ve ilgili şubenin kültür, sanat işlerinin yürütülmesinde şube
amirlerine karşı sorumludur (Kültür Dairesi Yasası, 19/1986: 14).

11. KÜTÜPHANECİ

Aranan Nitelikler:
1. a. Uygun konularda bir Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulun
kütüphanecilikle ilgili bölümünden mezun olmak ve Kültür Hizmetleri Sınıfının
bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu
görevlisinin bulunmaması halinde asgari 1 yıl çalışmış olmak; veya
b. Lise veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kültür
Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az 3 yıl çalışmış olmak; ancak 3 yıl
çalışmış olmak koşuluna haiz uygun evsafta kamu görevlisinin bulunmaması
halinde asgari 1 yıl çalışmış olmak veya Kamu Görevlileri Yasasının 75 (2)
maddesi uyarınca bu sınıfta kamuya girmeya hak kazanmış olmak ve orta
öğretim gerektiren hizmet sınıflarının en az 11' nci derecesinde 4 yıl çalışmış
olmak.
2. Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde belirtilen sınavları geçmiş olmak.

3. İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.
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Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
1. Görevli olduğu kütüphanenin yönetimini yapar.
2. Görevli olduğu kütüphanenin bilimsel esaslarına göre tanzimini yapar.

3. Görevli olduğu kütüphanenin döşeme, demirbaş, kitap ve diğer
eşyanın korunma, bakım ve idamesinden sorumlu olur.
4. Kütüphanenin geliştirilmesi, verımının artırılması ıçın gerekli
önlemleri alır.
5. Yeni yayınlanan eserleri izler ve gerekli olanları temin eder.

6. Gerektiğinde vardiya veya rota usulü ile çalışır.
7. Kütüphane çalışmaları ile ilgili aylık ve yıllık raporlar hazırlar.

8. Konusu ile ilgili amirleri tarafından verilecek diğer uygun görevleri
yapar.
9. Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur
(Kültür Dairesi Yasası, 19/1986: 15).

Kültür Dairesi Şubeleri;
1. Güzel Sanatlar Şubesi,
2. Kütüphaneler Ve Yayın Şubesi,
3. El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Şubesi,
4. Folklor Araştırma ve Geliştirme Şubesi,
5. Devlet Türk Müziği Korosu Şubesi.
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Dairenin

Görevleri;

1. Çağdaş ye özgün bir kültüre
timinin

nitelik

2. Kıbrıs
korur

ve nicelik

Türk
ve

olarak

kültürünü

ulaşma

yolunda, kültür- sanat yapıtlarının

artırılması

için çalışmalar

ve Kıbrıs'rta

tanıtır. Kıbrıs

Türk

yaşanmış

Folklorunun

tama ve her türlü değerlendirmelerin

diğer

bütün

yapılması

ve düzenlemeler

kültürleri

ortaya

dallarında

ve arşivlenmesi

bilimsel

içn gerekli

lışmalar yapar.

3. Özgün kültür değerlerimizin

evrensel kültür içinde yerını alması ıçın

ışmalar yapar.

4. Kültürümüzün
zlaştırılmadan

5. Kültür

ve

geliştirilmesi

ve

moral

kültür

varlıklarımızın

benimsenip

için çalışmalar ve düzenlemeler

değerlerimizin

korunması

ve

yaşatılmasını

ve

yapar.

canlandırılmasını,

lecek kuşaklara aktarılmasını sağlar.

6. Kültür-Sanat

değerlerini

halka ulaştırmak,

bölgeler

arasında dengeli bir

\ltür-sanat gelişmesi sağlamak amacı ile bölgelerde daireye bağlı merkezler açar.

?.Sanatın
lışmalar

özgürce

yapar. Sanat

gelişebilmesi

ve

ve sanatçıların

sanatçının

korunması

ğlamak için her türlü çalışma ve düzenlemeyi

8.Yazın

sanatının geliştirilmesi,

ıçın çalışmalar

üretilen

ve nitelikli

nitelikli

yazın

yayınlarının

basın - yayın

içinde ve dışında yayılmasını ve tatnıtılmasını

için

ürün

gerekli

vermesini

yapar.

yapar. Kültür bakanlığı

ve sanatsal değerlerimizin

yüceltilmesi

sağlar.

ürünlerinin
yaşama

basılıp

geçmesını

ve diğer yollarla yurt
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9. Kültür birikiminin

10. Kütüphaneleri
kitap

arşivlenmesini

çağdaş

sevgisi

bir

sağlar, çeşitli konularda

düzenleme

ile ouma

ile

alışkanlığının

halkın

arşivler kurar.

hizmetine

gelişmesi

sunar.

, kütüphaneleıin

için çalşmalarda bulunur.

11. Plastik ve fonetik

sanatların

gelilmesi, yaygınlaştırılması

ve halka mal

esi için her türlü çalışmayı yapar.

12. Geçmişte
ururıuoı ,

ülkemizde

varolan

el sanatlarının

bulunup

ortaya çıkarılması

yem el sanatlarının ekonomiye katkı getirecek bir konuma ulaşması

13.Güzel

sanatların

her dalında

yetenekli

elemanlrın

saptanıp

ortaya

ılması, topluma kaznadırılması eğitilmesi , teşvik edilmesi, özendirilmesi için
önelemleri alır.
14.Güzel sanatların

çeşitli

dallarında

kurulan

amatör

ve

yarı- amatör

çalışmalarına yardımcı olur ve destekler.

15. Kültür ve sanatın gelişmesi ve yaygınlaşması için güzel sanatların
dallarında

özendirici

yarışmalar, seminerler , festivaller, vb. etkinlikler

16. Kültürel sahadaki düşünce ürünlerinin dilimize kazandırılması, yerli
dünya insanlığının yararına sorulması için kitap, dergi, ansiklopedi vb.

Dairenin bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından en az 3 yılda bir
'Kültür-Sanat Kunıltayı' nm toplanmasını, danışma nitelikli kararlar
sağlar (Kültür Dairesi Yasası, 19/1986: 3).
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Kültür Dairesinin

Kültür Dairesinin
etleri,
n

Çalışma

her

Esasları

kademedeki

yöneticileri,

ilgili plan, program, anayasa, yasa, tüzük

olarak

Bakanlık

Dairenin

genelge, yönerge

Sorumluluğu

1. Kültür Dairesi, hizmet

ve Dairelerarası

alanına

ile yerel yönetimler
tam olarak

ve

sorumlu

ve

emirleri

bulundukları

yönetmelik

kurallarına

çerçevesinde

yürütmekle

İşbirliği

giren

konularla

ilgili

olarak

Bakanık

arasında

uyum

sağlamaktan ve kuruluşlanr;

ve etkin bir biçimde

yerine

getirmesini

sağlamak

için

önlemleri almaktan sorumludur.

2. Kültür Dairesi, kendi
daireler
dairelerle

görev alanlarına

ile yerel yönetimleri

girmekle

de ilgilendiren

birlikte

diğer Bakanlık

konularda

ilgili Bakanlık

işbirliğini sağlar (Kültür Dairesi Kuruluş Yasası, 19/1986: 4).

2002 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilmesi

Hedeflenen

Faaliyetler:

1. Her yıl Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan ve Kütüphaneler Haftası
kutlanan hafta boyunca konu ile ilgili etkinlikler gerçekleştirilecektir.

(Kitap

konferans, sanatçılarla söyleşi ve kitap imza günleri)
2. Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu
f!cHuıua

her yıl gerçekleştirdiği

konserleri

muhtemel diğer kültür etkinliklerinde de görev alacaktır.
3. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen İlkokul, Ortaokul ve Liseler arası

alk Dansları Yarışmaları gerçekleştirilecektir.
4. Her yıl gerçekleştirilen Devlet Türk Müziği Korosu konserleri 2002 yılı
çeıisinde de dinleyicilere sunulacaktır.
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5. Geleneksel

hale gelmiş ve önümüzdeki

yıl "Şiir

Şöleni 2002"

adıyla

çekleştirilecek etkinlik dinleyicilerin beğenisine sunulacaktır.
6. 2002 yılı içerisinde

TÜRKSOY'

un en köklü etkinliklerinden

olan 9.

{SOY Opera Günleri etkinliği gerçekleştirilecektir.
7. TÜRK.SOY etkinliklerinden
bir

şehrinde

lc;ılı,,ıııu.£.111

gerçekleştirilen

olan ve geleneksel olarak her yıl Türkiye' nin
TÜRKSOY

Ressamlar

Buluşması'

na

bir

gönderilmesiyle katılım sağlanacaktır.

8. 2002 yılında 3.'sü düzenlenecek olan TÜRKSOY Şairler Buluşması etkinliği
.•. cı urz.uc

gerçekleştirilecektir.

9. 2002 yılı içerisinde de her yıl KKTC Yayınları ile düzenli olarak
YAP İstanbul Kitap Fuarı' na katılım devam ettirilecektir.
10. Devlet Halk Dansları Topluluğu' nun her yıl gerçekleştirdiği Folklor Şöleni
çeşitli bölgelerde sergilediği Halk Dansları Şöleni 2002 yılında da devam edecektir.
11. Geleneksel olarak düzenlenen ve 2002 yılında XVI.sı organize edilecek olan
vlet Resim-Heykel-Seramik Yarışması Sergisi etkinliği gerçekleştirilecektir.
12.

XII.

Devlet

Fotoğraf

Yarışması

Sergisi

2002

yılı

içerisinde

rçekl eştiri1ecektir,
13. Bütün bu kültür ve sanat etkinliklerinin yanında, rutin program içinde yer
mayan ve her yıl değişiklikler gösteren birçok kültürel ve sanatsal etkinlik 2002 yılı
çerisinde gerçekleştirilecektir.

2001 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Faaliyetler
1.Devlet

Resim-Heykel-Seramik

ve

Özgün

Baskı

Koleksiyon

Sergisi
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2.Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Resim-Heykel-Seramik ve Özgün Baskı
ksiyon Kataloğu' nun basımı gerçekleştirilmiştir.
3.0kul kütüphanelerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda kütüphane
öğretmenlerine yönelik kurs düzenlenmiştir.
4.Kütüphaneler Haftası kutlamaları çerçevesinde çeşitli kitap sergileri ile
SİM (Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü) El Sanatları Sergisi, Milli
.üphane'de konu ile ilgili konferanslar, bölge kütüphanelerinde sanatçılarla söyleşi
itap imza günleri gerçekleştirilmiştir.
5.Kütüphaneleri düzenleme programı çerçevesinde kütüphanesi olan veya
mak isteyen resmi daire, kurum, kuıuluş, belediye ve sivil toplum örgütlerinin
silcilerine (görevlilerine) yönelik kurs verilmiştir.
6.Devlet Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirilmiştir.
7.Liselerarası Çok Sesli KoroYarışması gerçekleştirilmiştir.
8.İlkokul,

Ortaokul

ve

Liselerarası

Halk

Dansları

Yarışmaları

rçekleştirilmiştir.
9.Devlet Türk Müziği Korosu konseri gerçekleştirilmiştir.
1 O.LiselerarasıOrkestra Yarışması gerçekleştirilmiştir.
11.II. Kültür Sanat Kurultayı gerçekleştirilmiştir.
12.Ülkemiz

şairlerinin

katılımıyla

"Şiir

Şöleni

2001"

etkinliği

gerçekleştirilmiştir.
13.TÜR.KSOYOpera Günleri etkinliği gerçekleştirilmiştir.
14.Devlet Türk Müziği Korosu konserinin ikincisi (tekrarı) gerçekleştirilmiştir.
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15. Anadolu Folk Dans Grubu Derneği' nin Ankara'
uslararası

Halk Oyunları Festivali"

da gerçekleştirdiği

ne, Kültür Dairesi Yıldızlar

"5.

grubu olarak

16. Kültür Dairesi' nin organize ettiği Kültür Dairesi Halk Dansları Toplulukları
Türkiye' den gelen Eyvan Folklor Derneğinin katıldığı Folklor Şöleni yapılmıştır.
17. Turizm ve Folklor Araştırına Geliştirme Derneği ile Yalova Belediyesinin
da Halk Dansları Yarışması" na Kültür Dairesi Devlet Halk Dansları Topluluğu
katılım gerçekleştirilmiştir.
18. Çanakkale'

de gerçekleştirilen

TÜRK.SOY

Ressamlar

Buluşması'

na

adına bir ressamımız gönderilerek etkinliğe katılım sağlanmıştır.
19. Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu Ankara' da gerçekleştirilen

"Anadolu

3" Kültür Sanat Festivali' nde ülkemizi temsil etmiştir.
20. 2. TÜRK.SOY Şairler Buluşması üç ayrı etkinlikle (Mağusa, Lefkoşa ve
ülkemizde gerçekleştirilmiştir.
21. Geleneksel

olarak düzenlenen TÜY AP İstanbul Kitap Fuarı' na K.K.TC

ayınlan ile katılım gerçekleştirilmiştir(http://www.mebnet.net).

vn. KIBRIS
Dairenin

TÜRK DEVLET TİY ARO LARI

Kuruluş ve Görevleri;

1990 yılında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları adı ile kurulmuş ve 1994
Cumhuriyet Meclisinin onayladığı 37/1994 nolu yasayla bugünkü
halini almıştır.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları' nm kuruluş amacı; Türk tiyatro sanatının
ve çağdaş doğrultuda işlevlerini sürdürmesini ve toplumun tiyatro ihtiyacının
karşılanmasını sağlamaktır (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).
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Kıbrıs Türk Devlet 'I'iyatrolarr'ua bağlı birimler;
1. Müdür

2. Müdür Muavini
3. Yeterli sayıda, Mesleki ve Teknik ve Genel Hizmetler Sınıfı Personeli
4. Merkez ve Taşra Örgütleri

1.MÜDÜR

Aranan Nitelikler:
1. Üniversite veya yüksek okul mezunu olup kamu görevinde en az sekiz
yıl çalışmış olmak;

2. Üniversite

mezuniyeti

veya yüksek

öğrenim

gerektiren

hizmet

sınıflarının en az ikinci derecesine atanmış olup barem 1 S' in karşılığını fiilen
çekmiş olmak koşuldur.

Üniversite veya yüksek okul mezunu öğretmenlerin
kamu görevinde

çalışmış

olmaları

ve yukarıda

belirtilen

ise en az sekiz yıl
maaş bareminin

karşılığı fiilen çekmiş olmaları koşuldur.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Dairenin

en üst hiyerarşik

amırı olup Daireyi,

Yasa Tüzük

ve

Yönetmelikler uyarınca yönlendirir ve yönetir;

2. Tiyatronun yönetimi ve dışa karşı temsil görevi yanında, tiyatro ile
ilgili gelişmeleri izleyip değerlendirir ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'
gelişmesi ve ilerlemesinde gereken çelışmalan düzenler;

3. Edebi Kurul ve Eser Saptama Kurulu' nun tabii üyesidir;

nm
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4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' ndeki sanatsal çalışmalarda yardımcı
olur ve ulusal kültürümüzün tiyatro dalında da yaygınlaştırılıp, içte ve dışta
tanıtılmasında uğraş verir;
5. Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek mevkine uygun diğer
görevleri yerine getirir; ve
6. Görevlerinin yerine getirilmesinden Bakana ve Müsteşara karşı
sorumludur (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

2. MÜDÜR MUAVİNİ

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda bir konservatuar veya benzeri bir yüksek öğretim
kurumunu bitirmiş olmak;
2. Bir alt derecede en az üç yıl veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet
sınıflarının I. derecesinde en az beş yıl çalışmış olmak;

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
4. Ancak, ilk uygulamada Kültür Hizmetleri Sınıfının III' üncü
Derecesinden en az beş yıl çalışmış olanlar bu mevkiye başvurabilirler.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Müdürün yönergeleri uyarınca daire hizmetlerinin yürütülmesinde
Müdüre yardımcı olur;
2. Daire birimleri arasında işbirliği sağlar ve bu birimleri denetler;

,.

V
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3. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder;

4. Müdür tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve
5. Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur (Kıbrıs
Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

3. ŞUBE AMİRİ

Aranan Nitelikler:
1. Bir konservatuarın tiyatro bölümünden veya benzeri bir yüksek okulu
bitirmiş olmak;
2. Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I. derecesinde en az üç
yıl çalışmış olmak;
3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

4. Ancak, ilk uygulamada Kültür Hizmetleri Sınıfının III' üncü
Derecesinden en az beş yıl çalışmış olanlar bu mevkiye başvurabilirler.

