
 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
Sayı:   KHK/0/00/2/90/14-A/18      14 Eylül, 2018 

 
 

GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ  
ÖĞRETMEN MÜNHALLER İ İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU 

1.    Öğretmen Münhalleri  

Genel Ortaö ğretim Dairesi  

   Öğretmen (2 Kişi) 

2.  Sınav Tarihi ve Sınav Saati:  

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için yazılı 
seçme sınavları 7 Ekim, 2018  Pazar  günü yapılacaktır. 

Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler sınava girmeye hak kazanan adayların cep 
telefonlarına SMS (Kısa Mesaj) yoluyla gönderileceğinden başvuru formu doldurulurken 
cep telefonu numaralarının doğru ve güncel olmasına özen gösterilmelidir. 

Konu sınav merkezine yazılı yarışma sınavı amacıyla gelecek olan engelli adayların sınava 
gelmeden önce engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Kamu hizmeti Komisyonu’na 
bilgi vermeleri halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. 

3.    Sınava Başvuru Ücreti ve Ö ğretmenlik Sınavlarına Ba şvuru:  

(1) Sınava başvuru ücreti 39,00 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya 
şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir. 

(2) Öğretmen münhalleri için aranan nitelikleri taşıyanların 17 Eylül – 28 Eylül , 2018  
tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvuru yapmaları 
gerekmektedir. 

(3) Adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya 
Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında 
Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.  

(4) Birden fazla öğretmenlik münhaline başvuracak adayların, başvurularını ayrı başvuru 
formlarıyla yapmaları gerekmektedir. 

4.    Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

(1)Başvuru Formu 

(2)  Sınav Ücreti Makbuzu 

(3)  KKTC Kimlik Kartı (Aslı ve Fotokopisi) 

(4)  Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) 

(5) Pedagoji Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) 

(6)  Bir adet resim 

(7)  Terhis Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) – Erkek adaylar için. 

Başvuru için gerekli olan ve yukarıda belirtilen belge lerin asılları ba şvuru sırasında görülüp 
İade edilecektir. 
 
 
 

http://www.khk.kamunet.net/docs/2018_2019_ogr/oGR_2.jpg
http://www.khk.kamunet.net/docs/OGR_BASVURU.pdf


5.      Öğretmenlik İçin Aranan GENEL KO ŞULLAR:  

(1)   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; 

(2)   Onsekiz yaşını bitirmiş olmak; 

(3)   Kamu haklarından yasaklı bulunmamak; 

(4)   Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak ve affa uğramış olsalar dahi, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz 
kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak; 

(5)   Atanacağı görevi, sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya 
sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile 
belgelendirilmiş olmak; 

(6)   Yurt ödevi yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak; 

(7)   Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha 
önce kamu görevinden azledilmemiş olmak (görevden uzaklaştırılmamış olmak). 

 

6.   Genel Ortaö ğretim Dairesi , Ö ğretmen Münhallerinde Aranan Özel Nitelikler:  

(1)   Uygun konularda bir Üniversiteden mezun olmak ve pedagoji sertifikasına sahip olmak; 
veya 

(2)   Ortaöğretim Kurumlarında öğretmenlik yapma niteliğini kazandıran bir Yüksek Öğretim 
Kurumundan mezun olmak. 

  

7.   Sınav Yerleri:  

Adayların sınava gireceği yerler, sınav tarihinden önce Kamu Hizmeti 
Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net  adresindeki web sayfasından, başvuru sırasında 
verilen “Alındı Belgesi”nin  üzerinde belirtilen “Aday Numarası”  ile duyurulacak ve 
adaylar aday numaralarına göre, sınav yerlerini önceden öğrenebileceklerdir. 

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. 

 

8.     Sınav Yöntemi, Konular ve Süre:  

Yazılı Seçme Sınavı, aynı günde iki oturumda yapılacaktır. Birinci Oturumun sınav süresi 
50 dakika ve İkinci Oturumun sınav süresi ise her branş için 90 dakika olacaktır. 

Öğretmen Sınavlarının her iki oturumu da, çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve sınav 
konuları Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde ilk kez öğretmenlik görevine atanmada 
yapılacak Yazılı Seçme Sınavını Olu şturan Testlerin Kapsamları Tablosu ’nda 
öngörülen yüzdeliklerdeki sorulardan oluşacaktır. 

