GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN
DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI
(45/83 Sayılı Yasa)
..•.
(Madde11 Tahtında Tüzük)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 45/83
sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların
Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası’nın 11. maddesinin - kendisine Yerdiği yetkiyi
kullanarak aşağıdaki (Değişiklik) Tüzüğünü yapar.
Kısa İsim
R.G.lO.2.1984 EK III
Esas Tüzükteki
5. maddenin ç ve d
bentlerinin değiştirilmesi

1)

Bu Tüzük Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukları
Saptama Kurulunun Çalışma (Değişiklik) Tüzüğü olarak adlandırılır.

(2) a- Esas üzüğün 5. maddesinin (d) bendindeki ifade tamamıyle
çıkar ve yerine “Kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanıp
karar alabilir” ifadesi konur
konur

b-Esas üzüğün 5. maddesinin (ç) bendindeki ifade tamamıyle
çıkar ve yerine “Kurul kararları üyelerin salt sayısının
çoğunluğunun katılacağı toplantılarda Kururlun üye salt
çoğunluğunun
onayı
ile
alınır,
oylama
gizli
olarak yapılır”ifadesi konur.
Yürürlüğe
Giriş

(3) Bu tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.

GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARI SAPTAMA
KURULUNUN ÇALIŞMA TÜZÜĞÜ

K.K.T.C Bakanlar Kurulu, 45/83 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli
Çocukaların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasasının 11. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak
aşağıdaki tüzüğü yapar.
1. Bu Tüzük "Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukları Saptama
Kurulunun Çalışma Tüzüğü" olarak adlandırılır.
2. Bu tüzük, güzel sanatlarda olağanüstü yetenekleri dolayısıyla özel eğitim ve
öğretime gereksinme duyan çocuklara uygulanır.

3. Bu tüzüğün amacı, 45/83 sayılı Yasa uyarınca oluşturulan kurul ile yan
kurulların çalışma biçimini belirlemek ve konunun uygulama yöntemini
saptamaktır.
Açıklamalar

Kurul
Başkanı ve
Kurulun
Çalışma
Biçimi

4. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe ;
“ Devet”KKTC’yi;
“ Bakanlık “ eğitim –öğretim işleri ile ilgili Bakanlığı:
“ Müsteşar”eğitim - öğretimle ilgili Bakanlık Müsteşarını:
“ Kurul”45/83 sayılı Yasanın 5. maddesinde belirlenen Kurul’u
“ Kurul Başkanı” . ayni Kurulun Başkanını;
“Yasa” Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların;
Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasasını anlatılır.
5.

(a) Kurul başkanı yasasının 5 (1) (a) maddesinde adıgeçen
Kültür Dairesi Müdürüdür.
(b) Kurul , gündeme göre ve en az yılda 6 (altı) olağan
toplantı yapar. Toplantının; yer zaman ve gündemi Kurul başkanınca
Saptanarak Kurul üyelerine duyrulur.
(c) Kurul , Kurul başkanının veya Müsteşarın çağrısı üzerine de
olağanüstü olarak toplanır.
(ç) Kurul kararları , tüm üyelerin katılacağı toplantıda basit oy çokluğu
ile alınır. Oylama gizli olarak yapılır.
(d) Kurul ancak tüm üyelerin katılması halinde karar alınabilir.
(e) Kurul başkanı; güzel sanatlarda olağanüstü yetenekli çocukların
seçileceğine ilişkin bilgiyi , her yılın Haziran ayı başında
kamuoyuna duyurmakla yükümlüdür.
(f) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak
üzere Kurula yabancı uzman da çağırabilir.Ancak ,bu uzmanların oy
hakkı olmaz.
(g)Kurula değerlendirmek üzere çağrılan öğrenciler hakkında son
karar.tüm yasal gereklilikler yerine getirildikten sonra. Kurulca
verilir.
(ğ) Aday öğrencileri ilgi alanlarına göre değerlendirme yönetimi.
Tüm yasal işlemler tamlandıktan sonra Kurulca saptanır.
Bu değerlendirmeler sonucu ortaya çıkabilecek yan Kurulların
başkanı da Kurul başkanıdır. Oylamada eşitlik olması halinde,
Kurul Başkanının oyu sonucu belirler.

6.

(a) Kurul ,seçeceği öğrenciyi belirleyebilmek için aşağıdaki
konularda ve açıklanan ayrıntılarda sınava tabi tutar
Müzik : İcra yeteneği; en az iki parçanın icrası Deşifre;
Bilinmeyen bir parçayı hemen çalabilme yeteneği
Müziksel İşitme:
(a) Çalışan kısa bir melodinin sesle tekrarlanması
(b) Çalınan kısa bir melodinin nota değerlerini el
Çırparak belirtme.
(c) Başlangıç sesi duyulan bir major dizinin diğer herhangi bir
notasını seslendirilmesi.