Cörev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Yasa, tüzük ve yönetmelikler uyarınca ve Müdürün yönergelerine göre
şubesini yönlendirir ve yönetir;
2. Her türlü sanatsal etkinliklerde sanatçı ve teknik personelin uyum
içinde çalışmalarını sağlar;
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3. Şubesinin çalışma gün ve saatlerini saptayarak çalışma programlarını
düzenler;

4. Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkine uygun diğer
görevleri yerine getirir; ve

5. Görevlerinin yerine getirilmesinde Müdür ve Müdür Muavinine karşı
sorumludur (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

4. REJİSÖR

Aranan Nitelikler:

1. Bir konservatuarın tiyatro bölümünden veya dengi
kurumundan mezun olmak;

2. Kültür Hizmetleri Sınıfında en az üç yıl çalışmış olmak;

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sarumluluklarn

1. Müdürün belirleyeceği oyunlan sahneye koyar;

2. Belirtilen tarihleriçerisinde

oyunları hazırlar;

3. Oynanan tüm oyunlar hakkında rapor düzenler;

4. Sanatçıların

ve teknik

sağlamak için yardımcı olur;

personelin

uyum içerisinde

çelışmalannı
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5. Amirlerinin vereceği her tür sanatsal etkinlik görevini yerine getirir;

6. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve

7. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

amirlerine

karşı

sorumludur

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

5. UZMAN.SANATÇI

Aranan Nitelikler:
1. Uygun konularda bir konservatuar veya benzeri bir yüksek öğretim
kurumunu bitirmiş olmak;

2. Kültür Hizmetleri Sınıfında en az üç yıl çalışmış olmak;

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Verilen her rolü zamanında ezberler ve sahne çalışmalarında

verilen

görevleri disiplin içinde yerine getirir;

2. Verilen her rolü oynar;

3. Sanat faaliyetleri ile ilgili gereksinimlerde ve Devlet Tiyatroları adına
yapılacak
getirir.

yan faaliyetlerde

mevkine

uygun olarak verilen

görevleri yerine
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4. Tiyatro dışı hiçbir görev yapamaz. Ancak, müdürlükçe saptanan
radyo, TV, sinema gibi yan faaliyetlerde müdürün izni ile Devlet Tiyatroları
adına görev alır;
5. Alt derecedeki sanatçıların yetişmesinde ve eğitimlerinde yardımcı
olur;
6.

Bölge

tiyatrolarının

veya

bölgesel

tiyatro

etkinliklerinin

geliştirilmesinde görev alır;

7. Çocuk oyunlarında rejisörlük görevi yapar;

8. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve
9. Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur (Kıbrıs
Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

6. I. SINIF SANATÇI

Aranan Nitelikler:
1. Tiyatro dekoru konularında bir üniversite, akademi, yüksek okul veya
benzeri bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Verilen her rolü zamanında ezberler ve sahne çalışmalarında verilen
görevleri disiplin içinde yerine getirir;

107

2. Verilen her rolü oynamak zorundadır;

3. Sanat faaliyetleri ile ilgili gereksinimlerde ve Devlet Tiyatroları adına
yapılacak

yan faaliyetlerde

mevkine

uygun olarak verilen

görevleri

yerine

getirir;

4. Tiyatro dışı hiçbir görev yapamaz ancak, müdürlükçe saptanan radyo,
TV, sinema gibi yan faaliyetlerde mevkine uygun müdürlüğün izni ile Devlet
Tiyatroları adına görev alır;
5. Alt . derecedeki

sanatçıların

yetiştirilmesinde

ve eğitiminde

uzman

sanatçılara asistanlık yapar;

6. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve

7. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

amirlerine

karşı

sorumludur

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

7. DEKORATÖR

Aranan Nitelikler:

1. Tiyatro dekoru konularında bir üniversite, akademi, yüksek okul veya
benzeri bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
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Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Oynanacak oyunların eskizlerini zamanında hazırlar;

2. Her oyunun maketini yapar, ve faaliyetin gerektireceği sahne düzeni
ile dekorların yapılması çalışmalarına katılır ve çalışmaları gözetir;

3. Çalışan teknik ekibe gerekli görevleri verir, ihtiyaçlarını

saptar ve

temin eder;

4. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerme
getirir; ve

5. Görevlerinin

yerine

getirilmesinden

amirlerine

karşı

sorumludur

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

8. II. SINIF SANATÇI

Aranan Nitelikler:

1. a. Uygun konularda bir konservatuar veya benzeri bir yüksek öğretim
kurumunu bitirmiş olmak; veya
b, Lise mezunu
maddesinin

olup Kamu

Görevlileri

Yasası'

nm 75'

(2). fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış

Devlet Tiyatrolarında

işçi veya geçici veya sözleşmeli

inci

olmak ve

olarak en az üç yıl

çalışmış olmak;

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
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Görev, Yetki veôorumluluklarr:

1. Verilen her rolü zamanında ezberler ve sahne çalışmalarında

verilen

görevleri disiplin içinde yerine getirir;

2. Verilen her rolü oynamak zorundadır;

3. Sanat faaliyetleri ile ilgili gereksinimlerde ve Devlet Tiyatroları adına
yapılacak

yan faaliyetlerde

mevkine

uygun olarak verilen

görevleri

yerine

getirir;

4. Tiyatro dışı hiçbir görev yapamaz ancak, müdürlükçe saptanan radyo,
TV, sinema gibi yan faaliyetlerde müdürlüğün izni ile Devlet Tiyatroları adına
görev yapar;

5. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve

6. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

amirlerine

karşı

sorumludur

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

9. DRAMATURG

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda bir korıservatuar veya benzeri bir yüksek öğretim

kurumunu bitirmiş olmak;
2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
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Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının oynayabileceği oyunları araştırır ve
çalışmalar yapar;

2. Amirlerinin

yönergeleri çerçevesinde

eserlerde metin düzenlemesi

yapar ve eserlerin zamanında yazılıp çoğaltılmasından sorumludur;

3. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının

basın, yayın ve halkla ilişkiler

çalışmalarını müdürlüğün öneleri çerçevesinde yürütür;

4. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve

5. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

amirlerine

karşı

sorumludur

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

1 O. I. SINIF TEKNİSYEN

Aranan Nitelikler:

1. Bir teknik orta öğretim kurumundan mezun olmak veya lise mezunu
olup sınav sonucu aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve
mesleki yeteneği kanıtlamış olmak;

2. Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; ancak, üç yıl çalışmış
olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en
az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
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Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Sanatsal etkinliklerde her türlü dekorasyon ve ışıklandırmayı yapar;

2. Kıbrıslı Türk Devlet Tiyatrolarındaki teknik araç-gereçlerin bakım ve
onarımlarını yapar;
3. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve
4. Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur
(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

11. II. SINIF TEKNİSYEN

Aranan Nitelikler:
1. Bir teknik orta öğretim kurumundan mezun olmak veya lise mezunu
olup sınav sonucu aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve
mesleki yeteneği kanıtlanmış olmak;
2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumluluk:
1. Sanatsal etkinliklerde gerekecek her türlü dekorasyon, ışıklandırma ve
diğer teknik işleri yapar;
2. Kıbrıs Türle Devlet Tiyatrolarındaki teknik araç-gereçlerin bakım ve
onarımını yapar;
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3. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve
4. Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur
(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).
12. SAHNE TEKNİSYENİ

Aranan Nitelikler:
1. Bir teknik öğretim kurumundan mezun olmak veya lise mezunu olup
sınav sonucu aşağıda balirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki
yeteneğini kanıtlamış olmak;
2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Sanat faaliyetleri ile ilgili gereksinimlerde ve Devlet Tiyatroları adına
yapılacak diğer yan faaliyetlerde verilen görevleri yerine getirir;
2. Sahne üstü ve sahne gerisi teknik ve sanatsal görevleri yerine getirir;

3. Tiyatro dışı hiçbir görev yapamaz, ancak müdürlükçe saptanan radyo,
TV, sinema gibi yan faaliyetlerde müdürlüğün izni ile Devlet Tiyatroları adına
görev alır;
4. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve
5. Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur
(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).
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13. EFEKTÖRYENİ

Aranan Nitelikler:

1. Bir teknik orta öğretim kunımundan mezun olmak veya lise mezunu
olup sınav sonucu aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek

tekni ve

mesleki yet~neğini kanıtlamış olmak;

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Sahne üstü ve sahne gerisi gerekecek her tür müzik ve efektleri
hazırlar, gerekli araştırmayı yapar ve oyunlardaki tüm efekt işlerini yürütür;

2. İlgili araç ve gereçlerin bakım ve onarımından sorumludur;

3. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve

4. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

amirlerine

karşı

sorumludur

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

14. AKSESUARCI

Aranan Nitelikler:

1. Bir teknik orta öğretim kurumundan mezun olmak veya lise mezunu
olup sınav sonucu aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve
mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;
2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
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Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Tiyatronun her türlü faaliyetinde duyulacak aksesuar gereksinimlerini
sağlar veya yapar;

2. Sahne düzeninden sorumlu olur;

3. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve

4. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

amirlerine

karşı

sorumludur

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

15. MAKYAJCI

Aranan Nitelikler:

1. Bir orta öğretim kurumundan mezun olmak ve kendini bu göreve ehil
kılan bilgi ve tecrübe sahibi olmak;

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Tiyatronun her türlü faaliyetlerindeki makyajları yapar;

2.

Makyaj

malzemelerinin

zamanında

sağlanıp,

muhafazasından

sorumludur;

3. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve

~

4. Görevlerinin yerine getirilmesinden Dekoratöre ve Müdüre karşı
sorumludur (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, l 0/1990).

16. KOSTÜMCÜ

Aranan Nitelikler:
1. Bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya lise mezunu olup
sınav sonucu aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki
yeteneğini kanıtlamış olmak;
2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Tiyatronun her türlü faaliyetinde duyulacak kostüm gereksinimlerini
karşılar;
2. Mevcut kostümlerin tasnifinden ve saklanıp ve korunmasından
sorumludur;
3. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve
4. Görevlerinin yerine getirilmesinden Dekoratöre ve Müdüre karşı
sorumludur (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).
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17. GİŞE MEMURU

Aranan Nitelikler:

1. Ticaret lisesi veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları' nm sahneleyeceği oyunlarda biletlerin
basımı, satışı, gişe saatlerinin ayarlanması, gişe organizasyon ve
bilet toplama işlerini yapar ve gişenin her türlü işlerini yürütür;

2. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve

3. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

amirlerine

karşı

sorumludur

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

18. YARDIMCI

SAHNE TEKNİSYENİ

Aranan Nitelikler:

1. Orta okul veya dengi bir okulu bitirmiş

olup belli bir çıraklık

eğitiminden geçerek mesleki bir beceri kazanmış olmak;

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
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Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

1. Sanatsal etkinliklerde her türlü teknik çalışmalarda yardımcıdır;

2. Teknik araç-gereçlerin bakım ve onarımını yapar;

3. Dekorların boyanması ve yapımında görev alır;

4. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve

5. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

amirlerine

karşı

sorumludur

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, I 0/1990).

19. YARDIMCI

TEKNİSYEN

Aranan Nitelikler:

1. Bir teknik ortaöğretim

kurumundan

mezun olmak veya ortaokul

mezunu olup sınav sonucu aşağıda belirtilen hizmetleri

yerine getirebilecek

teknik yeteneğini kanıtlamış olmak;

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Sanatsal etkinliklerde gerekecek her türlü dekorasyon, ışıklandırma ve
diğer teknik işlerin yapımında yardımcı olur;

2. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'
onarım ve taşınmasında yardımcı olur;

ndaki teknik araç-gereçlerin

bakım,
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3. Amirleri tarafından veriecek mevkine uygun diğer görevleri yerme
getirir; ve

4. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

amirlerine

karşı

sorumludur

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

20. ODACI-TEŞRİFATÇI

Aranan Nitelikler:

1. Bir ortaokul veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları' nm odacılık ve şöförlük hizmetlerini
yürütür;

2. Daire odalarının, salonun ve fuayenin temizliğinden

sorumlu olup,

faaliyetlerde teşrifatçılık görevlerini yapar;

3. Amirleri tarafından veriecek mevkine uygun diğer görevleri yerme
getirir; ve

4. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

amirlerine

karşı

sorumludur
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21. ŞOFÖR

Aranan Nitelikler:
1. Ortaokul
eğitiminden

veya dengi bir okulu bitirmiş

olup belli bir meslek

geçmiş olmak veya ağır veya hafif araç sürücülüğü

için gerekli

sürüş ehliyetine sahip olmak;

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

1. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'

nm her türlü hafif vey<1 a.ğır

sürücülüğü ve araç bakım ve onarım hizmetlerini yapar;

2. Yapılacak turnelerde sanatçıların

veya dekor malzemelerinin

sevk

edilmesini sağlar;

3. Amirleri tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerine
getirir; ve

4. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

amirlerine

karşı

sorumludur

(Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 10/1990).

Kıbrıs Türk Devlet Tlyatrolarr'nırı
1. Tiyatro

sezonu

içerisinde

Başlıca Görevleri;

oyunlar

sahneleyip,

iç

ve

dış

turneler

düzenlemek,

2. Çağdaş tiyatro gelişmelerini

izlemek ve Kıbrıs Türk ulusal kültürünün ,

çağdaş kültür düzeyinde yerinin olmasına yardımcı olmak,
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3. Tiyatronon

yoğun yerleşme merkezlerinde

yaygınlaştırılması

ıçın gereken

[işınalan yapmak ve katkıda bulunmak ve şubeler açmak,

4.

Sanatçı
dış

ve teknik
ülkelerde

elemanların
gerekli

eğitimi

görüldüğü

ve yetiştirilmesi
hallerde

ıçın

elemanlar

kurslar

göndermek,

isafir sanatçılar ve eğitmenler davet etmek.

Kıbrıs Türk Devlet 'I'lyatroları'nıu

Sorumluluğu

ve Daireler

Arası

işbirliği

1. Daire, hizmet alanına giren konularla, ilgili olarak Bakanlık ve/vrpya
ile yerel yönetimler arasında uyum sağlamakla ve bu kuruluşların
olarak ve . etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak
önlemleri almakla sorumludur.
2. Daire, kendi görev alanına girmekle birlikte, diğer bakanlık ve/veya
iel yerel yönetimlerde ilgilendiren konularda ilgili bakanlık ve/veya
ve yerel yönetimler ile işbirliği yapmakla sorumludur (Kıbrıs Türk Devlet
iyatroları Yasası, 10/1990).
2001-2002 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyetler:
1. Aziz Nesin' in "Sen Gara Değilsin;' adlı oyunu ile 6. Uluslararası Ankara
Festivali' ne katılınacak.
Özen Yula' nm yazdığı "Gözü Kara Alaturka" adlı oyunun çalışmalarına

3. Bir çocuk oyunu yönetmek üzere bir sanatçımız görevlendirilecek.
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4. Ocak 2002 tarihinden itibaren dönüşümlü olarak oyunlar ada içinde turneye

5. 7 Mart Dünya Tiyatrolar Günü' nde oynanmak

2001 Yılında Gerçekleştirilen

üzere üçüncü bir oyun

Faaliyetler:

1. "Ölmek Yerine Uyumak Derdi" oyunu sahnelenmiştir.

2. Liselerarası Tiyatro Şöleni izlemniştir.

3. Il.Kültür ve Sanat Kurultayı 'na katılınmıştır.

4. Liselerarası Tiyatro Şöleni yapılmıştır(http://www.mebnet.net).

VIII. MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA

Milli Arşiv ve Araştırma

DAİRESİ

Dairesi; KKTC Cumhuriyet

Meclisinin

22/1994

yasayı yapmasıyla kurularak isimlendirilmiştir.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesinin
koruma
üzenlenmesi,

altına

arşiv hizmetlerinin

alınması,

kuruluş

amacı; arşivlik

Uluslararası

arşivlerle

malzemenin
ilişkilerin

süratle ve güvenilir bir biçimde yürütülmesi

ile

gili esaslan düzenlemektir.

Dairenin

Başlıca Görevleri;

1. Arşiv malzemesini
ve değerlendirmek.

toplamak;

tasnif etmek, düzenli

şekilde

muhafaza
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2. Arşiv

malzemesinin,

ilmin

hizmetinde

değerlendirilmesi

ve teknik hazırlığı yapmak, bu malzemeyi

ıçın

gerekli

ilgili gerçek ve tüzel kişilerin

rlanmasına sunmak;

3. Uluslararası
daki

önemli

arşivcilik

eserleri

ve bununla ilgili bilimsel

çevirmek

ve yayınlamak

ve

faaliyetleri
dünya

izlemek, bu

bilim

çevrelerine

için yayınlarda bulunmak; ve

Arşiv

malzemesinin

bozulmasını

veya

yok

olmasını

önleyecek

ve

sağlayacak her türlü çağdaş önlemi almak.

Milli Arşiv ve Araştırma

Dairesinin

Sorumluluğu

ve Koordinasyon

Esasları

1. Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ,
arak, Bakanlık

hizmet alanlarına giren konularla

ve/veya daireler ve yerel yönetimler

kuruluşların

görevlerini

tam

olarak

ve

arasında
etkin

bir

ilgili

uyum sağlamakla
biçimde

yerme

etirınelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur.

2. Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile diğer kurum
apılacak

danışma

işlemleri

ve

koordinasyon

çalışmaları

ve kuruluşlar
müdür

arasında

aracılığı

ile

gerçekleştirilir ( Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Yasası, 15/1990).

Milli Arşiv Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri:

1. Olağan ve olağanüstü toplantılara başkanlık etmek.

2. Toplantı güdemini hazırlamak ve gündemin toplantı gününden en az 24 saat
önce üyelere ulaştırılmasını sağlamak.

3. Toplantılarda. tutulaıtzabıtlarla,

tavsiye niteliğinde alınan kararları yürürlük

kazanmalarını sağlamak için kültür hizmetleri ile ilgili Bakanlığa sunmak.
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4. Gerekli görmesi halinde bir gündem maddesinin görüşülmesini ertelemek.

