KÜLTÜR DAİRESİ
(KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI)
YASASI
(19/1986 ve 23/1994 Sayılı Yasalar)
Madde 15 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kültür Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 15’inci maddesinin
kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

25.01.2006 Bakanlar
Kurulu Onayı
(Değiştirilmiş şekliyle)
RG109 29.9.1997
AE.659

Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, “Kültür-Sanat Kurultayı Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Kurultay” Kültür Sanat Kurultayını anlatır.
“Bakanlık” Kültür işlerinden sorumlu bakanlığı anlatır.
“Bakan” Kültür işlerinden sorumlu bakanı anlatır.
“Genel Sekreter” Kültür Sanat Kurultayı Genel Sekreterini anlatır.

Amaç

3.

Bu Tüzüğün amacı, KKTC Anayasası ile Kültür Dairesi (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda yer alan kurallara uygun
olarak kültür sanatın gelişmesi ve bu kuralların yaşama
geçirilebilmesi için karar ve politikaları üretecek Kültür Sanat
Kurultayı’nı oluşturmak ve bu Kurultay ile alt-kurulların görevlerini,
toplanma yöntemlerini ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

4.

Bu Tüzük, Kültür Sanat Kurultayı’nın ve alt kurulların
oluşturulmasını, görevlerini ve toplanma yöntemleri ile çalışma
esaslarını kapsar.
İKİNCİ KISIM
Kültür Sanat Kurultayı’nın Oluşumu

Kurultayın Oluşumu

Kurultay, doğal üyeler, seçim veya görevlendirme yöntemiyle
belirlenen uyeler ve çeğrılı üyelerden oluşur.

5.

(1)

Kurultay’ın Doğal Üyeleri Şunlardır:

(A) Kültür işlerini yürütmekle görevli bakan,
(B) Kültür eski bakanları,
(C) Kültür işleriyle görevli Bakanlığın Müsteşarı; Bakanlık Müdürü;
Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Devlet Senfoni
Orkestra ve Korosu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Milli Arşiv ve
Araştırma Dairesi Müdürleri ve Müdür Muavinleri ile Kültür Dairesi
eski Müdürleri,
(Ç) BRTK Genel Müdürü ile Şehir Planlama Dairesi, Vakıflar İdaresi
Çevre Dairesi ve Tanıtma Dairesi Müdürleri,
(D) Kültür-Sanat Danışma Kurulu’nun üyeleri,
(E) Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri,