Bu tabloya göre Testler 1000 puan üzerinden ve aşağıdaki dağılıma göre yapılacaktır. 

(A) I. Oturum Yeterlik Sınavı (40 soru 50 dakika) – Toplam 400 puan 
Anayasa - 100 puan 
Öğretmenler Yasası - 200 puan  ve  
Eğitim Bilimleri - 100 puan 

(B) II. Oturum Alan Bilgisi Sınavı (60 soru 90 dakika) – Toplam 600 puan 
Alan Bilgisi- 600 puan 
konularından oluşacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khk.kamunet.net/
http://khk.kamunet.net/docs/2015_2016_ogr/sinav_testlerinin_kapsami.pdf


 

9.     Sınavda Uyulması Gereken Kurallar:  

Adayların sınava girerken,  kimliklerini doğrulayacak bir belgenin (kimlik kartı, pasaport 
veya sürüş ehliyleti) aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Kimliğini belgeleyemeyen adaylar 
sınava alınmayacaktır.  

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise 
sınav salonu içerisinde kapalı tutulacaktır. 

Ayrıca, soru kitapçıklarında belirtilecek olan diğer kurallara da titizlikle uyulacaktır. 
Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

10.  Sınav Kağıtlarının De ğerlendirilmesi  ve Ba şarı Puanı:  

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri 
Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ile yapılacaktır. 

Tüm münhal öğretmen kadroları için  yapılacak yazılı seçme sınavında başarılı 
olunabilmesi için 600 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. 

Adaylar Yazılı Seçme Sınavında almış oldukları başarı puanı dikkate alınarak, her münhal 
kadro için ayrı ayrı listelenirler. 

Yazılı Seçme Sınavı sonucu 600 ve üzeri puan alacak olan adaylar ile 10 Mart, 2015 
tarihinde yürürlüğe giren 2005 Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü kuralları uyarınca 
2015 tarihinden itibaren Öğretmenlik yazılı seçme sınavına girip 600 ve üzeri puan alan 
ancak münhal kadroya atanamayan adayların başarı puanları sıralama listesini oluşturur. 
Adaylar oluşturulan Sıralama Listesinin birinci sırasından başlamak üzere münhal sayısı 
ile sınırlı olarak, Sözlü Seçme Sınavına (Mülakat) çağrılacaktır. Sözkonusu mülakatta 
başarılı olan adaylar sözkonusu kadronun Yerleşme Listesini oluşturur. 

10 Mart, 2015 tarihinde yürürlüğe giren 2005 Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü 
uyarınca, Yazılı Seçme Sınavı’na girip 600 ve üzeri puan alan, ancak münhal kadroya 
atanamayan aday, başarı puanını ve sıralama listesindeki yerini yükseltmek amacıyla 
tekrar sınava girebilir. Adayın girmiş olduğu Yazılı Seçme Sınavlarında almış olduğu 
notlardan en yüksek olanı esas alınır.  

Ancak 14 Ağustos, 2015 tarihinde yürürlüğe giren 2005 Öğretmenler Sınav (Değişiklik) 
Tüzüğü uyarınca Yerleşme Listesine giren aday, münhal kadroya atanmayı kabul etmediği 
takdirde, daha önce almış olduğu başarı puanı geçersiz olur ve sıralama listesinden düşer. 
Ancak bu durumda olanların , yeniden sınava girme hakları saklıdır. 

 

11. Sonuçların Açıklanması:  

Sınavların tamamlanmasından sonra değerlendirilmesi tamamlanan her münhal öğretmen 
kadrosunun yazılı seçme sınavı sonucu Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından aynı 
gün yayınlanmaya başlanacaktır. 

12. Sınav Sonucuna İtiraz:  

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici 
Sonuçlar” dır. 

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonraki en 
geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak 
sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu 
Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları 
en geç 15 gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandırır. Sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca 
Komisyona yapılacak yazılı itirazların, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı 
bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilecektir. 

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak 
“Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır. 

 

 



 

 

13.  Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Geli şmeler ile Duyuru ve Ça ğrılarımız İnternet 
Sayfamız Kanalıyla Yapılacak:  

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfası 
önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. 

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece Web 
sayfamızdan yapılacaktır.                          

 

 

 

             Kamil Kayral 
         Kamu Hizmeti Komisyonu 

              Başkanı 
 

 

 

 

 

 

 

BZK 