5. Arşiv Kurulu üyelerini yasaya uygun olarak belirlemek ve onay ıçın
,u\.auu5a

sunmak.

6. Milli Arşiv Kurulunu 2 yıl için oluşturmak. İkinci yılın sonunda yeni Kurulun
luşturulması için Bakanlığa öneride bulunmak ( Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi
asası',15/1990).

Milli Arşiv Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları:

1. Gündem hazırlaıunasında katkıda bulunmak ve görüşülmesini istediği
Başkana gündem teklifinde buluıunak.

2. Toplantılara katılarak gündem maddelerinin karara bağlaıunasını sağlamak.

Milli Arşiv Kurulu Başkanlığına vekalet:

1. Başkan, buluıunadığı hallerde kendisine vekalet edecek kişiyi belirleyerek bir
yazı ile Kurula bildirir.
2. Başkanlığa vekalet eden üyenin de zorunlu olarak bulunmaması halinde,
kıdemli veya yoksa en yaşlı üye vekalet görevi üstlenir.

Milli Arşiv Kurulıı.ııµıı Toplanması ve Çalışma Yöntemi:

1. Milli Arşiv I<.tırulı1, ayda bir defadan az olmamak ve saptanan gündemi
görüşmek üzere Başkanın yazılı çağrısı ile olağan olarak toplanır. Olağanüstü toplantılar
ise en az üç üyenin gündem belirtmek koşuluyla ve Başkanlığa yapacağı yazılı başvuru
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Başkanın çağrısı ile yapılır. Ancak bu gibi toplantıların, başvuru alındıktan 48
aat içerisinde gerçekleştirilmesi esastır.

2. Milli Arşiv Kurulu, Başkan ve en az iki üye ile toplanır ve hazır bulunanların
çoğunluğu ile karar alınır.

Milli Arşiv Kurulunun Görevleri:

1. Arşivcilik tekniği, tasnif, kodlama ve dosyalama ile ayıklama ve imhası, arşiv
alzemesinin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin yararlanmasına

sunulması, araştırma ve

celeme yapmak isteyen KKTC ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin tabi
elacaklan esasları düzenleyen konularda, Yönetmelik yapmak.

2.

Arşivcilik

nnPfrnPl1ıcıf'1·ıp

tekniği,

arşiv

malzemesi

ve

arşiv

hakkında,

Tüzük

hüküm ve karara bağlanmayan hususlara dair prensip kararları almak.

3. Arşiv bina ve tesisleri hakkında gerekli önerilerde bulunmak.

4. Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerle kendisine verilmiş olan görevleri yapmak ve
uygulamak ( Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Yasası, 15/1990).

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesinin Faaliyetleri:
1. Dairenin görev ve sorumlulukları 15/1990 sayılı "Milli Arşiv ve Araştırma
Dairesi(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nda belirtilmektedir. Buna göre
görevlerinden başlıcaları şunlardır.
2. Arşiv malzemesini toplamak, tasnif etmek, düzenli bir şekilde muhafaza
etmek ve değerlendirmek;
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3. Arşiv malzemesinin, ilmin hizmetinde değerlendirilmesi için gerekli bilimsel
teknik hazırlığı yapmak, bu malzemeyi ilgili gerçek ve tüzel kişilerin yararlanmasına

4. Uluslararası arşivcilik ve bununla ilgili bilimsel faaliyetleri izlemek, bu
alandaki önemli eserleri çevirmek ve yayınlamak, önemli ve değerli arşiv malzemesini
rt ve dünya bilim çevrelerine sunmak için yayınlarda bulunmak; ve

5. Arşiv malzemesinin bozulmasını veya yok olmasını önleyecek ve
korunmasını sağlayacak hertürlü çağdaş,önlemi almak.
6. Daire bu görevlerini Gime' de bulunan 12 dönüm 2 evlek arazi (Yol
tarafındaki bahçe duvarı dokuz buçuk metre içeri çekilerek Girne .Dı;:;ıı;:;uı
yolu olarak verilmiştir.) üzerinde inşa edilmiş bir İdari Bina, iki adet
oda olmak üzere toplam dört binada ve dört seksiyon(Türkçe, İngilizce, Rumca ve
Elyazmaları) halinde yerine getinnektedir(http://www.mebnet.net).

IX. DEVLET SENFONİ ORKESTRA VE KOROSU

Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulu, 16/1981 sayılı Genel Kadro
Yasası'nın 11. Maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Kıbrıs Türk Devlet
· Senfoni Orkestra ve Korosu "Hizmet Şemaları" Tüzüğü olarak isimlendirilir. Bu
tüzüğün amacı Kıbrıs Türk Devlet Senfoni Orkestra ve Korosuna bağlı kadroların
hizmet şemalarını, Kamu Görevlileri, Yasasındaki kurallara bağlı kalmak koşulu
-ile düzenleyip gereksinimlere göre münhal mevkilerin doldurulmasını sağlamaktır.

Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu Hizmet Şeması
Kıbrıs Türk Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu kadrosundaki personelin
görev ve sorumluluklar ile personelde aranan evsafı gösteren hizmet şemaları bu
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Tüzüğe

ekli

cetvelde

gösterilmiştir. Bu

tüzüğü

Bakanlar

Kurulu

adına

Bakan

yürütür.

Devlet Senfoni Orkestra ve Korosunun

Başlıca Birimleri;

1. Devlet Senfoni Orkestra Kororsu Müdürü
2.Kıdemli Sanatçı
3.Sanatçı. (Genel Kadro Yasası, 16/1981)

1.MÜDÜR

Aranan Nitelikler:

1. Orkestra Şefliği bölümü olan herhangi bir Devlet
denkliği tanınan başka bir Devlet Yüksek Müzik Okulunun
bölümünden mezun olup, kamu hizmetinde sorumluluk taşıyan görevlerde en az
sekiz yıl hizmet etmiş olmak.

2. Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı
olmak.

Görev, Yetki ve sorumlulukları:

1. Müdürlüğün

tüm etkinliklerini yürürlükteki mevzuat uyarınca etkin bir

şekilde yürütür.

2. K.T. Devlet Senfoni Orkestra ve Korosunun

en üst düzeydeki

yöneticisi

ve Şefidir.

3. Orkestra ve Koronun idaresi ve dışa karşı temsil görevi yanında, Çağdaş
ve Çok Sesli Müzik Sanatı ile ilgili gelişmeleri izleyip değerlendirme ve K.T.
Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu' nun gelişmesinde ve ilerlemesinde gereken
çalışmaları yapar ve düzenler.
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4. Çok Sesli ve Çağdaş Müzik Sanatı ve Kültürünü en üst düzeyda planlar.

5. Sanatçı ve diğer gereksinimleri karşılamak üzere raporlar düzenler.

6. KTFS' deki ciddi sanatsal çalışmalarda yardımcı ve ulusal kültürümüzün
Çok Sesli ve Çağdaş müzik dalında yaygınlaştırılıp yaşatılmasında, içte ve dışta
tanıtılmasma uğraş verir.

7. K.T. Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu' nun etkinliklerinden,

Müsteşar'

a karşı soıumludur (Kıbrıs Türk Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu Tüzüğü,

16/1981; 2).

2. KIDEMLİ SANATÇI

Aranan Nitelikler:

1. Bir konservatuarın

müzik bölümünden

veya, denkliği tanınan bir

müzik okulundan veya benzeri bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak.

2. Kültür Hizmetlerinin bir alt derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak.

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev ve Sorumlulukları:

1. Konser ve turnelere katılır.

2. Prova ve konserlerde belirtilen saatlerde hazır olur.

3. Provalara,

partilerini

hazırlanmış olarak katılır.

çalışmış

ve orkestra

genel

düzeyine

göre
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4. Müdürlüğün vereceği Çok Sesli ve Çağdaş müzik sanatı ile ilgili eğtici
etkinliklerde görev alır.

5. K.T. Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu dışı hiçbir görev yapamaz,
ancak Müdürlükçe saptanan Radyo, TV ve Çok Sesli ve Çağdaş ve Evrensel
müzik sanatı ile ilgili yan etkinliklerde Müdürlüğün iznine bağlı olarak görev
alır.

6. Müdürlük tarafından· verilecek mevkine uygun diğer görevleri yapar
(Kıbrıs Türk Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu Tüzüğü, 16/1981; 3 ).

3. SANATÇI (II. DERECE)

Aranan Nitelikler:

1. Bir konservatuarın

müzik bölümünden

veya denkliği

tanınan bir

müzik okulundan veya benzeri bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak.

2. Kültür Hizmetlerinin bir alt derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak.

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev ve Sorumlulukları:

1. Konser ve turnelere katılır.

2. Prova ve konserlerde belirtilen saatlerde hazır olur.

3. Provalara,

partilerini

hazırlanmış olarak katılır.

çalışmış

ve orkestra

genel

düzeyine

göre
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4. Müdürlüğün vereceği Çok Sesli ve Çağdaş müzik sanatı ile ilgili eğtici
etkinliklerde görev alır.

5. K.T. Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu dışı hiçbir görev yapamaz,
ancak Müdürlükçe saptanan Radyo, TV ve Çok Sesli ve Çağdaş ve Evrensel
müzik sanatı ile ilgili yan etkinliklerde Müdürlüğün iznine bağlı olarak görev
alır.

6. Müdürlük tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yapar
(Kıbrıs Türk Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu Tüzüğü, 16/1981; 4).

4. SANATÇI (IH. DERECE)

Aranan Nitelikler:

1. Bir konservatuarm

müzik bölümünden

veya denkliği

tanınan bir

müzik okulundan veya benzeri bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak.

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Görev ve Sorumlulukları:

1. Konser ve turnelere katılır.

2. Prova ve konserlerde belirtilen saatlerde hazır olur.

3. Provalara,

partilerini

çalışmış

ve orkestra

genel

düzeyine

göre

hazırlanmış olarak katılır.

4. Müdürlüğün vereceği Çok Sesli ve Çağdaş müzik sanatı ile ilgili eğtici

etkinliklerde görev alır.

\
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5. K.T. Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu dışı hiçbir görev yapamaz,
ancak Müdürlükçe saptanan Radyo, TV ve Çok Sesli ve Çağdaş ve Evrensel
müzik sanatı ile ilgili yan etkinliklerde Müdürlüğün iznine bağlı olarak görev
alır.

6. Müdürlük tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yapar
(Kıbrıs Türk Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu Tüzüğü, 16/1981; 5).

2002 Yılında Gerçekleştirilmesi

Düşünülen

Faaliyetler:

1. Mevcut binanın gerekli bakımının yapılmak.

2. Ocak 2002- Oda Müziği ve Çoksesli koro konserleri düzenlemek.

3.

Mart 2002- Oda Müziği Konseri düzenlemek.

4. Haziran 2002- Oda Müziği ve Çok sesli Koro Konserleri düzenlemek.

5. Kasım 2002- Oda Müziği Konseri düzenlemek.

2001 Yılında

Gerçekleştirilen

Faaliyetler:

1. 21 Şubat 2001 Güzelyurt Kültür Merkezi'nde konser düzenlenmiştir.

2. 22 Şubat 2001 Yakın Doğu Üniversitesi' nde konser düzenlenmiştir.

3. 23 Şubat 2001 Gazi Mağusa Belediyesi Konferans salonunde konser
düzenlenmiştir.

4. 17 Mayıs 2001 Yakın Doğu Üniversitesi' nde konser düzenlenmiştir.
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5.19 Mayıs 2001 Bellapais Manastırı' nda konser düzenlenmiştir.

6. 23 Mayıs 2001 Namık Kemal Lisesi salonunda konser düzenlenmiştir.

7. Müdürlük binamızın bakımı için gerekli olan masrafların tesbit edilmesi için
ki Eserler ve Müzeler Dairesi denetiminde çalışma yapılmıştır (http://
ww.mebnet.net).

B. KIBRIS TÜRK EGİTİM SİSTEMİNİN

DANIŞMA VE DENETİM

BİRİMLERİ

I. TALİM VE TERBİYE

KKTC Meclisi'nin
Dairesi (Kuruluş
ıuauuv.:,ı

DAİRESİ

24 Mayıs 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan "Talim ve
Görev ve Çalışma Esaslan)

Yasası"

Anayasa'nın

94(1)

gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi
yayınlanmak suretiyle ilan olunur (Sayı: 31/2000).

Talim Terbiye Dairesinin Kuruluş Amacı:
Talim Terbiye Dairesinin kuruluş amacı, Milli Eğitim Yasası kurallarına uygun
olarak, okullarda millli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun bir eğitim
ve öğretim sürdürülmesini

sağlamak üzere gerekli planlama ve programlamanın

yapılmasına ilişkin görevleri yürütmektir (Talim ve Terbiye Dairesi Yasası, 31/2000: 2).

Talim ve Terbiye Dairesinin Başlıca Birimleri
1.Müdür
2.Müdür Muavini
3.Altı Talim Terbiye Kurulu Üyesi
4.Kitabet hizmetleri sınıfı personeli
5.0dacı ve şöför hizmetleri sınıfı personeli

132

1.MÜDÜR
Aranan Nitelikler:
1. Üniversite veya yüksek okul mezunu olup kamu görevinde en az sekiz
yıl çalışmış olmak;

2. Üniversite mezuniyeti veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet
sınıflarının en az ikinci derecesine atanmış olup barem 15' in karşılığını fiilen
çekmiş olmaları koşuldur. Üniversite veya yüksek okul mezunu öğretmenlerin
ise en az sekiz yıl kamu görevinde çalışmış olmaları ve yukarıda belirtilen maaş
baremlerinin karşılığını fiilen çekmiş olmaları koşuldur.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1.

Eğitim-Öğretime

ilişkin

Yasa,

Tüzük

ve

Yönetmeliklerin

hazırlanmasını sağlar;

2. Her dereceli okul pn:~gramlarınınonaylanmış eğitim politikasına göre
düzenlenmesini sağlar;
3. Eğitim Şurasının tetkikine sunulacak konuları saptayarak Bakana
önerilerde bulunur; Şurayı düzenler;

4. Eğitim-Öğretimle ilgili konularda bilimsel araştırma ve uygulamalar
yapılması, eğitimde verimin artırılması için önerilerde bulunur;

5. Bakanlıklararası eğitim ve öğretimle ilgili komisyonlarda Bakanın
talimatına uygun olarak temsiliyet görevi yapar;
6. Bakanlığa bağlı olmayan örgün veya yaygın eğitim kurumlarına ilişkin
programların eğitim politikasına uygunluğunu inceler, denkliğini değerlendirir.
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7. Talim ve Terbiye Kuruluna başkanlık yapar;

8. Bakan

ve Müsteşar

tarafından

verilecek

mevkine

uygun

diğer

ve Müsteşara

karşı

görevleri yapar; ve

9. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

Bakana

sorumludur (Talim ve Terbiye Dairesi Yasası, 31/2000:9).

2. MÜDÜR MUAVİNİ

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda üniversite veya bir yüksek okuldan mezun. olup
pedagoji sertifikasına sahip olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okuldan
diploma alınış olmak;

2. Eğitim Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde en az üç yıl görev yapmış
olmak veya üç yıl okul müdürlüğü yapmış olmak veya yüksek lisans derecesine
sahip olup on yıl öğretmenlik yapmış olmak veya onüç yıl başarılı öğretmenlik
yapmış olmak;

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve diğer ülkelerde eğitim sorunları
ile eğitim sistemleri ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak;

4. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

5. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj
sayılır.
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Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Talim
direktifler

ve Terbiye

altındaki

Görevlerinin

yerine

Dairesinin

fonksiyonlarının
getirilmesinde

bir programa
yerine

Müdüre

bağlı

getirilmesinde
yardım

eder

veya verilen
görev
ve

alır.

Müdürün

yokluğunda ona vekalet eder.

2. Talim ve Terbiye Kurulunda Üyelik; Müdürün bulunmaması

halinde

başkanlık görevi yapar;

3.

Eğitim-Öğretimle

ilgili

projelerin

bilimsel

araştırmalarının

yürütülmesini sağlar.

4. Her dereceli genel ve mesleki okullarda eğitimi geliştirmek, verimi
artırmak

ve çağdaş düzeye ulaştırmak

için öğretim programlarında

gerekli

düzenlemelerin yapılması hususunda önerilerde bulunur;

5. Müdürün vereceği mevkine uygun diğer görevleri yapar; ve

6. Görevlerinin yerine getirmesinden Müdüre karşı sorumludur (Talim ve
Terbiye Dairesi Yasası, 31/2000: 1 O).

3. TALİM VE TERBİYE

KURULU ÜYESİ

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda üniversite veya bir yüksek okuldan mezun olup
pedagoji sertifikasına sahip olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okuldan
diploma almış olmak;

135

2. Okul Müdürlüğü yapmış olmak veya üç yıl Müdür Muavinliği, Atölye
Şefliği, Bölüm Şefliği yapmış olmak veya yüksek lisans derecesine sahip olup
en az sekiz yıl öğretmenlik yapmış olmak veya on yıl başarılı öğretmenlik
yapmış olmak;
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve diğer ülkelerde eğitim
sorunları ile eğitim sistem ve içerikleri hakkında genel bilgi sahibi olmak;

4. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

5. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek, avantaj
sayılır;
6. Yukarıdaki niteliklerde eşitlik olması halinde, eğitim konusunda
bilimsel ehliyeti olanlar tercih edilir.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Talim ve Terbiye Dairesinin bir programa bağlı veya verilen
direktifler altındaki fonksiyonlanrıın yerine getirilmesinde görev alır;

2. Talim ve Terbiye Kurulunda Üyelik görevi yapar;

3. Eğitim-Öğretimle ilgili projelerin bilimsel araştırmalarını yürütür,
değerlendirir ve bunlarla ilgili görüşlerini bildirir;

4. Her dereceli genel ve mesleki okullarda eğitimi geliştirmek, verimi
artırmak ve çağdaş düzeye ulaştırmak için öğretim programlarında gerekli
düzenlemelerin yapılması hususunda önerilerde bulunur;

5. Daire Müdürünün vereceği diğer uygun görevleri yapar; ve
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6. Görevlerinin yerine getiımesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı
sorumludur (Talim ve Terbiye Dairesi Yasası, 31/2000: 11 ).