(F) Kültür Dairesi Şube Amirleri ve Daireye bağlı Kültür Merkezleri
Yönetmenleri ve
(G) Cumhuriyet Meclisi’nin kültür-sanatla ilgili komisyonunun başkan
ve üyeleri.
(2)
Kurultay’ın seçim veya görevlendirme yöntemiyle belirlenen
üyeleri şunlardır:
(A) KKTC Cumhurbaşkanı’nın görevlendireceği bir kişi
(B) Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasal partilerin birer
temsilcisi,
(C) Kültür işlerini yürütmekle görevli Bakanın görevlendireceği, kültür
veya sanat alanında uzman üç kişi,
(Ç) Eğitim işlerini yürütmekle görevli Bakanın görevlendireceği, eğitim
alanında uzman iki eğitimci,
(D) Gençlik işlerini yürütmekle görevli bakanın görevlendireceği,
gençlik alanında uzman iki kişi
(E) Yukarıda temsilci görevlendireceği belirlenen bakanlıkların
dışındaki Bakanlıkların ve Devlet Planlama Örgütü’nün konuyla
ilgili birer temsilcisi,
(F) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Şube Amirlikleri ile Şehir Planlama
Dairesi Şube Amirliklerinin birer temsilcisi,
(G) Vakıflar İdaresi, Çevre Dairesi, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi,
Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu Müdürlüğü, K.T.Devlet
Tiyatroları Müdürlüğü ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile kurulacak
olan belediye tiyatrolarının birer temsilcisi,
(Ğ) Belediyelerin birer temsilcisi,
(H) Kültür-sanat birimleri bulunan belediyelerin, kültür-sanat
birimlerinin birer temsilcisi,
(I) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversite ve yüksek
okulların görevlendireceği ikişer temsilci,
(İ) Kültür-Sanat Danışma Kurulu’nun; en az üç üyesinin yazılı önerisi
üzerine, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile “Sanatçı”, “Yazar”,
“Araştırmacı Yazar”, ya da “Kültür Araştırmacısı” olarak nitelediği
kişiler,
(J) “Sanatçı”, “Yazar”, “Araçtırmacı Yazar”, ya da “Kültür
Araştırmacıları”nın; Kültür-Sanat Danışma Kurulu’nca meslek
örgütü olarak belirlediği kuruluşlarının ya da böyle kuruluşların
uzmanlık dallarının görevlendireceği ikişer temsilci,
(K) Kültür Dairesi ile Kültür-Sanat Danışma Kurulu’nun, “Kültür-Sanat
Dosyaları”na dayanarak ortaklaşa saptayacağı, faaliyette olan
tescil edilmiş kültür-sanat derneklerinin birer temsilcisi,
(L) Kültür Dairesi ile Kültür-Sanat Danışma Kurulu’nca sanat alanında
etkinliği olduğu kabul edilen Vakıfların birer temsilci,
(M) Tüm Ortaöğretim kurumlarında görevli ”edebiyat”, “tarih”, “sanat
tarihi”, “müzik”, “resim” ve Kültür-Sanat Danışma Kurulu’nca
önerilecek başka kültür-sanat dallarındaki öğretmenlerin; Bakanlık
veya Kültür Dairesi Müdürünce yapılacak çağrı üzerine
yapacakları toplantıda, toplantı yetersayısına bakılmaksızın
katılanların oy çokluğuyla kendi aralarından seçecekleri ikişer
temsilci,
(N) Eğtimle görevli Bakanlığa bağlı lise ve dengi okullarda kaptanlık
ve yardımcılğını yapan öğrencilerin; Bakanlık veya Kültür Dairesi
Müdürlüğü’nce yapılacak çağrı üzerine yapacakları toplantıda,
toplantı yetersayısına bakılmaksızın katılanların oy çokluğuyla
kendi aralarında seçecekleri iki temsilci,
(O) KKTC ve TC’deki tüm üniversite ve yüksek okullarında en za üç yıl
faaliyet gösteren yüksek öğrenim gençliği örgütlerinden birer
temsilci,
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(Ö) En çok üyeye sahip gazeteciler örgütünden iki ve TAK’tan bir
temsilci,
(P) Resmi veya özel statüdaki resmi kurum, şirket, dernek, vakıf veya
gruplardan, Kültür Dairesi ile Kültür-Sanat Danışma Kurulu’nca
uygulamalı olarak herhangi bir kültür veya sanat dalında etkinlik
gösterdiği belirlenenlerin birer temsilcisi,
(R) Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin en az 3 yıl süreli faaliyette
bulunan “Kültür-Sanat Örgütlerinin” Kültür-Sanat Danışma
Kurulunca saptanacak birer temsilcisi (Avurstralya, Amerika,
Kanada, İngiltere, Türkiye)
(S) Uygulamalı El Sanatlarından, Kültür Dairesi ile Kültür-Sanat
Danışma Kurulunun seçeceği birer temsilci,
(3) Kurultay’ın çağrılı üyeleri şunlardır:
(A) Kültür işleri ile ilgili Bakan, Kültür Dairesi ve Kültür-Sanat Danışma
Kurulu tarafından Kurultayda bulunmaları yararlı görülen KKTC
yurttaşları,
(B) Kültür işleri ile görevli Bakan, Kültür Dairesi ve Kültür-Sanat
Danışma Kurulu tarafından uygun görülecek Türkiye ve diğer
ülkelerden uygun sayıda yetkili ve/veya uzmanlar,
(C) Kültür işleri ile görevli Bakan, Kültür Dairesi ve Kültür-Sanat
Danışma Kurulu tarafından Kurultaya katılmalarında büyük yarar
görülen yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türk sanatçı, yazar,
araştırmacı yazar veya kültür araştırmacıları,
(Ç) Kültür işleri ile görevli Bakan tarafından uygun görülen iletişim
organlarının temsilcileri,

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kültür Sanat Kurultayı ve Alt Kurulların Görevleri, Toplanma
Yöntemleri ve Çalışma Esasları
Kurultay Genel
Sekreterliği ve Daimi
Bürosu

6.

(1)

(2)

(3)
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
(F)

Olağan ve Olağanüstü

7.