(e) Çalışan 1 – 2 cümlenin ölçüsünün belirtilmesi.
Resim:
a) Başvuru tarihine kadar geçen zamanda yapılmış olan çalışmaların
.. değerlendirilmesi.
b) Hiçbir şekilde müdahale veya uyarı olmadan o anda öğrenciye verilecek
olan ve gözleme dayalı bir konuda çalıştırılma.
c) Göredüğünü doğru olarak algılayıp yine doğru olarak aktarabilme
yeteneği ve dikkati, çizgi kalitesi, renkleri kullanmadaki beceresi ve
süratini saptama. (Konu: natürmort, doğa ve insan veya bunların her üçü
de olabilir.) Bu çalışmalarda 50 x 70 cm’den küçük kağıt kullanılmaz.
Yağlı boya kullanılacaksa tuval tercih edilmelidir.
Heykel:
(a) 3 boyut, algılama, malzeme bilgisi ve malzemeye hakimiyet, teknik, medloj
hacim ile mekan, dolulukla boşluk arasındaki ilişkiler, ışık planları; kitlelerin
sağlam, tok ve dolu olması, kompozisyonu oluşturan elemanların niteliği, oranı,
plastik düzeni ifade ve yorum.
(b) Sınavların programlanmasından, yöntem ve uygulanmasından Kurul adına, Kurul
başkanı sorumludur. Kurul başkanı gerekli görmesi halinde bu amaç için
komiteler oluşturabilir.
7.

Aday öğrencilerin yasa amaçları için başvurmaları halinde getirecekleri belgeler şunlardır:
(a) İlkokul diploması veya ortaokul karnesi;
(b) KKTC doğum belgesi;
(c) Okul idaresi ile kendisini okutmuş en az iki öğretmenden alınmış, kişiliği ve
uyumluluğu belirtilen olumlu bir rapor.
Bu raporlar, ilgili yasa ve bu tüzük kapsamı içerisinde değerlendirildikten sonra
Kurulca devlet tarafından yetiştirilmeleri uygun görülen öğrenciler için gerekli mali
olanak derhal sağlanır. Bu işlemleri Kurul Başkanı yürütür.

8.

Devlet tarafından yetiştirilmeleri uygun görülen öğrencilere uygun görülen öğrencilere
uygun görüldüklerini, Bakanlık eliyle yazılacak bir yazı ile Kurul Başkanı bildirir. Bu
bildirimden sonra bu tür öğrencilerin, Devlet Hastanesinden alınmış bir Sağlık Kurulu
Raporu ile zeka bölümlerinin (I.Q) çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 120 (yüz yirmi) ve daha
yukarı olduğunu gösteren bir belge getirmeleri koşuldur. Bu (I.Q) belgesi, geçerli nitelikte
olmalıdır. Bu belgenin geçerliliği Bakanlıkça saptanır. Sağlık Kurulu Raporu her öğretim
yılı başında öğrenciden Kurulca istenir.

9.

Devlet tarafından yetiştirilmeleri uygun görülen öğrenciler, sekizinci maddede istenenlere ek
olarak, yasa gereği temin edecekleri üstün yetenek belgesini, Kurul sunmak zorundadırlar.
Bu belge Kurula sunulduğu günden en çok iki ay öncesinin tarihini taşımalı

10.

Devlet tarafından yetiştirilmesi kararlaştırılan öğrenci, öğrenime gönderildiği ilk ay içerisinde
öğrenime başladığı öğretim kurumuna kaydolduğunu gösteren bir belgeyi Bakanlığa
göndermek zorundadır. Bunu yapmayanların yardımı bir ay sonra kesilir.

(a) Kurul Başkanı: öğrenime gönderilen öğrencilerin öğrenim hayatlarını ve başarı durumlarını
devam ettikleri okul yönetimini ve uzmanları nezdinde, Kurul adına denetler. Bu denetim,

öğrenci ile ilgili rapor ve dosyaların temin edilmesi suretiyle olur. En az yılda 2 kez yapılacak
olan bu denetim sonucundan öğrencinin velisi veya refakatçisi yazılı olarak haberdar edilir.
(b) Öğrenim yılı içerisinde başarısız görülen öğrencilerin veli veya refakatçileri Kurul
başkanı tarafından yazılı olarak haberdar edilirler.
(c) Yıl sonunda, başarısızlıkları saptanan öğrenciler, yapılmakta olan devlet yardımlarından
mahrum edilirler.
(ç) Saptanmış programları belirli süre içerisinde tamamlayamayan öğrenciler geri çağırıldılar.
Öğrenim süresi saptanmış programların bitmesi ile son bulur.
(d) Öğrenim süresi içerisinde üstün başarı gösteren veya uluslararası alanda kendi branşlarında
ödül alan öğrencilere, Kurulun uygun göreceği miktarda para ödülü verebilir.
12. Bu tüzüğü Bakanlık adına Kültür Dairesi Müdürü uygular
13. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayınlandığı günden başlayarak yürürlüğe girer.