Talim Terbiye Dairesinin Başlıca Görevleri

1. Milli eğitimin genel amaçlan ve temel ilkeleri doğrultusunda

çağın

gereklerine uygun bir milli eğitimin gerçekleştirilmesi için:
A. Program Geliştirme, Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu
oluşturmak suretiyle yurt içi ve yurt dışındaki eğitim hareketlerini takip
eder, gerekli

araştırmaları

eğitimi bu değerlendiımeler

yürütür,

bulguları

değerlendiıir

ve milli

ışığında planlar; müfredatların geliştirilmesi

için çalışmalar yapar, öneri ve raporlarını Bakanlığa sunar;
B. Her dereceden genel ve mesleki okulların eğitim ve. öğretim
programlarını ilgili öğretim müdürlükleriyle işbirliği içinde düzenler;
C. Yüksek öğrenim dışındaki tüm okullarda programlara
gerekli

görülen

hazırlatılmasını

ders

veya

yardımcı

ders

kitaplarını

sağlar, inceler veya satın alınması

göre

hazırlar,

hususunda

görüş

sunar; ve
Ç. Yüksek öğrenim dışındaki okullarda okutulacak

ders veya

yardımcı ders kitaplarının seçimi konusunda incelemelerde bulunur veya
komisyonlar kurarak inceletir, uygun bulunanları belirler.

2. Eğitim ve öğretime ilişkin yasa, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması
çalışmalarını yürütür;

3. Yüksek

öğrenim

dışındaki

yabancı

ve yerel öğretim

kurumları

arasındaki denklik durumlarını inceler ve karara bağlar;

4. Her seviyedeki özel okulların akredite işlevlerinde

görev alabilir.

Yüksek öğrenim dışındaki okulların müfredat programlarını inceler, onaylar ve
bu kurumlarda

görev alacak personelin Öğretmenler

Yasası ve Milli Eğitim

Yasasında belirtilen ehliyetlere sahip olup olmadıklarını

inceler ve bu konuda
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görüş verir. Akredite

komisyonlarının

rapor ve görüşleri

ışığında

yüksek

öğrenim dışındaki özel okulları akredite eder.

5. Kursların ve dershanelerin müfredat programlarını inceler ve onaylar.
Bu kurumlarda görevlendirilecek personelin Milli Eğitim Yasası ve Öğretmenler
Yasasında belirtilen ehliyetlere sahip olup olmadıklarını

inceler ve bu konuda

görüş bildirir.

6. Yabancı ülkelerde yerleşmiş vatandaşların çocukları için açılan Türk
Dili ve Kültürü Okullarında verilecek eğitim ve öğretimin plan ve programlarını
hazırlar;

7. Kamuoyu gerektirecek önemli ve genel eğitim konularını Milli Eğitim
Şurasının incelemesine sunar ve Şurayı düzenler;

8. Talim

ve Terbiye

Kurulu

Üyeleri

denetim

amacıyla

olmamak

koşuluyla, mevcut veya yeni eğitim ve öğretim programlarını yerinde inceleyip
deneme, değiştirme
kurumlarında

ve geliştirme

amacıyla, her derecedeki

okul ve eğitim

inceleme ve araştırma yapar, dersleri takip eder; gerektiğinde

öğretmen ve yöneticilerle eğitim ve öğrenim konularında toplantılar düzenler;

9. Kişi ve kuruluşlarca, incelenip tavsiye istenen eserler hakkında gerekli
işlemleri yapar; ve

10. Bakanlıkça verilen diğer uygun görevleri yürütür (Talim ve Terbiye
Dairesi Yasası, 31/2000:4).

Talim Terbiye Kurulunun

Oluşumu

Kurul Talim Terbiye Dairesi Müdürü Başkanlığında,

Talim ve Terbiye

Dairesi Müdür Muavini ve kurul üyelerinden oluşur (Talim ve Terbiye Dairesi
Yasası, 31/2000:4).
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Talim ve Terbiye Kurulunun Görev ve Yetkileri

1. Kişi veya kurulşlarca eğitim ve öğretim maksadı için hazırlanan ders
kitabı, yardımcı ders kitabı, araç ve gereçleri inceleyerek değerlendirir ve uygun
olup olmadıkları hususunda Bakanlığa görüş verir.

2. Yurt içi ve yurt dışı her seviyedeki öğretim kurumlanndan

alınmış

diploma ve öğrenim belgelerinin kademe ilerlemesinde esas alınacak derece ve
denkliklerine ilişkin saptama çalışmalannı yapar;

3. Bakanlığa bağlı diğer birimlerin hazırlamış
yönetmeliklerin

değerlendirilmesi

çalışmalarını

yapar

olduğu yasa, tüzük ve
ve Bakanlığa

görüş

bildirir; ve

4. Talim ve Terbiye Kurul Üyeleri yukandaki görevleri yanında Dairenin
görevlerini

de yapmakla yükümlüdürler

(Talim ve Terbiye Dairesi Yasası,

31/2000:4).

Talim ve Terbiye Kurulunun Çalışma Yöntemi

1. Kurul, Başkanının bulunmaması
Muavininin

bulumnaması

halinde Müdür Muavinin,

halinde ise toplantıda

bulunan

Müdür

en kıdemli kurul

üyesinin başkanlığında toplanır.
2. Toplantı açık üyelikler hariç, üyelerin salt çoğunluğu ile açılır.
3. Gündem Başkan tarafından belirlenir.
4. Kurulda konu üzerinde görüşmeler tamamlandıktan

sonra oya sunulur.

Her kurul üyesinin bir oyu vardır. Kurulda kararlar toplantıya
oyçokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Başkanın
(Talim ve Terbiye Dairesi Yasası, 31/2000: 5).

katılanların

ayırdedici oyu vardır
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Talim ve Terbiye Dairesinin Sorumluluğu ve Koordinasyon Esaslan

1. Daire, hizmet alanına giren konularla ilgili olarak Bakanlık, ve/veya
daireler ile yerel yönetimler

arasında uyum sağlamakla

ve bu kuruluşların

görevlerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur.

2. Daire ile diğer kurum ve kuruluşlar
işlemleri

ve

koordinasyon

arasında yapılacak danışma

çalışmaları

Müdür

aracılığıyla

gerçekleştirilir (Talim ve Terbiye Dairesi Yasası, 31/2000: 5).

Öğretlm Yılı İçerisinde Cerçekleştlrilmesl Hedeflenen

Konu

Faaliyetler:

Açıklama

Öğretim Programlan gözden geçirilerek
Müdürlüğümüzce ve oluşturulacak
gerekli görülecek programlarda yenileme ve

Komisyonlarda değerendirilecektir,

değişiklikler yapılacaktır.
----------------------··ı-·--------------------.

-------------------------------------------------1

Mevcut Yasa ve Tüzüklerin gözden

Müdürlüğümüz ve Ilgili Daire Müdürleri

geçirilmesi çalışmalan başlatılmıştır.

!ile işbirliği içerisinde hazırlanacaktır.

11

--1

Genel liselerde, Haftalık ders çizelgelerinin
eğitimdeki gelişmeler dikkate alınarak

I

I

Kurulda değerlendirilecektir.

yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Diploma denkliği için başvuran kişilere
Müdürlüğümüzce

değerlendirilecektir.

gerekli işlemler yapılarak yanıt veıilecektir.
·-----------·-------··I,.-····--·----··-···--·-·····-···--··--·--·-···--·--·····-·-·---···-··--

.... ····---------.-·--·-····-··--·--··-

Ortaokul ve Liselerin Dıştan Okul Bitirme
Sınavlarına girebilmek için başvuracak
Müdürlüğümüzce

değerlendirilecektir.

kişilerin öğrenim durumlan tespit edilerek
girecekleri dersler belirlenecektir.
Uzmanlık ve master belgelerine sahip olan ve
başvuruda bulunan öğretmenlerin

!Kurulda değerendirilecektir.

diploma/belgeleri incelenerek baremiçi artış
-------------------------------·--·-·-··---···--·

.---------------.l_ ..

--··---···- --··-··--·-···-·-··------·--··-·-·····---··--·-··--·---··---.,-·--·--··--!
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hp alamayacakları konusunda kararlar
·----··----·-··--··-··-------------------·--·-···1··-··--·····-·

.

enel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ile
esleki Teknik Öğretim Dairesi
üdürlüğü'ne bağlı okullarda, 2001-2002
ğretim yılında okutulacak "Kitap Listeleri"

Kurulumuzca, İlgili Daire Müdürleri ve

e "Haftalık Ders Çizelgeleri" hazırlanarak

Oluşturulan Komisyonlarla İşbirliği
içerisinde hazırlanmaktadır,

002-2003 öğretim yılında okutulacak Kitap
isteleri ve Haftalık Ders Çizelgeleri ile
orunlu Ders ve Alan/Bölüm dersleri
çalışmaları yapılarak belirlenecektir.
airemize sunulacak ders kitapları, yardımcı
.ders kitapları ve benzeri eğitim-öğretim araç

Müdürlüğümüzce ve gerektiği konularda

ye gereçleri incelenerek görüş ve

oluşturulan komisyonlarca

değerlendirınelerimiz, İlgili Daire

değerlendirilecektir.

Müdürlüklerine ve başvuru sahiplerine
I

-------------·--·-·-

--··

ı--·------·- ------·---·--·--·--·-···-------------·-·---···-··-------·-------·-·-··---·---------·-

basılan ders kitapları ve kaynak
kitaplarının değerlendirilerek uygun

Müdürlüğümüzce ve oluşturulacak

bulunanların 2002-2003 öğretim yılında

Komisyonlarda değerlendirilecektir.

kullanıimaları sağlanacaktır.
Dıştan Bitirme Sınavları ile ilgili yeni tüzük

Iİlgilibirimlerle işbirliği yapılarak

çalışmaları başlatılmıştır.
---------------·--------·-·-

hazırlanacaktır.
. ----1------------··-···--·---~---------·--··-----------·-···. -··--·--·----------------·-··-·-···-··--·---···-------··

Türkiye'den ve Yabancı ülkelerden
tasdikname ve nakil belgesi alarak KKTC'ne
gelen öğrencilerin, öğrenim durumları ilgili \Müdürlüğümüzce değerlendirilecektir.
Daire Müdürlüklerine ve başvuru sahiplerine
bildirilecektir.
Eğitimde verimliliğin ve motivasyonun
artırılması için projeler hazırlanacaktır.

Müdürlüğümüzce hazırlanacaktır.
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aynak ders kitabı, CD ve Kaset Arşivinin
uu uzıoı

çalışmaları devam edecektir.

hazırlanacaktır.

airemiz (Kuruluş Görev ve Çalışma
saslan) Yasası'nda yer alan tüzüklerin

hazırlanacaktır.

hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. '
-·--------------------------------··--·---

ve Liselerin Dıştan Bitirme
girebilmek için başvuran kişilerin
durumları tesbit edilerek ilgili Daire

değerlendirilecektir.

ve başvuru sahiplerine

ve Yol Güvenliği Komisyonu'ndaki
Bakanlığımızı temsilen Daire
katılmaktadır.

ve Resmi Tatil Günleri"ni belirleme
yapılacaktır.

ve ilgili birimlerle
içerisinde yapılacaktır

Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri
Tüzüğü" adı altında açılacak, muhtelif özel
okullar, dershaneler ve kurs yerleri ile ilgili,
öğretime başlama izni verilmesi, öğretim
programları, haftalık ders saatleri ve bu
okullarda çalışacak olan öğretim

değerlendirilecektir.

elemanlarının çalıştırılmak istedikleri alanda
ehil olup olmadıkları konusunda görüşlerimiz
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
Müdürlüğü'ne iletilecektir.
Bakanlık makamınca verilecek diğer görevler
yerine getirilecektir
(http://www.mebnet.net)

yapılacaktır.
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000-2001 Öğretim Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Faaliyetler:
---------------

Açıklama

Konu

-···-·--·-···!--···-·--·--·-·-·---·-----·-·--------·- ... ---·-··--····---------------·-·----···----

Dairemize gönderilen ders kitapları, yardımcı
ders kitapları ve benzeri eğitim-öğretim araç 'Müdürlüğümüzce ve gerektiği konularda
ve gereçleri incelenmiş; görüş ve
oluşturulan komisyonlarca
değerlendirmelerimiz ilgili Daire
değerlendirilmiştir
Müdürlükleri'rıe ve başvuru sahiplerine
--------------·------------1----------------·-----·---·-----------------------------------·--·-···-

Türkiye'den ve Yabancı ülkelerden
tasdikname ve nakil belgesi alarak KKTC'ye
gelen öğrencilerin, öğrenim durumları ilgili !Müdürlüğümüzce değerendirilmiştir.
Daire Müdürlükleri'ne ve başvuru sahiplerine
bildirilmiştir.
"Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri
Tüzüğü" adı altında açılan, muhtelif özel
okullar, dershaneler ve kurs yerleri ile ilgili,
öğretime başlama izni verilmesi, öğretim
programları, haftalık ders saatleri ve bu

Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir.

okullarda çalışacak olan öğretim
elemanlarının çalıştırılmak istendikleri alanda
ehil olup olmadıkları konusunda görüşlerimiz
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
Müdürlüğü 'ne iletilmiştir.
--------

------------·--·-·/-------··--·

Diploma denkliği için başvuran kişilere
gerekli işlemler yapılarak yanıt verilmiştir.

.

··-·····-·--------------------·----·· -··------··-···-·--·-·---··-"

Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir.

Ortaokul ve Liselerin Dıştan Okul Bitirme
Sınavları'na girmek için başvuran kişilerin
öğrenim durumları tespit edilmiş ve sınavlara [Müdürlüğümüzce

değerlendirilmiştir.

girecekleri dersler belirlenmiştir.
I-

----------··--------·-•----·------··----·-·----·-···-------·--········--·- ·-·--

Uzmanlık ve master belgelerine sahip olan ve

JKuruldadeğerlendirilmiştir.

başvuruda bulunan öğretmenlerin
,__________

-----··---·------·----------·····----·---·l·

·--· ..-----------·------·---------------------···---·------------
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iploma/belgeleri incelenerek baremiçi artış
lıp alamayacaklarına karar verilmiştir.
------·---·-·-·-··--·---·

··-·---·-··---------·------·----------

-----·-·-~----·--·-··--·····-··--·-· ·-·---·--·-------···

ğetim Programları gözden geçirilmiş ve

Müdürlüğümüzce oluşturulan

erekli çalışmalar yapılmıştır.

komisyonlarca hazırlanmıştır

'Liseler İçin Kıbrıs Coğrafyası" ders kitabı
azırlaıunış, Eğitim Vakfı aracılığıyla baskısı [Müdürlüğümüzce oluşturulan Coğrafya
apılmış ve 2000-2001 Öğretim Yılından
Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.
ibaren ders kitabı olarak kabul edilmiş ve

rafik ve Yol Güvenliği Komisyonu'na;

İçişleri ve Köyişleri Bakanlığı 'na bağlı

Bakanlık adına Daire Müdürü katılmıştır.
·---------

Komisyonda
•·-·--··---····-·-·-·-··---··-··--··· ·-·--------·--·-·-···-·· -·········

······-··-··-·

..

HOrtaokullarile Ortaöğretim Kurumları Sınıf
Geçme ve Sınav Tüzüğü" ile "Ortaokullar ile İlgili Daire Müdürleri ile görüşülerek
Ortaöğretim Kurumları Kayıt-Kabul, Devam- değişiklikler sonuçlandırılmış ve Teknik
Devamsızlık:Tüzükleri"nde değişiklikler

JKuruldagörüşüldükten sonra son şekli

yapılmış, Resmi Gazetede yayınlanarak

!verilmiştir.

I

yürürlüğe konmuştur.
·-----------·--------·---·----··-··--··-·-·-·-----···--·····-----····-·----··-·-- ·ıI

---------·-----------·-------··-··-·-······---·

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ile
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Müdürlüğü'ne

bağlı okullarda, 2000-2001

öğretim yılında okutulacak "Kitap Listeleri"
ve "Haftalık Ders Çizelgeleri" hazırlanmış ve'

.
Kurulumuzca ve Ilgili Daire
.

/

Müdürlükleriyle işbirliği içinde

I

J

I

hazırlanmıştır.
I

ti.im okullara gönderilmiştir.
----·-"·-···----····--·.----···!------·--··--··---------·.·-···----··---------·-----·--·---·-··-------····-----~-·--·--·-····-·

Okulların 2001-2002 öğretim yılı Yıllık
Çalışına Takvimi ve Resmi Tatil Günleri
çıkarılmıştır.