(1)

Kurultay işlerini, ilgili Bakan’ın direktifleri ve bu Tüzüğe uygun
olarak yürütmekle görevli bir “Kültür-Sanat Kurultayı Genel
Sekreterliği” kurulur. Genel Sekreterlik görevini Kültür Dairesi
Müdürü veya Bakanın atayacağı bir kişi yürütür.
Kültür Dairesi personeli kendi hizmet şemaları çerçevesinde
Kültür Sanat Kurultayı Genel Sekreterliği Daimi Bürosu personeli
olarak da görev yapar.
Bakan, Bakanlığına bağlı diğer birimlerde görev yapan başka
personeli de, kendi hizmet şemaları çerçevesinde bu büroda
görevlendirebilir.
Kültür-Sanat Kurultay’ı Genel Sekreteri’nin görevleri şunlardır:
Kurultay’ın oluşması için gerekli çalışmaları yapmak,
Bu Tüzüğe uygun olarak Kurultay gündeminin hazırlanmasını
ve bu gündemle diğer gerekli dökümanların üyelere
gönderilmesini sağlamak,
Alt kurullar arasında eşgüdüm sağlamak,
Kurultay’ın düzenli ve verimli çalışması için gerek önlemleri
almak,
Kurultay kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını ve
Kurultay üyeleri ile diğer ilgililere ulaşmasını sağlamak,
Bakan ve Kurultay Başkanlık Divanı’nın direktif ve kararları ile
bu tüzük ve buna uygun olarak yapılacak yönetmeliklerin
kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.
Kurultay, olağan olarak üç yılda bir toplanır.
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Kültür işleri ile görevli Bakan, Kültür Dairesi aracılığıyla KültürSanat Danışma Kurulu’nun görüşlerini alarak Kurultayı
olağanüstü olarak da toplayabilir.

Kurultay

Olağan Kurultay
Öncesinde Alt Kurul
Çalışmaları

8.

(2)

Bakan, olağan ve/veya olağanüstü Kurultay’ın toplanması için
her türlü önlemleri almaya yetkilidir.

(1)

Olağan Kurultay tarihi, ilgili Bakan tarafından, Kültür-Sanat
Danışma kurulu’nun görüşü alınarak en az üç ay önce ilan
edilir.
Olağan Kurultay tarihi ilan edildikten hemen sonra aşağıdaki
alt kurullar oluşturulur:
Tiyatro Alt Kurulu
Müzik Alt Kurulu
Plastik Sanatlar Alt Kurulu
Eski Eserler ve Mimari Alt Kurulu
Folklor-Etnoğrafya Alt Kurulu
Tarih ve Sanat Tarihi Alt Kurulu
Dil ve Edebiyat Alt Kurulu
Arşiv Alt Kurulu
Basın-Yayın Alt Kurulu
Kültür-Sanata yönelik Yüksek Eğitim Alt Kurulu
İlk ve Genel Orta Öğrenim Kurmlarında Kültür ve Sanat Eğitimi
Alt Kurulu
Kültür-Sanata Yönelik Yasal Mevzuatı Saptama Alt Kurulu

(2)
(A)
(B)
(C)
(Ç)
(D)
(E)
(G)
(Ğ)
(H)
(I)
(İ)
(J)

Kurultay Gündemi

9.

(3)

Bakan; Kültür Dairesi ve/veya Kültür-Sanat Danışma
Kurulu’ndan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda, yukarıda
öngörülen alt kurulların konularını dikkate alarak, alt kurlulları
artırma, birleştirme, ayırma ve/veya eksiltme yetkisine sahiptir.

(4)

Hangi alt kurulların oluşturulacağı belli olduktan sonra, ençok
bir ay içinde Kurultay üyelerinin belirlenmesine yönelik
çalışmalar tamamlanır.
Üyeler belirlenirken kendilerinden, hangi alt kurul ve/veya alt
kurullarda görev yapmak istediklerini belirten bir de yazı alınır.

(5)

Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra kurultay Genel
Sekreterliği ile Kültür-Sanat danışma Kurulu’nun işbirliğiyle
alt kurulların üyeleri saptanır.
Alt kurullar, kendi aralarında bir başkan bir başkan
yardımcısı ve iki yazman seçerler ve çalışma yöntemlerini
saptayarak çalışmaya başlarlar.
Ancak alt kurullar
arasındaki birliğin sağlanabilmesi için, hazırlanacak
raporların;
“Giriş”,
“Geçmişten
günümüze
durum
değerlendirmesi”, “ihtiyaçların belirlenmesi”, “Çözüm
önerileri” ve “Sonuç” bölümlerini içermesi koşuldur.
Alt Kurullar, üyelerinin yarıdan bir fazlası ile toplanırlar.
Yeter sayı yoksa 15 dakika beklenir ve mevcut üyelerle
toplantıya başlanır. Mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar
alırlar ve çalışmaları ile kararlarını tutanağa geçirerek
imzalarlar.
Oylamalar kapalı toplantılarda açık olarak
yapılır.
Oy çokluğu ile alınan karar ve/veya kararlara itirazı olan alt
kurul üyelerinin şerh hakları vardır.
Kurultay’ın gündem taslağı, Kurultay Genel Sekreteri ile
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Kültür-Sanat Danışma Kurulu’nun işbirliğiyle hazırlanır ve
Bakana sunulur. Gündeme Bakan tarafından son şekli
verilir. Gündem, yazılı olarak tüm alt kurul raporları ve
Kurultay çalışmalarına yardımcı olacak diğer gerekli
dökümanlarla birlikte Kurultay tarihinden en geç bir hafta
önce Kurultay üyelerine dağıtılır.
Başkanlık Divanının
Oluşumu

10.

