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Devlet Okullarımız yine Kaderlerine mi Terk edilecektir? 
 

Yıllardır hiçbir bakım ve tadilat yapılmayan devlet okullarımız adeta dökülmekte ve 

tehlike saçmaktadır. Yeni eğitim yılına başlamamamıza günler kala bu şartlarda nasıl 

eğitim verileceği konusunda endişe duymaktayız. Bu çağda okullarımızın tadilatı için 

hiçbir bütçe ayrılmaması iş bilmezliğin ve vurdumduymazlığın bir göstergesidir. Hükümet 

anlayışlarının artık değişmesi gerektiğini vurgularız. Kaynak yoktur diyenler onlarca yeni 

camii yapmakta, bir külliyeye sadece 30 milyon Euro üzerinde para harcayabilmektedir.  

 

1974 yılından bu yana okulların % 90’ı Rum Okulu olarak devralınmış, bu okullara ise 

yapılan göstermelik tadilatların dışında ciddi anlamda tadilat yapılmamıştır. Okul aile 

birliklerinin ve öğretmenlerin katkıları olmasa devlet okullarında eğitim yapılamaz hale 

gelinecektir. Bu çağda suyu akmayan, su depoları 1974 yılından kalan okullarımız vardır. 

Bırakın 1974 yılından sonra devralınan okulları, 1990'lı yıllarda yapılan okullarda bile 

ihaleye çıkılırken ihale süreci takip edilmemekte, ihale şartnamelerine uyulmamaktadır.  

 

50 öğretmeni olan bir okulda sadece tek bir tuvalet vardır. Öğrencilere düşen tuvaletlerin 

standardı düşük ve yetersizdir. Hademeler okullardan kaldırılmıştır. Öğretmen,  müdür,  

müdür muavini, atölye şefi, bölüm şefi, uzman, denetmen, sekreter, hademe gibi 

eksiklikler vardır. Tüm bu sorunlar okullarımızı sağlıksız, denetimsiz, bina yığını haline 

getirmiştir. Eğitim Bakanlığı okulların alt yapısının ne durumda olduğunu bilmektedir. 

Bilinmeyen şudur ki, dışarıdan badanalanmış, boyanmış okulların sağlamlık derecesi veya 

binanın kullanımı ortada yoktur. Bunlarla ilgili raporlar varsa bile gizlenmektedir. 

Okullarda ekonomik yapı, standart kalmamıştır. Diğer yandan okullarda sürekli sınıf 

ilaveleri yapıldığı için oyun alanı kalmamıştır.  

 

Tüm kamuoyuna okullarımızdaki altyapı sorunlarını ve eksikliklerini tüm çıplaklığıyla 

açıklığa getiriyoruz ve bu sorunların acilen giderilmesi gerektiğini, aksi takdirde yeni 

eğitim-öğretim yılında oluşabilecek olası kaza, yaralanma veya bulaşıcı hastalık 

neticesinde sorumluların Eğitim Bakanlığı ve Devlet Yetkililerin olduğunu vurgularız. 
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Okul Bina ve Altyapı Sorunları / Eksiklikleri 
 

Cumhuriyet Lisesi Bina ve Tuvalet Sorunu vardır. 

Bayraktar Ortaokulu Tüm bina sorunludur. Yeni inşaat için 

ihaleye çıkıldı. 2016-2017 öğretim yılına 

yetişmeyecektir.   

Türk Maarif Koleji  Öğretmen ve öğrencilere ait 

tuvaletlerde sorunlar vardır. 

  Bina tadilatı gerekmektedir.  

 Kapalı Spor salonuna ihtiyaç vardır. 

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Kantin işletmesi sorunu vardır.  

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Bina tamiratları gerekmektedir.  

2016-2017 öğretim yılına yetişmeyecektir.   

20 Temmuz Fen Lisesi Bina tamiratları yapılıyor.  

2016-2017 öğretim yılına yetişmeyecektir.   

Anafartalar Lisesi  Tuvalet sorunu vardır.  

 Bina tamiratları gerekmektedir.  

Lapta Yavuzlar Lisesi Bina sorunu bulunmaktadır.  

  3 derslikte ders yapılamamaktadır 

 2 atölyenin yeniden inşa edilmesi 

gerekmektedir 

 Nöbetçi Müdür muavini odası ve 

 Mevcut resim atölyelerinin yeniden 

tadil edilmesi gerekmektedir. 

Şehit Turgut Ortaokulu  Okul binasının genel bir tamirata 

ihtiyacı vardır.  

 Öğretmen tuvaleti inşası 

gerekmektedir.  

Kurtuluş Lisesi Binanın yapısal sorunu vardır.  

 İnşaat tadili yapılmalıdır. 

  Spor Salonu, Elektrik tesisatı ve 

mevcut spor alanlarının zemin 

sıkıntısı vardır.  

 Tüm okulun (20 Şube) klimalarının 

servis ve dış ünitelerinin değiştirilmesi 

gerekmektedir.  