Müdürlüğümüzce ve İlgili Birimlerle
İşbirliği İçerisinde çıkarılmıştır.

Genel Ortaöğretim veMesleki Teknik
I ..

Oğretim Dairesi Müdürlükleri'rıe bağlı

Dairemizde Oluşturulan Genelge

okullarda "Zorunlu Ders ve Alan/Bölüm

Komisyon tarafından hazırlanmıştır.

Dersleri" Kurulumuzca belirlenmiştir.
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--·--·-··-·--·--··----····------·---,

kullarda "Zorunlu Ders ve Alan/Bölüm
ersleri" Kurulumuzca belirlenmiştir.
üdürlüğümüzün 2001 Mali Yılı Bütçe
Müdürlüğümüzce hazırlanmıştır.

aslağı hazırlanmıştır.

----,------------·--·------·--·--------

.

üdür Muavini; 6-7, Kurul Üyelerimiz 12Müdür 14-15 Eylül 2000 tarihleri arasında
'Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından

ğitim Ortak Hizmetler Dairesi'nce

düzenlenen kurslar.

üzenlerıen Değişim ve Liderlik kursuna

aynak ders kitapları, CD ve Kaset Arşivinin 'Müdürlüğümüzce

yapılmıştır

luşturulması çalışmaları devam etmiştir.
I

---------------------------------•··--------------··--·-·---·--··--------------

Bakanlık Makamı 'nca verilen diğer görevler

'Müdürlüğümüzce

yapılmıştır

______.__

··---·----------

www .mebnet.net)

H. TEFTİŞ DAİRESİ

Teftiş Dairesine ilişkin yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Bakanlar
henüz

onaylanıp

yasallaşmamıştır.

Yasayla

ilgili

çalışmalar

devam

etmektedir. Şu andaki mevcut durum ise şöyledir:

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin
denetiminden

Bakanlık

sorumludur.

devlet adına yürütülmesinden,

Bakanlık,

bu görevlerini

gözetim ve

bünyesinde

yapacağı

örgütlenme ve kurumlaşma ile sağlar.

KKTC Milli Eğitiıni'nin Teftiş Yapısı

Milli
gerçekleşir.

Eğitim'

de

"teftiş"

Milli

Eğitimin

genel

amaçları

doğrultusunda
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Dairesi, Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulu,

16/1981 sayılı Genel

Kadro Yasası' nm 11. maddesine dayanarak yapılan Teftiş Dairesi Müdürlüğü
Kadrolarının Hizmet Şemaları Tüzüğü' ne bağlı olarak çalışmaktadır.

Bu tüzüğe göre Teftiş Dairesi' nin kadro yapısı şöyledir:
1 Müdür

2 Başmüfettiş
26 Müfettiş
3 Danışman

Teftiş Dairesi' nin mevcut kadrosu:
1 Müdür
Ortaöğretimde 12 asil 2 görevlendirme müfettiş
İlköğretimde 3 müfettiş
Müfettişlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, Aralık 1997
yılında basımı yapılan "Müfettiş El Kitabı" nda belirlenen kriterleri esas alırlar.

1.MÜDÜR

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda Üniversite veya Yüksek Okul mezunu olmak ve
Kamu Hizmetinde sorumluluk taşıyan görevlerde asgari 8 yıl hizmet etmiş
olmak veya lise ve dengi bir okul mezunu olmasına ilaveten 1 O yılı sorumluluk
taşıyan idari görevlerde olmak şartıyla 15 yıl hizmet etmiş olmak.
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2. Üst Kademe

Yöneticileri

Yasası'

nm bu konudaki

kurallarına

bakılmaksızın barem 15' in altında maaş çekmemiş olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Bakanlığa bağlı veya Bakanlığın denetimi altında bulunan tüm kurum
ve kuruluşlarda yürürlükteki mevzuata, Bakanlığa bağlı her dereceli örgün ve
yaygın eğitim kuruluşlarının

tüm eğitim etkinliklerinde

Kıbrıs Türk Ulusal

Eğitimin amaç ve ilkelerine ilişkin denetim işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

2. Öğretim kuruluşlannda ders ve müessese teftişlerini koordine eder. Bir
sistem altında genel ve özel teftişler ile soruşturma

işlerini organize eder.

Gerektiğinde bunlara katılır. Bunlarla ilgili teftiş raporlarını

değerlendirir

ve

Bakanlığa sunar.

3. Öğretmenlerin tayin, nakil ve disiplin işlerine ilişkin raporlar düzenler
ve önerileri ile birlikte Bakanlığa sunar.

4. Kıbrıs Türk Ulusal Eğitiminin gelişmesine, Türk Gençliğinin yetişme
düzeyinin
kuruluşlan

saptanmasına,

Ulusal

Eğitim

idareci ve öğretmenlerce

amaç ve ilkelerinin

benimsenmesine

yardımcı

tüm öğretim
olunmasını,

onlara rehberlik yapılmasını sağlar.

5.

Okullarımızda

rehberlik

ve

danışmanlık

hizmetlerinin

verimli

çalışması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

6. Kıbrıs Türk Ulusal Eğitim amaçlarının ne oranda gerçekleştiği hususu
başta olmak üzere Bakanlığın denetimine bağlı tüm kurum ve kuruluşların genel
denetimi ile soruşturma hizmetlerini yürütmek amacı ile yeteri kadar müfettiş
görevlendirir.
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7. Eğitim sisteminde verimin artırılması ve çağdaş düzeye ulaştırılması
için iktisadi esasları da gözönünde tutarak tavsiyelerde bulunur. Eğitim, Öğretim
ve Yönetim konularını öğretim kuruluşlarını ilgilendiren raporlarını Bakana ve
Müsteşara verir.

8. Eğitim, Öğretim ve Kültür konularına ilişkin olarak düzenlenen kurs,
seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde görev alacak müfettişleri

saptar,

onlara görev verir.
9. Üst Disiplin Kurulunda görev alır.

10. Yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesinde

Bakana ve Müsteşara

karşı sorumludur (Teftiş Dairesi Tüzüğü, 16/1981: 3).

2. BAŞMÜFETTİŞ

Aranan Nitelikler:

1. Eğitim ve Öğretim konularında herhangi bir fakülte veya yüksek okul
bitirmiş, pedagoji veya uzmanlık belgesine ve eğitim ve öğretim planlama
tekniğine sahip, eğitim ve öğretim rehberliği, örgütlenmesi
gözetim

ve

denetimleri

ile · yetiştirilmelerine

ilişkin

ve öğretmenlerin
etkinlikleri

yerine

getirebilecek yeterlik ve başarılılıkta olmak.

2. Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak veya Eğitim Hizmetleri
Sınıfının I. derecesinde en az 3 yılı danışmanlık,

müfettişlik

veya uzmanlık

görevi yapmış olmak.

3. İdari yeteneğe, öğretim kuruluşlarının çalışmalarını koordine etme ve
denetleme yeteneğine sahip olma.
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diğer ülkelerdeki

Ortaöğretim

ve/veya Mesleki-Teknik

Eğiti içerikleri hakkında genel bilgiye sahip olmak.

uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
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Görev, Yetki ve Sorumluluk:
1. Bir programa bağlı veya verilen direktifler altında Ortaöğretim
ve/veya Mesleki-Teknik Öğretim Kuruluşlarının ve Kuruluşların Öğretim
Kadrosundaki öğretmenlerin genel teftişlerini yapar.

2. Okulların türlü faaliyetlerinde yürürlükteki mevzuata ve Kıbrıs Türk
Ulusal Eğitiminin amaçlarına uygun olarak hareket edilip edilmediğini kontrol
eder.
3. Ortaöğretim ve/veya Mesleki-Teknik Öğretim Kuruluşlarında teftiş
yapacak müfettiş ve danışmanlann çalışmalarını koordine eder. Ders ve kurum
teftişleri

sonuçlarını

değerlendirir. Alınması

gereken

önlemleri

saptar,

müfettişlerin faaliyetlerine ilişkin kontrol işlemlerini yürütür.

4. Müfettişler, okul yöneticileri ve öğretmenler için gerekli görülecek
Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerini saptar ve bunlar hakkında önerilerde bulunur.
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5. Eğitim, Öğretim ve Kültür konularına ilişkin olarak öğretmenlerin
hizmetiçi eğitimleri için düzenlenen kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerde
danışma ve müfettişlerin görev almalarını sağlar ve kendisi de katılır.

6. Ortaöğretim ve/veya Mesleki-Teknik Öğretim Kuruluşlarındaki
Müdür, Müdür Yardımcısı, Bölüm Şefliği ve Öğretmenlerin yıllık çalışmaları
hakkında danışma ve müfettişlerin verdikleri raporları değerlendirir varsa kendi
kanaat ve görüşlerini bu raporlara ekler. Öğretmenlerin terfilerine ilişkin
raporları düzenler ve Müdüre sunar.

7. Öğretim Kuruluşlarının verimini artırmak için alınması gereken
önlemler hakkında raporlar düzenler, gerekli önerilerde bulunur.

8. Müdürün vereceği eğitim, öğretim ve kültür konularında uygun
görevleri yapar.

9. Görevlerinin yerine getirilmesinde Teftiş Dairesi Müdürüne karşı
sorumludur (Teftiş Dairesi Tüzüğü, 16/1981: 4).

3. MÜFETTİŞ

Aranan Nitelikler:

1. a. Uygun konularda bir üniversiteden veya herhangi bir yüksek
okuldan mezun olmak ve pedagoji sertifikası veya öğretmen

yetiştiren bir

okuldan diploma almış olmak; veya
b. Öğretmen yetiştiren bir yüksek okuldan diploma almış olmak;

2. Bir alt derecede en az 3 yıl çalışmış olmak veya Temel Eğitimin veya
Ortaöğretim veya Mesleki ve Teknik Öğretim Kuruluşlarmda en az 1 O yıl
başarılı öğretmenlik veya en az iki yıl okul idareciliği yapmış olmak.
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3. Kıbrıs' ta ve diğer yabancı ülkelerde eğitim ve öğretim problemleri ile
içerikleri hakkında genel bilgi sahibi olmak.

4. Sınav Tüzüğünde öngörülen sınavlarda başarılı olmak.

5. Diğer niteliklerde eşitlik halinde bilimsel ehliyet bakımından

daha

üstün olan tercih olunur.

Görev ve Sorumluluk:

1. Bir programa bağlı veya verilen direktif altında duruma göre Temel
Eğitim, Ortaöğretim
kuruluşlarda
kuruluşlarındaki

veya Mesleki ve Teknik Öğretim Kuruluşlarının

branşı

dahilindeki

öğretmenlerin

teftişini

her türlü faaliyetlerin yürürlükteki

yapar.

ve bu
Öğretim

mevzuata ve Kıbrıs Türk

Ulusal Eğitim amaçlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

2. Ders teftişlerinde

ve müessese teftişlerinde

dikkate alınacak ortak

esaslar çerçevesinde öğretmenlere rehberlik eder, yön verir ve onları işbaşında
yetiştirir.

3. Genel olarak ve özellikle ihtisası dahilinde öğretmenlere

eğitim ve

öğretim konularında düzenlenen kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerde kendine
verilen görevleri yapar.

4. Teftişinden

sorumlu bulunduğu

öğretmen

ve okul ile kuruluşlar

hakkında en az yılda bir defa genel rapor ile tavsiyelerini verir.

5. Öğretim Kuruluşlannın
hakkında gerektikçe rapor düzenler.

çalışmalarındaki

gelişmeleri

ve ihtiyaçları
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6. Müdür ve Başmüfettiş tarafından kendisine havale edilen eğitim,
öğretim ve kültür konularında herhangi uygun bir görevi yapar.

7. Bakanlığın denetimine bağlı tüm kurum ve kuruluşların genel teftiş ve
denetimi ile soruşturma hizmetlerini yürütmek amacı ile görevlendirilebilir.

8. Görevlerinin

yerine getirilmesinde

Başmüfettişe

ve Müdüre karşı

sorumludur (Teftiş Dairesi Tüzüğü, 16/1981: 5).

4.DANIŞMAN

Aranan Nitelikler:

1. a. Uygun konularda bir üniversiteden

veya herhangi

okuldan mezun olmak ve pedagoji sertifikası veya öğretmen

bir yüksek
yetiştiren bir

okuldan diploma alınış olmak; veya
b. Öğretmen yetiştiren bir yüksek okuldan diploma almış olmak;

2. Bir alt derecede en az 3 yıl çalışmış olmak veya Temel Eğitimin veya
Ortaöğretim

veya Mesleki ve Teknik Öğretim Kuruluşlarında

en az 1 O yıl

başarılı öğretmenlik veya en az iki yıl okul idareciliği yapmış olmak.

3. Kıbrıs' ta ve diğer yabancı ülkelerde eğitim ve öğretim problemleri ile
içerikleri hakkında genel bilgi sahibi olmak.

4. Sınav Tüzüğünde öngörülen sınavlarda başarılı olmak.

5. Diğer niteliklerde eşitlik halinde bilimsel ehliyet bakımından
üstün olan tercih olunur.

daha
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Görev ve Sorumluluk:
1. Bir programa bağlı veya verilen direktif altında duruma göre Temel
Eğitim, Ortaöğretim
kuruluşlarda

veya Mesleki ve Teknik Öğretim Kuruluşlarının

branşı

Kuruluşlarındaki

dahilindeki

öğretmenlerin

her türlü faaliyetin faaliyetlerin

teftişini

yapar.

yürürlükteki

ve bu
Öğretim

mevzuata

ve

Kıbrıs Türk Eğitiminin amaçlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

2. Ders teftişlerinde ve kurum teftişlerinde dikkate alınacak ortak esaslar
çerçevesinde öğretmenlere rehberlik eder, yön verir ve onları işbaşında yetiştirir.
3. Genel olarak ve özellikle ihtisası dahilinde öğretmenlere

eğitim ve

öğretim konularında düzenlenen kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerde kendine
verilen görevleri yapar.

4. Teftişinden

sorumlu bulunduğu

öğretmen

ve okul ile · kuruluşlar

hakkında en az yılda bir defa genel rapor ile tavsiyeleıini verir.

5. Öğretim Kuruluşlarınn

çalışmalarındaki

gelişmeleri

ve ihtiyaçları

hakkında gerektikçe raporlar düzenler.

6. Müdür ve Başmüfettiş

tarafından

kendisine

havale edilen eğitim,

öğretim ve kültür konularında herhangi uygun bir görevi yapar.

7. Bakanlığın denetimine bağlı tüm kurum ve kuruluşların genel teftiş ve
denetimi ile soruşturma hizmetlerini yürütmek amacı ile görevlendirilir.

8. Görevlerinin

yerine getirilmesinde

Başmüfettişe

ve Müdüre karşı

sorumludur (Teftiş Dairesi Tüzüğü, 16/1981: 6).

2001 Yılı Faaliyetleri ve 2002 Yılı Planlaması:

Teftiş Dairesi yatırımcı ~ir Daire olmayıp eğitime hizmet sunmaktadır.
Rutin görevleri çerçevesinde 2001 yılı etkinlikleri aşağıdaki gibidir. Bu görevler
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2002' de de devam edecektir. Normalde 31 olması gereken personel sayısının şu
anda 14 olması ve devletin verdiği yolluğun benzin parasının %60'ını karşılıyor
olması nedeni ile okullara ulaşımın bir minibüsle

gerçekleşmesi

sonucu Daire

verimli bir çalışma ortaya koyamamaktadır.

Müfettişler tarafından gerçekleştirilen faaliyetler şunlar olmuştur.

1. Öğretmenler sınıflarda gözlenerek performansları değerlendirilmiştir.
Temel amaç öğretmeni iş başında yetiştirmek olup öğretmene rehberlik ve
danışmanlık hizmeti sunınaktır.

2. Okullar yıllık plan çerçevesinde genel denetimden geçirilmiştir.

3. Devlet okullarında yapılan uygulamalar özel okullara da yapılmıştır.

4.Özel

dershane

ve kurs

yerlerinin

açılması

öncesinde

binalarının

amaçlarına uygunluğu ve kullanılabilirliği denetlenmiştir.

5.Gerektiğinde

öğretmenler için planlanan hizmetiçi eğitim kurslarında

eğitmen olarak görev yapılmıştır.

6.Talim Terbiye Dairesi'nin

kitap seçimi, müfredat geliştirme ve gözden

geçirme, alan bölüm derslerinin belirlenmesi gibi komisyonlarında

ilgili müfettişler

görev yapmıştırlar.

7.0kullardaki
idaresi

aralarında

öğretmen-öğrenci,

meydana

öğretmen-öğretmen,

gelen olaylar, şikayet üzerine

öğretmen-okul

yerinde

incelenerek

Bakanlığın bilgilenmesi sağlanmıştır.

8.Öğretmenlerin

disiplin

sorunları

ile ilgili olarak Bakanlıkça

soruşturmalarda soruşturma memuru olarak görev yapılmıştır.

açılan

154

9.

Öğretmen

Komisyonu'nda

alımlarında

Teknik

Müşavir

olarak

Kamu

Hizmeti

görev yapılmıştır.