Kurultay’ın Toplanma,
Çalışma ve Karar
Alma Yöntemi

11.

Kurultay Genel Kurulu’nun doğal başkanı Bakan, başkan
yardımcısı ise Kültür Dairesi Müdürüdür. Başkan kendisine
yardımcıolmaları için iki uzman atayabilir. Ayrıca salt
çoğunlukla iki raportör seçilir.
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Kurultay Sırasında Alt
Kurul Çalışmaları

Alt Kurul Raporlarının
Görüşülmesi

12.

13.

Kurultay; doğal ve seçim veya görevlendirme yöntemiyle
belirlenen üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
Salt çoğunluk yoksa 15 dakika beklenir ve ondan sonra
herhangi bir yetersayı aranmadan toplantıya başlanır.
Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile
alınır.
Doğal üyelerle seçim veya görevlendirme yöntemiyle
Kurultaya gelen üyelerin oy kullanma hakları vardır. Çağrılı
üyeler görüşmelere katılıp söz alabilirler, ancak oy
kullanamazlar.
Kurultay’ın ilk günkü toplantısında, önce alt kurullar
hakkında Genel Kurula bilgi verilir.
İstek varsa ve
Başkanlık Divanı uygun görürse, alt kurullar yeni üyelerle
takviye edilebilir.
Kurultay’ın ilk günkü toplantısında, üyelere, Divan
Başkanlığı’nca uygun görülecek sürelerle konuşma hakkı
verilir. Alt kurullara önerisi olanlar, bu önerilerini yazılı
olarak sunarlar. Üyeler söz almadan da ilgili alt kurullara
yazılı önerilerde bulunabilirler.

(1)

Kurultay’ın ikinci günü, alt kurullar, yapılan yeni önerileri de
değerlendirerek,
raporlarını
yeniden
gözden
geçirebilecekleri gibi, gerekli görürlerse öneri sahiplerini de
dinlemeye karar verebilirler. Ancak öneri sahipleri alt kurulu
bilgilendirdikten sonra toplantı mahallini terkederler. Alt
kurullar, öneri sahipleri toplantı mahallini terketmeden
tartışma ve/veya oylama yapmazlar.

(2)

Alt kurullar 8’inci maddedeki usul ve esaslara uygun olarak
çalışırlar ve raporlarının son şekli ve imzalı tutanakları
Divan Başkanlığına sunarlar.
Kurultay’ın diğer günlerinde hazırlanan gündeme göre alt
kurul raporları Kurultay Genel Kurulu’nda görüşülür ve
karara bağlanır.
Kesin zorunluluk olmadıkça, Kurultay çalışmaları beş gün
içinde tamamlanır.
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Kurultay Kararlarının
Yayınlanması

14.

Kurultay kararları, en geç üç ay içinde Bakanlar Kurulu
kararıyla Resmi Gazete’de yayınlanır. Kurultay’ın rapor,
tutanak ve dökümanları Kurultay üyelerine ücretsiz olarak
dağıtılır.

Sorunların Çözümü

15.

Bu Tüzüğün uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar
Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun da görüşü alınarak ilgili
Bakan tarafından çözümlenir.

Yönetmelik Yapma
Yetkisi

16.

Bu Tüzüğün daha iyi uygulanmasını sağlamak amacıyla,
kültür işleri ile görevli Bakan, Kültür-Sanat Danışma
Kurulu’nun görüş ve tavsiyelerini alarak yönetmelikler
yapabilir. Bu gibi yönetmelikler, Resmi Gazete’de ilan
edilerek yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırma
RG.109
29.09.1997
EK III
AE 659

17.

Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak KültürSanat Kurultayı Tüzüğü yürürlükten kalkar.

18.

Bu Tüzük, kültür işleri ile görevli Bakan tarafından yürütülür.

19.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de
başlayarak yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi

Yürürlüğe Giriş
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yayımlandığı

tarihten