Güzelyurt Türk Maarif Koleji Dersliğe İhtiyaç vardır:  

 2 Derslik 

 1 Resim atölyesi 

 1 Kimya Laboratuarı 

 1 Fizik Laboratuarı 

 1 Biyoloji Laboratuarı 

 1 Bilgisayar Laboratuarı 

 1 Dil Laboratuarı 

 Spor Sahası Tadilatı 



 3 

Canbulat – Özgürlük Ortaokulu  Laboratuarda tadilat gereklidir. 

 Öğretmen ve Öğrenci tuvaleti ihtiyacı 

vardır. 

 İdari binanın tadilatı gereklidir. 

 Spor salonunun aydınlatma sorunu 

vardır. 

 Okul iç avlusunun öğrencilerin 

kullanımına yönelik düzenlenmelidir.  

Şehit Zeka Çorba Ortaokulu  Binanın 2. Katında sıvalar 

dökülmektedir. 

 Öğrencilerin kullanım alanı 

yetersizdir. 

 Eksik derslikler ve camlar olmayan 

derslikler vardır. 

Namık Kemal Lisesi  Akıllı tahta, projeksiyon aletleri 

yoktur. 

 Dersliğe ihtiyaç vardır fakat okul alanı 

yetersizdir. 

 Klimalar eksiktir.  

Mağusa Türk Maarif Koleji   Resim ve müzik atölyeleri 

bulunmamaktadır. 

 Mevcut laboratuarların da 

bilgisayarları yoktur.  

 Kapalı spor salonu yoktur. 

 Temizlik malzemeleri yetersizdir. 

 İnternete erişim sorunu vardır. 

Karpaz Meslek Lisesi  Atölye binalarına ihtiyaç vardır 

- 1 Çocuk Gelişimi 

- 2 Turizm 

- 1 Motor 

- 1 Elektrik 

 Okul kafeteryasına ihtiyaç vardır 

 Tüm atölyelerde araç-gerece ihtiyaç 

vardır 

 En az 20 adet bilgisayara ihtiyaç 

vardır. 

 Spor malzemeleri ve araç-gereçleri 

 Mevcut spor alanının tamiri 

gerekmektedir. 

 Kapalı spor salonu ve açık spor 

sahasına ihtiyaç vardır. 

 Okul binasının (deniz kenarında 

olması nedeniyle) aşırı nem tutması ve 

daimi tamirat gerektirmesi  

 Motor bölümüne 1 adet lift 

gerekmektedir.  
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Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi  Bilgisayar bölümünde 25 adet 

bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Tüm atölyelerde araç-gerece ihtiyaç 

vardır. 

 

Çanakkale Ortaokulu   Kapalı Spor salonu ve spor araç-

gereçlerine ihtiyaç vardır.  

 Fen laboratuarına ihtiyaç vardır. 

 12 adet klima bozuktur, yenilerinin 

alınması gerekmektedir.  

 Akıllı tahtaların kullanımı için daha 

yüksek hızda internete ihtiyaç vardır. 

 

Mağusa Meslek Lisesi  Okul binasının elektrik trafo sorunu 

vardır 

 4 dersliğe ihtiyaç vardır. 

 1 giyim atölyesine ihtiyaç vardır. 

 

Bekirpaşa Lisesi  2 ek dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Kapalı spor salonuna ihtiyaç vardır. 

 Okulun kütüphanesi yoktur. 

 Kültürel ve eğitsel amaçlı kapalı 

salona ihtiyaç vardır.   

 

Mehmetçik Ortaokulu  Bilgisayara ihtiyaç vardır 

 Dış cephe tadilatına ihtiyaç vardır 

 Binanın elektrik sorunu vardır. 

 Güvenlik kameralarıyla ilgili sıkıntı 

vardır.  

 
 

 

NOT: Bütün okullarımızın fiziki yapısının düzenlenmesi, internet erişimin 

sağlanması ve klimalarının tamir-servis yanında, okulların bütçelerinin 

oluşturulması gerekmektedir.  

 

Girne Bölgesinde; acilen yeni bir ortaokula ihtiyaç vardır. (Karkası dökülmüş 

olan okulun acilen tamamlanması gerekmektedir. )    

Mağusa Bölgesinde; Klasik Liseye ihtiyaç vardır. 

Lefkoşa Bölgesinde: Klasik Liseye ihtiyaç vardır.  
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Yeni Akademik Dönemde Eksik Kadrolar:  

Müdür 2 Eksik  

Müdür Muavini 30 Eksik 

Genel Orta Öğretim Bölüm Şefi 200 Eksik 

Mesleki Teknik Öğretimi Atölye / 

Bölüm Şefi 

33 Eksik 

Öğretmen Münhal Sayısı Sendikamızın ihtiyaç tespiti - 68   

Kamu Hizmeti Komisyonunun 

açıkladığı münhal -  62 

(62 münhalın içerisinden ihtiyaç 

olmayan alanlarda münhal açılmıştır)  

Köy Kadın Kursu 3 Eksik 

TC’den gelen Öğretmen sayısı 104  

Sekreter 12 Eksik 

Hademe 44 Eksik  

Özel Eğitim 15 Eksik 

Denetmen 44 Eksik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