10. Kolej, Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi'ne

giriş sınavları hazırlanmıştır.

Daire Bakanlık dışındaki kurumlara da çeşitli sınavlarının hazırlanmasında

katkı

koymuştur.

2002 yılında yukarıda rutin hizmetlerle bunların dışında Dairenin Yasasının
çıkarılması

çalışmaları

yoğunlaşnnlnuştır.

Bu bağlamda

taslak hızla yeniden

gözden geçirilmiştir. Savcılık görüşü alınarak konu ile ilgili gerekenler ivedi olarak
yapılmıştır (hhtp:// www.mebnet.net).

C. KIBIUS TÜRK EGİTİM SİSTEMİNDE BAKANLI GIN YARDIM CI
BİRİMLERİ

I. EGİTİM ORT AK HİZMETLER DAİRESİ

1985 yılında Eğitim
yılındaki son düzenlemeler
Dairesinin

Ortak Hizmetler

Dairesi

adı ile kurulmuş,

ile bugünkü halini almıştır. Eğitim Ortak Hizmetler

kuruluş amacı; Milli Eğitim Yasası kurallarına

Eğitimin genel amçlan ve temel ilkeleri doğrultusunda
sistemlerinde

1999

uygun olarak, Milli

örgün ve yaygın eğitim

öğretim öğretim yapan okullarda ve Bakanlık Merkez Örgütündeki

personelin hizmetiçi eğitimleri ile Bakanlık ve bağlı daireleri ve bu dairelere bağlı
kuruluşların bilgi-işlem, istatistik ve eğitim ortak hizmetlerini bir plan ve programa
dayalı olarak düzenlemek ve yürütmektir.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesinin Kuruluş ve Görevleri

1.

Bakanlığın,

değişik

kademelerinde

görev

yapan

personelin

işte

verimliliklerini artırmak bilgi ve görevlerini tazelemek, yeni durumlara, intibaklarını
sağlamak amacına yönelik olmak üzere, Bakanlığa bağlı ilgili daire müdürlerinin
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istem ve görüşleri de dikkate alınarak, Bakanlığın önerileri doğrultusunda, hizmetiçi
eğitim planlan yapmak ve bu iş ve hizmetleri yürütmek;

2. Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin
Milli Eğitimin genel amaçları, doğrultusunda ve çağdaş eğitim teknolojisinin
gerektirdiği bilgi ve beceriyle ve gerekli öğretim tekniği ile donanmalarını sağlamak
üzere, ilgili daire müdürlerini de görüşleri de dikkate alınarak, Bakanlığın önerileri
doğrultusunda, hizmetiçi eğitim planları yapmak ve hizmetleri yürütmek;

3. Bakanlık merkez birimleri ile Bakanlığa bağlı olan ya da Bakanlığın izni
ile çalışan eğitim-öğretim kurumlarında tutulan her türlü istatistik verilerini
toplama, tutmak, yorumlamak ve bu konuda, Bakanlığa rapor sunmak;

4. Bakanlığın her türlü istatistik verilerinin ölçme-değerlendirme ve
bunlarla ilgili iş ve işlemlerinin; Bilgi-İşlem merkezindeki işlevlerini yürütmek,
tutmak, değerlendirmek, yorumlamak ve bu konularda Bakanlığa rapor sunmak;

5. Kitle iletişim araçlarından yararlanılarak Bakanlıkça yaptırılacak Eğitim
Öğretim işlerini koordine etmek;

6. Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının çağdaş eğitim
teknolojisine uygunluğunun araştırmalarını yaparak bu konuda önerilerde bulunmak
ve ortak ders dışı eğitsel etkinliklerini ilgili daire müdürlerinin istemleri
doğrultusunda sağlamak ve yürütmek;
7. Özel eğitim ve öğretim kurumu ile özel kurs yeri, dershaneler ve yurtların
açılışı ile ilgili müracaatları kabul etmek, incelemek ve ilgili yasa, tüzük ve
yönetmeliklerde belirtilen koşulları yerine getirenlere Bakanlık adına izin vermek ve
izni alarak faaliyet gösterenlerin denetimini yapıp uygun olmayanların izinlerinin
iptali için Bakanlığa rapor sunmak. Bakanlar Kurulu bu fıkranın uygulanmasını
sağlamak amacıyla tüzük yapar.

156

8. Bakanlığa bağlı her tür
faaliyet

gösteren

kurumların

ve düzeydeki okulların ve Bakanlığın izniyle

psikolojik

danışma

ve

rehberlik

hizmetlerinin

yürütülmesini, geliştirilmesini sağlamak ve denetlemek.

9. Daire kadrolarında görevli personelin yürürlükteki mevzuata uygun olarak
özlük işlerini yürütmek;

1 O.

Görevlerin

yürütülmesine

ilişkin

raporlar

hazırlamak,

Bakanlığa

önerilerde bulunmak;
11.

Burs

Seçim

Komisyonu,

Burs

Seçim

Kurulu

ve

Burs

Seçim

Encümeninin sekreteryasını yürütmek; ve

12. Bakanlıkça

verilecek diğer uygun görevleri yürütmek (Eğitim . Ortak

Hizmetler Dairesi Yasası, 56/1993: 1).

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesinin Başlıca Birimleri:

1. Müdür

2. Yeterli sayıda yöneticilik hizmetleri sınıfı personeli

3. Genel hizmetler sınıfı personeli

1.MÜDÜR

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda Üniversite veya bir yüksek okul bitirmiş olmak ve
kamu hizmetinde sorumluluk taşıyan görevlerde en az 8 yıl çalışmış olmak;
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2. Atanma öncesi işgal etmekte olduğu kadro bareminin barem 15' ın
altında olmaması koşuldur.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Bakanlığın
verimliliklerini

değişik

artırmak,

kademelerinde

bilgi

görev

ve_ görgülerini

yapan

tazelemek,

personelin
yeni

işte

durumlara

intibaklarını sağlamak amacına yönelik olmak üzere, Bakanlığa bağlı ilgili daire
müdürlerinin

istem ve görüşlerini de dikkate alarak, hizmetiçi eğitim planları

yapar ve bu iş ve hizmetleri yürütür;
2. Bakanlığa
öğretmenlerin

bağlı

okullarda

görev

yapan

Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda

çağdaş eğitim teknolojisinin
tekniği

her tür ve düzeydeki

ile donanmalarını

ve

gerektirdiği bilgi ve beceriyle ve gerekli öğretim
sağlamak,

ilgili daire müdürlerinin

istemleri

ve

görüşlerini de dikkate alarak, hizmetiçi eğitim planları yapar ve bu hizmetleri
yürütür;

3. Bakanlığın,

Bakanlık

merkez

birimleri

ile bu birimlere

kuruluşların veya Bakanlığın izni ile açılan ve çalışmalarını

sürdüren eğitim

öğretim kurumlarındaki

her türlü istatistik, ölçme-değerlendirme

ilgili iş ve işlemlerin,

Bilgi-İşlem

tutulmasını,

değerlendirilmesini,

merkezindeki

yorumlanmasını

bağlı

işlevlerinin

ve bunlarla
yürütülmesini,

ve bu konularda

Bakanlığa

rapor sunulmasını sağlar;

4. Kitle iletişim

araçlarından

yararlanılarak

Bakanlıkça

yaptırılacak

Eğitim-Öğretim işlevlerini koordine eder;

5. Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının
eğitim

teknolojisine

hazırlanmasını

uygunluğunun

sağlar,

ortak

ders

araştırılmasını
dışı

eğitsel

ve bu konuda
etkinliklerini

müdürlerinin istemleri doğrultusunda sağlar ve yürütür;

çağdaş
öneriler

ilgili

daire
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6. Eğitim
alınmasında

ve öğretim

sorunlarının

incelenmesinde,

ve planlı eğitimin gerçekleşmesinde

Bakanlığa

program

altına

bağlı dairelerin

yapacağı çalışmalarda görev alır ve gerekli önlemlere ilişkin önerilerde bulunur;

7. Daireye bağlı personelin çalışmalarını

programlar,

kollar va onlara

yön verir;

8. Gerkli hallerde Müsteşar adına Burs Seçim Komisyonu, Burs Seçim
Kurulu ve Burs Seçim Encümenine başkanlık eder;
9. Bakan ve Müsteşar tarfından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri
yerine getirir; ve

1 O. Görevlerinin

yerine getirilmesinden

Bakan

ve Müsteşara

karşı

sorumludur (Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Yasası, 56/1993: 6).

2. MÜDÜR MUAVİNİ

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda Üniversite, akademi veya bir yüksek okulu bitirmiş
olup, eğitim alanında ehliyet kazandırıcı

bir kurs takip etmiş olmak veya

öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

2. Eğitim Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak
veya Okul İdareciliği yapmış olmak veya 8 yıl öğretmenlik yapmış olmak;

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak ;

4. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek (EETME
"A" derecesi kıstas olarak alınır);
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5. Eğitim konusunda Lisansüstü ek bir öğrenim avantaj sayılır.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1.

Müdüre,

görevlerinin

yerine

getirilmesinde

yardım

eder

ve

yokluğunda ona vekalet eder.

2. Bakanlığın değişik kademelerinde görev yapan personel ile Bakanlığa
bağlı her tür ve düzeydeki

okullarda

görev yapan öğretmenlerin

işlerinde

verimini yükseltmek, bilgi ve görgülerini artırmak amacı ile hizmetiçi eğitim
gereksinimlerini Daire Müdürünün direktifleri doğrultusunda saptar ve bunların
gerçekleşmesi için tavsiyelerini rapora bağlar; hizmetiçi eğitim etkinlikleri ile
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesinin görev alanına giren ortak eğitim hizmetlerini
Müdürün direktiflerine göre yürütür;

3. Bakanlığın,

Bakanlık

merkez

birimleri

ile bu birimlere

kuruluşların veya Bakanlığın izni ile açılan ve çalışmalarını
öğretim kurumlarındaki

bağlı

sürdüren eğitim

her türlü istatistiki verilerin, ölçme-değerlendirme

bunlarla ilgili iş ve işlemlerin, Bilgi-İşlem merkezindeki

ve

işlevlerini yürütür,

tutulmasını temin eder, değerlendirir, yorumlar ve bu konularda rapor düzenler;

4. Kitle iletişim

araçlarından

yararlanılarak

Bakanlıkça

yaptırılacak

eğitim-öğretim işlevlerinin koordinasyonunu yapar;

5. Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının

çağdaş

eğitim teknolojisine uygunluğunu araştırır ve bu konuda öneriler hazırlar; ortak
ders dışı eğitsel etkinliklerini

daire müdürünün direktiflerine

göre planlar ve

yürütür;

6. Dairede görevli uzman ve memurların
kollar ve oııların verimli çalışmasını sağlar;

çalışmalarını

Müdür adına
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7. Müdür tarafından verilecek mevkine uygun diğer görevleri yerme
getirir;

8. Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur (Eğitim
Ortak Hizmetler Dairesi Yasası, 56/1993: 7).

3. EGİTİM-ÖGRETİM

UZMANI

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda

bir Üniversite,

akademi

veya bir yüksek okul

bitirmiş olup, eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya
öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

2. İlköğretim veya Genel Ortaöğretim

veya Mesleki Teknik Öğretim

kurumları kadrolarında en az 10 yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak veya en
az 2 yıl okul idareciliği yapmış olmak;

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

4. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek (EETME
"A" derecesi kıstas olarak alınır);

5. Kıbrıs' ta. ve. yabancı ülkelerdeki eğitim problemleri
hakkında genel bilgiısahib] olmak;

6.

öğrenim avantaj sayılır.

ile temayülleri
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Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Bakanlığa

bağlı

her tür ve düzeydeki

okullarda

görev

yapan

öğretmenlerin; Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çağdaş
eğitim teknolojisinin

koşullarına uyumlarını ve yetişmelerini

sağlamak üzere

çalışmalar yapar; ilgili müdürlerden gelen istekleri inceler ve gerekli planlama
ve programları yaparak etkinliğin gerçekleşmesi

için görevleri koordine eder;

Dairenin planladığı Hizmetiçi Eğitim kurslarını yürütür ve bu kurslarda fiilen
görev alır;
2. Kaliteli iletişim araçlarından yararlanılarak

Bakanlıkça

yaptırılacak

eğitim-öğretim işlevlerinin koordinasyonunu sağlar;

3. Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının

çağdaş

eğitim teknolojisine uygunluğunu araştırır ve bu konuda öneriler hazırlar; Ortak
ders dışı eğitsel etkinliklerini Daire Müdürü ve Müdür Muavininin direktiflerine
göre yürütür;

4. Bakanlığın değişik kademelerinde görev yapan personel ile Bakanlığa
bağlı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin
üçüncü ülkelerdeki kurs ve burs olanaklarından

yararlanmaları

Türkiye ve

için çalışmalar

yapar, rapora bağlar ve önerilerde bulunur;

5. Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkine uygun diğer
görevleri yapar; ve

6. Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı
sorumludur (Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Yasası, 56/1993: 8).
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4. ÖLÇME-DEGERLENDİRME

VE EGİTİM

İSTATİSTİGİ

UZMAN

KADROSU

Aranan Nitelikler:

1. Uygun konularda bir Üniversite, akademi veya bir yüksek okul veya
öğretmen yetiştiren bir yüksek okul bitirmiş olmak;

2. İlköğretim,
kadrolarında

Ortaöğretim

veya Mesleki-Teknik

en az 1 O yıl başarılı öğretmenlik

öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının

Öğretim Kurumları

yapmış olmak veya yüksek

I. Derecesinde en az 3 yıl veya II.

Derecesinde en az 6 yıl veya III. Derecesinde en az 9 yıl çalışmış olmak;
3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

4. İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek (EETME
"A" derecesi kıstas olarak alınır);

5. Konusunda Lisansüstü ek bir öğrenim avantaj sayılır.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşlar ile Bakanlığın gözetim ve
denetimine tabi örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki her türlü istatistiki
veriler, Ölçme-I.1(;:ğerlen9irn1eve bunlarla ilgili iş ve işlemlerin Bilgi-İşlem
Merkezindeki .. işlevlerinin yürütülmesini, tutulmasını,

değerlendirilmesini,

yorumlamasını sağla.r,bu konularla ilgili rapor tanzim eder;

merkezi sınavların amaçlarına uygun olarak
um,::.uıı;;

İşlem'' merkezindeki

ıı;;mmı

ilişkin iş ve işlemlerin "Bilgi

yürütülmesini ve yorumlanmasını sağlar, bu

~

3. Bakanlık ve Müdürlüğünce istenen, personele ilişkin işlemler ile
Bakanlıkça gerek görülen diğer işlemlerin Bilgi-İşlem merkezindeki işlevlerini
yürütür,

4.

Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkine uygun

diğer görevleri yapar;

5.

Görevlerinin yerine getirilmesinde Müdür ve Müdür Muavinine

karşı sorumludur (Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Yasası, 56/1993: 9).

Eğitim Hizmetler Dairesinin Sorumluluğu ve Koordinasyon Esaslan

Daire, hizmet alanlanna giren konularla ilgili olarak, Bakanlık ve/veya daireler
ile yerel yönetimler arasında uyum sağlamakla ve bu kuruluşların görevlerini tam olarak
ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla
sorumludur (Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Yasası, 56/1993: 2).
2001 Yılı Yurtiçl Hizmetlçi Eğitim Faaliyetleri
1. Şubat ve Mart aylannda yaklaşık 250 öğretmen ve bakanlık personelinin
katıldığı ve dört merkezde yapılan Bilgisayar ikinci kademe kursları yapılarak
tamamlanmıştır.
2. Ocak 2001'de İlköğretim ve Ortaöğretim kadrolarında bulunan 200
öğretmen ve Bakanlık personeline yönelik başlatılan İngilizce Dil kursları
Lefkoşa'da ve Gazimağusa' da yapılmıştır.
3. Kasım 2000 tarihinde Bakanlığımız ile DAÜ işbirliği çerçevesinde İlkokul
İngilizce öğretmenlerine yönelik olarak DAÜ İngilizce Hazırlık Okulu'nda
başlatılan Young Learners.kursları Mayıs 2001 de sona ermiştir.
4. Mayıs ayında E.E.M.N.E.C sınavı yapılmıştır. İngilizce sertifika sınavına
165 öğrenci katılmıştır.
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5. 20 Ağustos-29 tarihleri arasında Amerikalı uzmanlar tarafından Lefkoşa
Girne Güzelyurt Bölgelerinden

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik öğretim

Müdürlükleri 'ne bağlı İngilizce Öğretmenleri 'ne yönelik yapılan kurslar YDÜ
binalarında gerçek! eştirilmiştir.
6. 3 Eylül-14 Eyül tarihleri arasında Gazimağusa ve İskele bölgesindeki
Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı İngilizce
Öğretmenleri

DAÜ'ye

bağlı Yabancı

Diller Okulu'nda

Amerikalı

uzmanlar

tarafından yetiştirilmiştir.
7. Genel Ortaöğretim, Mesleki Teknik Öğretim ve İlköğretim Daireleıine
bağlı okul müdürlerinin

katıldığı Rum ve Yunan Müfredatı'nda

işlenen Türk

Düşmanlığı konulu seminer 6 Eylül 2001 Perşembe günü Dışişleri
Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılmıştır.
8. Alman TV ekibinin TMK'yı ziyaretleri organize edilmiştir.
9. 2002 yılı Kamu
çerçevesinde

DPÖ

ve

Görevlileri

Personel

Yurtclışı Hizmetiçi

Dairesi

ile

beraber

Eğitim

Programı

sözkonusu

program

belirlenmiştir.
1 O. The British Council, Commonwealth Bursları çerçevesinde gerekli tüm
çalışmalar yapılmıştır.
11. TC ve İngiltere'den

gelen eğitmenler

tarafından

çeşitli

dallarda

hizmetiçi eğitim programları düzenlenmiştir.
12. Yurtiçi Hizmetiçi Eğitim Programı Kurs bitiminde kursiyerlere katılım
belgeleri ile birlikte anket formları da dağıtılıp sonra toplanmıştır.
formlarında belirtilen görüşler doğrultusunda

Bu anket

ileride yapılacak benzeri kurslar

şekillendirilecektir.
13. Dairemiz ve Kuzey Kıbrıs Disleksi Derneği 'nin ortaklaşa çalışması
sonucu 11-14 Eylül 2001 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 4 ayrı merkezde
konferanslar yapılmıştır.
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14. Dışişleri Bakanlığı'nda

Tarih

Öğretmenleri'rıe

yönelik bir semıner

gerçekleştirilmiştir.
15. Trafik konusu ile ilgili konferans verilmiştir.
16."Coğrafı Faktörlerin Ekonomiler Üzerindeki Etkileri" konulu konferans
düzenlenmiştir.
17. Üç günlük Fransızca Hizmetiçi Eğitim Kursu düzenlenmiştir.

18. Fizik dersi ile ilgili konferans verilmiştir.

19. Edebiyat Öğretmenleri'ne yönelik konferans gerçekleştirilmiştir.
20. Yeni atanan ilkokul, ortaokul ve lise müdür muavinleri, yeni görevleri
ile ilgili hizmet-içi eğitimden geçirilmiştir.
21. Müfettişler, uzmanlar ve kurul üyelerine "Eğitim Yönetimi" konulu
seminer düzenlenmiştir.
22. Bakanlık sekreterleri ve Kitabet kadrosu hizmetiçi eğitimden
geçirilmiştir.

23. Daire Müdür ve Müdür Muavinlerine

Eğitim Yönetimi konusunda

seminer düzenlenmiştir.
24. Daire ilejlgili işler ve personele yönelik özlük işleri takip edilmiştir.

Yurtdışı HizmetiçiEğttim Faaliyetleri:
1. TC Milli Eğitim Bakanlığı

Hizmetiçi

Eğitim Dairesi

2001 yılı

faaliyetlerine paralel olarak:.I-Iizmetiçi Eğitim planı hazırlanmış ve konu ile ilgili
çalışmalar tamaıulanmıştır.
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2. Fransız

Kültür

aylarında Fransa'ya

Ateşeliği

gönderilecek

ile Dairemiz

işbirliği

bir öğretmen

çercevesinde

ve iki öğrencimizin

yaz

seçimi

yapılmıştır.
3. Alman Kültür ile Dairemiz işbirliği çerçevesinde sınav ve mülakatlar
sonucunda bir öğrencimiz yaz aylarında Almanya'ya gitmek için seçilmiştir.
4. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 'nin katkılarıyla
Öğretimi'nin

geliştirilmesi

amacıyla hazırlanan

İnglizce Dil

proje hayata geçirilmiş olup

modül 1 çerçevesinde ABD'ye gönderilecek idareci ve uzmanların, Modül 2
çerçevesinde ABD'ye gönderilecek

1 O İngilizce öğretmeninin

seçimi yapılmış

ve ilgililer ABD' ye gönderilmiştir.
5. Yurtdışı

Hizmetiçi

Temmuz-Ağustos

ve

Eğitim

Eylül

Programı

'aylarında

çercevesinde

16

öğretmen

Türkiye'de

muhtelif

vilayetlerde

İlkokul

öğretmenlerine

yönelik

mülakat

Yesevi

Üniversitesi'ne

gidecek

öğrencilerin

düzenlenen kurslara gönderilmiştir.
6. İngiltere'ye
Kazakistan'daki

gidecek

Hoca Ahmet

belirlenmesi ile ilgili mülakat sonucunda
Üyelerinin

katılımı

ve

diğer Encümen Komisyon ve Kurul

ile beraber gerekli değerlendirme

yapılmış

ve mülakat

neticeleri açıklanmıştır(http://www.mebnet.net).

II. Bakanlığa Yardımcı Öğretmen

Örgütleri

A. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)
B. Kıbrıs Türk İlkol\lll.Ç)ğretmenler Sendikası (İlk-Sen)
C. Kıbrıs Türk

A. Kıbrıs

1968
canlamnaya

Ort~.Eğitiı11 Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)
Sendikası (KTÖS)
ta ateşkesin sağlanması ile sendikacılık yeniden
tür hareketlere de izin verilmişti. Böylece,
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kuruluştaki adı Kıbrıs Türk İlkokul Öğretmenler Sendikası, sonraki kalıcı adıyla
Kıbrıs Türk Öğretmenler

Sendikası,

Kıbrıs Türk Öğretmenler

Birliği'

nin

dağılma kararı almasından sonra ortaya çıkmıştır (Cahit, 1988: 1 O).

İlk başlarda "Kıbrıs Türk İlkokul Öğretmenler Sendikası" adında karar
kılınmış

14 Ağustos

1968' de toplanan Genel Kurulla Öğretmenler

Birliği

dağıtılarak yerine ayrı birlikler kurulması kararı alınmıştır. 19 Eylül 1968 yılında
bir grup öğretmen sendikanın kuruluşu ile ilgili ilk somut kararları almışlar ve
30 Ekim

1968'

de yapılan olağanüstü

genel kurulla

atılmıştır. Kıbrıs Türk İlkokul Öğretmenleri
Kıbrıs

Cumhuriyeti

Sendikalar

Mukayyidi

sendikanın

temelleri

Sendikası 29 Mart 1969 yılında
tarafından

resmi

olarak

tescil

edilmiştir (Nereden Nereye- KTÖS: 11).

Sendikanın amaçları şunlardır:

1. Üyelerle işverenler veya üyelerin kendi aralarındaki

münasebetleri

düzenlemek.

2. Üyelerin çalışma şartlarını, çalışma saatlerini ve maaş durumlarını
geliştirmek

ve üyelere maddi ve manevi yönden daha iyi hayat olanakları

hazırlayıp üyelerin haklarını korumak;

3. Sendikanın

temsil ettiği hizmette bulunan bütün işçilerin sendika

dahilinde kamilen teşkilatlanmasını sağlamak;

4. Üyeler veişveren.arasındaki
veya anlaşmayoluileınii:zakere

5.

ayrılık ve anlaşmazlıkları toplu sözleşme

edip halletmek;

Üyelerin sosyal. durumlarını

üyelere ve aileleıinerın(;)nfaats~ğlaınak;

kalkındırmak,

yardım

toplamak

ve
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6. Üyelerin iktisadi, sosyal, eğitim, kültürel ve mesleki durumlarını
herhangi meşru yollarla geliştirmek;

7. Benzer gayelerle kurulmuş herhangi bir sendika, federasyon veya
konfederasyona

üye olmak, yardım

etmek ve katkıda

bulunmak

bu gibi

teşeküllerle işbirliği yapmak;

8. Üyelerin menfaatleri gereğince kanunlar yapılmasını teşvik etmek;

9. İşçilerle

ilgili siyasi hedefler

terviç

etmek;

Sendikalar

Kanunu

hükümleri gereğince siyasi bir fon kurulmadıkça sendika paraları bu maksat için
kullanılmayacaktır.

10. Bir kültür dergisi yayınlama;

11. Sendika gayelerinin

gerçekleşmesi

için para toplamak,

biriktirmek,

menkul ve gayri menkul mallar edinmek, işletmeler kurmak ve idare etmek.

12. Öğretmenlik

mesleğinin

ve onurunun

korunup

geliştirilmesi

için

mücadele etmek bu alanda yapılacak çalışmalara ve değişikliklere taraf olmak.
Kıbrıs Türk Eğitiminin geliştirilmesi için mücadele etmek bu alanda yapılacak
her türlü çalışmaya ve değişikliğe taraf olmak (KTÖS Tüzüğü: 1 ).

B. Kıbrıs Türk İlkokulÖğretmenler

Sendikası (İlk-Sen)

İlk-Sen, 1984 yılının Haziran ayında, Gazimağusa'
müdürünün teşebbüsüylırl3aşöğretmenler

da dokuz ilkokul

Sendikası olarak kurulmuştur. Hiçbir

sendikaya üye olmayan öğretmenlerin büyük ısrarları sonucunda da 5 Kasım
1988 tarihindec gerç~l<;leştirilen olağanüstü

genel

kurul

ile yapılan

tüzük

değişikliği ile öğretınenlerinJ.iyeliği sağlanmıştır ve sendikanın ismi Kıbrıs Türk
İlkokul ÖğretmenlerSenclikası

(İlk-Sen) olarak değiştirilmiştir.

169

Sendikanın

1.

amaçları şunlardır:

Üyelerle

işverenler

veya

üyelerin

kendi

aralarındaki

ilişkileri

düzenlemek.

2. Üyelerin çalışma şartlarını, çalışma saatlerini ve maaş durumlarını
günün koşullarına göre geliştirmek, onlara maddi ve manevi açıdan daha iyi
hayat olanakları hazırlayarak, onların haklarını korumak.

3. Sendikanın

temsil ettiği hizmette

bulunan

tüm üyelerin

sendika

içerisinde yararlı bir şekilde örgütlenmelerini sağlamak.

4.

Üyeler ve işverenler arasındaki ayrılıkları ve anlaşmazlıkları

toplu

sözleşme ve de anlaşma yolu ile müzakere edip çözümlemek.

5. Üyelerin sosyal durumlarını kalkındırmak

için yardım toplamak ve

üyelerle ailelerine menfaatler sağlamak.

6. Üyelerin iktisadi, sosyal, eğitim, kültürel ve mesleki durumlarını
herhangi yasal yollarla geliştirmek.

7.

Benzer

gayelerle

kurulmuş

herhangi

bir

federasyon

veya

konfederasyona üye olmak, yardım etmek ve katkıda bulunmak, onlarla işbirliği
yapmak.

8. Üyelerin yararına yasalar yapılmasını teşvik etmek.

9. Bir kültür dergisi yayımlamak.

10. Sendikanın gayelerinin gerçekleşmesi için para biriktirmek, toplamak
ve idare etmek.
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11. Üyeleri,
yarınlarımıza

eğitim-öğretim

işlerini

en iyi

şekilde

çalışkan ve de bilgili gençleri yetiştirmede

yürütmede

ve

teşvik etmek, öncü

olmalarını sağlamak.

12. Üyelerin hakları ile ilgili siyasi amaçlar belirleme ve bunlarla meşgul
olma,

ancak

bu

amaç

için

Sendikalar

Yasası

gereğince

Mukayyidi' nin onayı ile ayrı bir siyasi fon kurulmadıkça

ve Sendikalar

sendika paraları bu

amaç için kullanılamaz.

13. Fiilen, politikaya atılan herhangi bir üyenin Yönetim Kurulu ve
Haysiyet Divanı ile olan ilgisi kendiliğinden sona erer (www.ilksen.org).

C. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler

Sendikası (KTOEÖS)

Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası 1968 yılında Lefkoşa da Kıbrıs Türk
Orta Eğirim Öğretmenler Birliği olarak kurulmuştur. 4 Haziran
Sendikalar

Mukayitligine

başvurularak

sendika

1969' da Kıbrıs

olarak kaydını

yaptırmıştır.

Sendika "Birlik" adını 1972 yılına kadar kullanmaya devam etmiş ve 13 Ekim
1972' de bugünkü ismi olan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası
adını almıştır.

Kıbrıs

Türk Yönetimi

4 Haziran

1971'

de Sendikalar

Kanununu

onaylayarak Türk.Bplg~ı:ıirı.cl.e de sendikalar kurulmasını ve faaliyete geçmesini
yasallaştırmıştır.

1992
(Education

yılında

bir

örgüt

olan

üyelerindendir.

Eğitim

Enternasyoneli
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amaçları şunlardır:

endik« üyelerinin bağlı bulundukları işveren durumundaki makam ile
Ü'je Q\an öğ,retmen\erarasında ahenk kurmak, münasebetleri

2. Kültürel ve sosyal durumları bakımından Sendikanın temsil ettiği
hizmete ihtisap edecek olan öğrenci ve mezunların problemleri ile yakından
ilgilenmek, yardımda bulunmak.
3. Üyelerin çalışma şartlarını ve maaş durumlarını geliştirmek ve üyelere
maddi ve manevi yönden daha iyi hayat olanakları hazırlayıp umumiyetle
üyelerin haklarını korumak.
4. Üyelerin milli, sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yönden
gelişmesini sağlamak. Bu maksatla sendika, geziler, tiyatro, konser, partiler ve
spor müsabakaları düzenleyebilir.
5. Hasta ve muhtaç durumda olan üyelere imkanları oranında yardım
etmek.
6. Bir kültür dergisi yayınlamak veya başka basın faaliyetlerinde
bulunmak.
7. Üyelere mevcut fonlardan menfaat sağlamak.

8. Kültürel ve sosyal duıumları bakımından Orta Eğitim Mesleğine
intisap edecek olan Yüksek Okul ve Üniversite öğrencileri ve mezunlarının
problemleri ile yakından ilgilenip, yardımlarda bulunmak.
9. Sendikanın amaçlarının gelişmesi için para toplamak, biriktirmek ve
idare etmek.
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1 O. Benzer gayelerle kurulmuş herhangi bir sendika, federasyon veya
konfederasyona

üye olmak, yardım

etmek ve katkıda

bulunmak,

bu gibi

teşeküllerle işbirliği yapmak.

11. Öğretmenlerle ilgili siyasi hedefler terviç etmek:
Sol şartla ki sendikalar kanunu hükümleri gereğince siyasi bir fon kurulmadıkça
sendika paraları bu maksat için kullanılmayacaktır
Öğretmenler Sendikası Tüzüğü:6).

(Kıbrıs Türk Orta Eğitim

İNGİLTERE

EGİTİM BAKANLIGI

rvlERKEZ TEŞKİLAT

YAPISI

İdare Heyeti Üyesi
Özel Kalem Müdürü

Strateji ve Yenilik Birimi

+
Okullar Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Çocuk ve Aile Grubu

r1-

Okul Öncesi ve Çocuk
Birimi

ı,

Gençlik
Müdürlüğü

Yaşanı Boyu
Eğitim Müdürlüğü

Muhasebe ve
Finans Müdürlüğü

(

Temel Yetişkin
Becerileri Strateji
Birimi

.J_ Muhasebe

Mahkum
Öğrenme ve
Beceri Birimi

İşbirliği ve
Geliştirme
Müdürlüğü

Çocuk ve Genç Öğrenci
Birimi

~

Değerlendirme Programı
ve Okulda Öğrenme Birimi

I

Çocuk ve Genç
Öğrenciler Grubu

~

Seviye ve Genç
Öğrenciler Birimi

r

Öğrenme ve
Standartlar Grubu

Uluslararası Bağlantı
Birimi

r

Yüksek Eğitim
Grubu

İlköğretim ve Öğrenme
Grubu
Standartlar ve
Etkinlikler Birimi

I
I
I

I

Finans

Strateji ve Burs Birimi

Orta Eğitim Grubu

Kaynak Yönetim Grubu

L--

Strateji ve İletişim
Müdürlüğü

Gençlik Koordinasyonu
Birimi
Milli Bağlantı Servisi
Birimi

rL.

Yetişki Öğrenme
Grubu
Strateji ve Burs
Birimi

•.....•
-...J
w

TÜRKİYE MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI MERKEZ TEŞKİLAT YAPISI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

r-----------------------I

r·-.
I- - .
I

Meslek Eğitim Kurulu .
Milli Eğitim Şurası
Yüksek Öğretim Kurumu

_ ...

- - Bakan

Müsteşar

Özel Kalem Müdürü
------

r-·
- - - - - -ı... - .

r-·

l
~.-~

Müsteşar Yardımcısı

Ana Hizmet Birimleri
Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü
İlköğretim Genel Müdürlüğü
Orta Öğretim Genel Müdürlüğü
Kız Teknik Genel Müdürlüğü
Erkek Teknik Genel Müdürlüğü
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi
Başkanlığı

I

Yardımcı Birimler
Personel Genel Müdürlüğü
Yayınlar Dairesi Başkanlığı
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Bşakanlığı
İdari ve Mali İşler Başkanlığı
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi
Başkanlığı
Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi
Başkanlığı
Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi

ı..,_.

Müdürler Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu
Merkez Disiplin Kurulu
Öğrenci Disiplin Kurulu

Danışma ve Denetim Birimleri
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Bakanlık Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
Araştırma; Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
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(TC Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü He İngiltere

Merkez Örgütü Yapılarının

Karşılaştırılması

İngiltere Merkez Örgütü ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü yapıları
arasında çok fazla benzerlik bulunmamaktadır.

Özellikle birimlerin bağlı bulundukları

merkezler açısından büyük farklılıklar mevcuttur.

İngiltere'de 7 tane merkezi birim bulunmaktadır.

Bunlar Okullar Müdürlüğü,

Hukuk Müşavirliği, Gençlik Müdürlüğü, İşbirliği ve Geliştirme Müdürlüğü, Yaşam Boyu
Eğitim Müdürlüğü, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü ile Strateji ve İletişim Müdürlüğü
dür. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı

Merkez

Örgütü'nde

ise 3 tane merkezi

bulunmaktadır. Bunlar Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ile
Birimler dir.

Her iki örgüt yapısının alt birimlerinde
Örneğin; İngiltere'de

Okullar Müdürlüğü'rıün

Grubu, Orta Eğitim Grubu v.b. bulunmaktadır.

bazı benzerlikler

göze çarpmaktadır.

alt birimi olarak İlköğretim ve Öğrenme
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Merkez

. Örgütü yapısında ise Ana Hizmet Birimleri 'nin alt birimi olarak İlköğretim Dairesi, Genel
Ortaöğretim Dairesi v.b. bulunmaktadır.
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{TC Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü He TC Milli Eğitim Bakanlığı Merkez
Örgütü Yapılarının

Karşılaştırılması

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü ile TC Milli Eğitim Bakanlığı
Merkez Örgütü yapılan birbirlerine

çok fazla benzerlik göstermektedir.

Her iki örgüt

yapısında da hiyerarşik açıdan en üst statüde Bakan bulunmaktadır.

Bir alt statüde ise Müsteşar görev yapmaktadır. TC Milli Eğitim Bakanlığı Merkez
Örgütü' nde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü' nden farklı olarak Müsteşar
mevkinin alt kademesinde Müsteşar Yardımcıları bulunmaktadır.

Her iki örgütte de Bakan' a bağlı Özel Kalem Müdür' ü mevki bulunmaktadır.
KKTC Merkez Örgütü'

nde ise Müsteşar'

a bağlı Hukuk Müşaviri ve Danışmanlar

bulunmaktadır.

KKTC ve TC

Milli Eğitim Bakanlıkları mevcut birimler açısından çok büyük

benzerlikler göstermektedirler. Her iki örgütte de birimler Ana Hizmet Birimleri, Danışma
ve Denetim Birimleri ile Yardımcı Birimler olarak ayrılmaktadırlar.
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER

SONUÇLAR

Bu bölümde, yüksek lisans tez çalışması sırasında elde edilen sonuçlar

ve

ileriye dönük olarak yapılması gereken öneriler yer almaktadır.

Kıbrıs Türk Toplumu Eğitim Sistemi, tarihsel süreç içerisinde çok uzun bir
geçmişe sahiptir. Bu çalışmada, Kıbrıs' taki Türklerin eğitim sistemi örgütünün 1571
yıllından günümüze uzanan süreç içerisindeki durumu ele alınmıştır. Bu tarihi süreç
içerisinde Milli Eğitim Örgütü' nde önemli gelişmelerin olduğu gözlenmiştir. Bugün,
gelinilen aşamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim hizmetleri yönetimi tüIJ1
fonksiyonları ile çağdaş bir yapıya kavuşmuştur.

Günümüzde, KKTC Milli Eğitim

Bakanlığı Merkez Teşkilatı; Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ile
Bakanlık Yardımcı Birimleri olarak örgütlenmiştir.

Ana Hizmet Birimleri;
3)Mesleki-Teknik

Öğretim

5)Yükseköğretim

Kurumlan

(YÖDAK),

1 )İlköğretim

Dairesi,

Dairesi, 2)Genel Ortaöğretim

4)Yüksek

Kuruluş,

Görev,

Öğrenim

ve Dışilişkiler

Denetleme

ve

6)Kültür Dairesi, ?)Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları,

Dairesi,
Dairesi,

Akreditasyonu

8)Milli Arşiv ve

Araştırma Dairesi ve 9)Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu' ndan oluşmaktadır.

Danışma

ve Denetim

Birimleri;

l)Talim

ve Terbiye Dairesi

ile 2)Teftiş

, Dairesinden oluşmaktadır.

Bakanlık Yardımcı

Ortak Hizmetler Dairesi ve 2)Öğretmen

· Örgütlerinden

Bakanlık
yönetmelik
yasa,

ve

tüzük

Çalışmaların a.Ma.1mı.::.11uy:1:H9.1f19+'-

hariç diğer bütün daireler için yasa,
Dairelerin tümü, oluşturulan
çalışmalarını

sürdürmektedir.

Dairesine ait bir tüzük ve bir Müfettiş El
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Kitabı bulunmaktadır. Teftiş Dairesi ile ilgili Yasa çalışmaları ise büyük bir titizlikle
sürdürülmektedir.

Bu çalışmada Kıbrıs Türk Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü' nün
dünyadaki ile diğer ülkelerle benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak ıçın
karşılaştırması yapılmıştır.

Elde edilen sonuçlar doğıultusunda KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Merkez
Örgütü' nün Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü ile örtüştüğü
görülmüştür. İngiltere ile karşılaştırdığımız zaman ise birimlerin çalışmaları ve
içerikleri açısından temel farklılıkların olduğu ortaya çıkmıştır. Farklılıklarm büyük
bir bölümü öneriler kısmında Kıbrıs Türk Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütüne
yönelik öneriler olarak ortaya konmuştur.
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ÖNERİLER

KKTC Milli Eğitim Bakanlık Örgütünün bugünkü ulaştığı noktadan daha
ileri bir noktaya ulaşabilmesi için aşağıdaki önlemlerin alınmasında yarar vardır.

1. Teftiş Dairesi ile ilgili yasanın ivedilikle oluşturulması ve oluşturulacak
yeni yasaya göre dairenin tekrardan örgütlenmesi sağlanmalıdır.

2. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, çevre bilincini artıracak ve gerekli
çevre

eğitimini

ilk

ve

ortaöğretim

kademelerinde

sağlayacak

bir

birim

oluşturulmalıdır.

3. Milli Eğitim Bakanlığı
birçok birim bulunmaktadır.
ulaşması

sırasında

bünyesinde

eğitim hizmetlerini

sağlayan

Eğitimin zamanında ve kaliteli bir şekilde bireylere

birimlerin

birbirinden

haberdar

olmaları

ve koordinasyon

içerisinde çalışmaları gerekmektedir. Birimler arasında koordinasyonu

daha iyi

sağlayabilmek için ayn bir birim oluşturulmalı, birimler arasında kullanılacak bilgi
ağı oluşturulmalıdır.

4. Bakanlıkta
olmalarına

alınan

kararlardan

kolaylık sağlayabilecek,

birlikleri birimi oluşturulmalıdır.

öğretmen

ve velilerin

haberdar

öğretmen sendikaları birimi veya okul-aile

Bu birimlerde çalışması düşünülen kişilerin de

kararların alınması aşamasında hazır bulunmaları, kararların hayata geçirilmesinde
daha bir kolaylık sağlayacaktır.

5.
uydurmasında

güncelleşmesinde,

diğer bir deyişle çağa ayak

hizmet-içi eğitim kurslarının saptanan eğitim

vuvııu1

ihtiyaçları

6.

sonunda

başarılı

olan katılımcıların

gösterdikleri

bu türlü kursları daha anlamlı bir

hale getirecektir.

eğitim kurslarında

belgeleri de

UU\l\.i;t~Ç

cuuu,ıa.gµu

alınan başarı
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8. Öğrencileri doğru yönlendirebilecek

ve bir problem anında onlara

olabilecek rehber öğretmenler bulunmalıdır.
olarak;

özellikle

hayata geçirilmesi

ilkokullarda

yukarıda

belirtilen

önlemlerin

ile birlikte KKTC Milli Eğitimi daha iyi bir
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Ekler:
Ek-1: KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Örgüt Şeması

1(.1(.T.C.
MİLLİ EGİTİM ve J(ÜL TÜ]l BAl(ANLIGI
ÖRGÜ-1' ŞEMASI
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Ek-2: 1967 ve sonrasında başa gelen Hükümetler ve Milli Eğitim Bakanları

Geçici Türk Yönetimi Yürütme Kurulu (28.12.1967-15.02.1969)
Başkan
Dr. Fazıl Küçük
Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Üyesi
Şemsi Kazım
Geçici Türk Yönetimi Yürütme Kurulu (15.02.1969-05.07.1970)
Başkan
Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Üyesi

Dr. Fazıl Küçük
Şemsi Kazım

Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu (05.07.1970-12.03.1973)
Başkan
Eğitim, Kültür ve Öğrenim İşleri Üyeliği

Dr. Fazıl Küçük
Ali Süha

Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu (12.03.1973-26.08.1974)
Başkan ve Dışişleri üyesi
Eğitim ve Öğretim İşleri Üyeliği

Dr. Fazıl Küçük
Orhan Zihni Bilgehan

Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu (08.10.1974-13.02.1975)
Devlet Başkanı
Milli Eğitim, Adalet ve İçişleri Bakanı

Rauf Raif Denktaş
Orhan Zihni Bilgehan

Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulu (13.02.1975-05.07.1976)
Devlet Başkanı
Rauf Raif Denktaş
Eğitim Bakanı
Orhan Zihni Bilgehan
1. Konuk Hükümeti (05.07.1976-07.07.1977)
Başbakan
Eğitim, Öğrenim ve Kültür İşleri Bakanı

NejatKonuk
Dr. Derviş Eroğlu

1. Konuk Hükümeti Değişikliği (07.07.1977-21.04.1978)
Başbakan
Ulusal Eğitim, Öğretim ve Kültür Bakanı

Nejat Konuk
Kenan Atakol

Örek Hükümetl (21.04.1978-12.12.1978)
Başbakan
Eğitim ve Kültür Bakanı

Osman Nuri Örek
Kenan Atakol

1. Çağatay Hükümeti.(12.12.l
Başbakan
Eğitim,

Mustafa Çağatay
Kubilay Çaydamlı

2. Çağatay
Başbakan
Eğitim,

07.12.1981' de

Çağatay
Atun

ıvıu.:na.rn
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3. Çağatay Hükümeti (15.03.1982-13.12.1983)
Başbakan
Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Bakanı
2. Konuk Hükümeti (13.12.1983-19.07.1985)
Başbakan
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı

Nejat Konuk
Orhan Zihni Bilgehan

1. Eroğlu Hükümeti (19.07.1985-02.09.l
Başbakan
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı

Dr. Derviş Eroğlu
Salih Coşar

Mustafa Çağatay
Ahmet Atamsoy

986)

2. Eroğlu Hükümetl (02.09.1986-23.05.1988)
Başbakan
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
3. Eroğlu Hükümetl (23.05.1988-11.05.1989)
Başbakan
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

Dr. Derviş Eroğlu
Salih Coşar

Dr. Derviş Eroğlu

Salih Coşar

3. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (11.05.1989-20.06.1990)
Başbakan
Dr. Derviş Eroğlu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
Salih Coşar
4. Eroğlu Hükümeti (20.06.1990-24.03. l 992)
Başbakan
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

Dr. Derviş Eroğlu
Eşber Serakıncı

4. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (24.03.1992-01.01.1994)
Başbakan
Dr. Derviş Eroğlu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
Eşber Serakıncı
1. Atun Hükümeti (01.0l.1994-18.01.1995)
Başbakan
Milli

Hakkı Atun
Mehmet Ali Talat
.1995)
Hakkı Atun
Mehmet Ali Talat

Hakkı Atun
Mehmet Ali Talat

Atun
Derya

Eroğlu
Başbakan
Milli Eğitim, n ..

UHUL
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Eroğlu Hükümeti Değişikliği (16.09.1998-30.12.1998)
Başbakan
Dr. Derviş Eroğlu
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı
Erol Özçelik
Eroğlu Hükümeti (30.12.1998-08.06.2001)
Başbakan
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

Dr. Derviş Eroğlu
Mehmet Altınay

Eroğlu Hükümeti (08.06.2001- ...)
Başbakan
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

Dr. Derviş Eroğlu
İlkay Kamil

,ı
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Ek-3: 1981 ve sonrası Görey):'~pnıış Üst Kademe Yöneticilerinin İsimleri

MÜSTEŞAR
Adı-Soyadı

Atanma Tarihi

Alınma Tarihi

Burhan Tuna

02.12.1981

--------------

Erol Özçelik

30.10.1991

--------------

Olgun Olay

21.06.1994

10.10.1995

Birtan Asker

10.10.1995

12.09.1996

Ata Samioğlu

12.09.1996

04.02.1999

Işı lay Yılmaz

05.02.1999

01.11.2000

Rüstem Akyön

02.08.2001

-------------

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Adı-Soyadı

Atanma Tarihi

Alınma Tarihi

Hasan Hastürer

21.06.1994

10.05.1996

Volkan Çanakçı

24.09.1996

04.02.1999

05.02.1999

21.03.2001

Gülçin Erkmen
.;

Güvenç Erseven

02.08.2001

DANIŞMAN
Adı-Soyadı

Alınma Tarihi

Muharrem Faiz
Mustafa Özgü

12.09.1996
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Ek-4: Üst Kademe Yöneticilerinin Atanma ve Görevden Alınma Kararnameleri

ATAMA KARARNAMESİ
Üst Kademe Yöneticileri Yasasının 2. maddesinin (2) fıkrası kapsamına giren
.............................................................. mevkiine

tarihinden

itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına
ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.

Başbakan

Bakan

Devlet Başkanı

.:..

Tarih:

.

GÖREVDEN ALINMA KARARNAMESİ
Üst

Kademe

Yöneticileri

Yasasının

3.

maddesinin

...........................•.....................·-·-·-···--· tarihli kararname ile
atanmış bulunduğunuz

(2)

fıkrası

tarihinden itibaren
mevkiinden

tarihinden

itibaren alınmanıza karar verilir.

Başbakan

Bakan

Tarih:

.

uyarınca

Devlet Başkanı
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Ek-5: Teftiş Raporu

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Teftiş Dairesi Müdürlüğü
Dal Öğretmenleri-Teftiş Raporu
A- Öğretmenin Özlük Durumu:
Adı-Soyadı
Mezun olduğu okul, bölüm
Göreve başlama tarihi
Çalıştığı okul
Hangi sınıflarda hangi dersleri :
okuttuğu
Haftalık ders sayısı
Statüsü

13- Denetlenen
~.

·

,. ·

, ··

.
.
.
.
.

Sınıflar ve Derslerle
Konu:

Denetlenen : Sınıf-Şube:

Tarih:

C. Değerlendirme Bilgileri
1 - Ders içi etkinlikler
2- Planlama ve hazırlık çalışmaları
3- Ölçme Değerlendirme çalışmaları
4- Sınıf Yönetimi- Öğrencilerle iletişim
5- Ders dışı etkinlikleri
6- Milli Eğitim Yasasındaki genel amaç
ve temel ilkeleri gerçekleştirme çabası
7- Alan Bilgisini Eğitim-Öğretime Yansıtması
8- Kişisel özellikleri
9- Okulun genel işleyişine katkısı
1 O- Rehberlik çalışmaları

(20)
(15)
(15)
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)

TOPLAM

D. Genel Başarı Derecesi
(O - 49) Yetersiz

iyi

(85 - 100) Pek iyi
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Ek-6: Milli Eğitim Bakanlığına KKTC Genel Bütçesinden Yıllara Göre Ayrılan Pay

Milli Eğitim Bakanlığına K.K.T.C. Genel Bütcesinden yıllara göre ayrılan pay

Yıllar

Personel Giderleri
( 000.- TL}

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
~999
2000
2001

32.031.640
64.440.310
109.676.288
1209.321.308
386.051.236
1.335.227.000
2.572.432.000
4'.214.1.96.000
7.494.775.000
114.210.815.000
127.093.547.000

12002

!ı:;a (1')') ??a:onn

".lQ

Q')Ô

ooo

Cari Giderler
( 000.-TL)

Yatırımlar
. ( 000.-TL)

Transferler
( 000.-TL)

KKTC Bütçesi

Pay%

84.328.898
139.529.960
272.121.483
502.829.856
1.613.233.000
3.442.439.000
5.924.910.100
11.116.929.000
21.570.930.000
41.963.664.000
55.733.385.500

~93.722.690
978.030.000
1.427.707.000
12.443.000.000
4.392.048.000
13.338.326.000
27.341.205.490
40.832.639.000
83.895.548.000
161.321.641.000
[295.526.839.800
376.872.834.770

9,28
8,62
9,77
11,14
11,45
12,09
12,59
14,51
13,25
13,37
14,20
14,79

91.553.275.000

589.696.000.000

15,53

4.369.740

45.823.235.

7.465.400
11.129.090
125.660.851
55.182.000
98.921.000
?40.241.000

12.624.188
~.774.582
ıl.389.324
10.511.620
121.235.000
42.026.000
133.278.000

7.835.000
9.799.000
13.950.000
29.750.000
51.085.000
157.850.000
587.740.000
1.115.420.000

262.137.000
337.155.000
581.935.500
17940185.500

1.837.000.000
[2.665.500.000
6.080.000.000
4..770.orınnnn

462.016.100
1.523.017.000
4.357.460.000
8.208.181.500
11.239.525.000

11'201;749.000

'1')&:;')ı:; 000.000

18,804.297.000

1.586.855

Toplam
( 000.-TL}

2:itımeayrılan pay oranları (%)

Yıllara göre

11,45
1999
.13,37%

%14,51

