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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 25/85 sayılı
Öğretmenler Yasası'nın 102. maddesi uyarınca aşağıdaki tüzüğü yapar.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Kısa İsim

1. Bu Tüzük, "Okul Spor Kolları Tüzüğü" olarak isimlendirilir.

Tefsir

2. Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
"Bakanlık", "Danışman", "Müfettiş", "Okul Müdürü", "Öğretmen"
deyimleri 25/85 sayılı Öğretmenler Yasası'ndaki deyimler için verilen
anlam ve karşılıklarını;
"Yasa" Öğretmenler Yasası'nı;
"Sınıf" ise okuldaki her bir derslikteki öğrenci grubunu anlatır.

Amaç

3. Bu Tüzüğün amacı;
1) Okullarda ve okullar arasında düzenlenen spor etkinlikleri, Milli
Eğitim’in amaç ve ilkeleri ışığında, bilinçli, disiplinli ve programlı bir
şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu yolla öğrencilerin beden, zihin ve
ruh sağlıklarını dengeli bir biçimde geliştirmelerine, boş zamanlarını en
yararlı biçimde değerlendirmelerine, başarı ve yenilgiyi uygarca
karşılayıp değerlendirme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak.
2) Sporun yurt düzeyinde yaygınlaştırılmasını ve öğrencilerin izleyici
durumdan kurtularak, eşit koşullar içinde çalışan ve yarışan aktif
bireyler olmalarını sağlamak.
3) Özellikle sporun, okullar içinde ve arasında birlik ve beraberlik ruhunun
yaratılıp yaşatılmasındaki yapıcı yönünü vurgulamak için gerekli
esasları düzenlemektir.

Kapsam

4. Bu tüzük, ortaöğretim kurumlarının, kendi bünyelerinde ve aralarında
yapılacak spor çalışma ve yarışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
Okul Spor Kolları ve Organları
Kuruluş

5. 1) Orta ve Mesleki Teknik Öğretim Kurumlarında o okulun adı ile anılan
spor kolu kurulur.
2) Spor kolunun forması okulun seçtiği ve kabul ettiği renkleri taşır. Aynı
şehir içindeki spor kolları, ayrı ayrı renkleri seçerler. Bu konuda
çıkabilecek anlaşmazlıklar Bakanlığın ilgili müdürlüklerinde (Kuruluş
tarihi eski olan okullara öncelik hakkı tanınarak) çözümlenir.
3) Çeşitli nedenlerle aynı yönetim altında bulunan farklı tür ya da
basamaktaki okullarda ayrı ayrı spor kolları kurulamaz.

Kurallar,
Kuralların
Oluşumu,
Toplantıları ve
Görevleri

6. Spor Kolları Temsilciler Kurulu ile Yönetim Kurulu olmak üzere iki
kuruldan oluşur.
1) Temsilciler Kurulu:
Spor Kolu Temsilciler Kurulu Okul Müdürü ve Beden Eğitimi
derslerini yürüten öğretmenler ile her sınıftan seçilen birer spor
temsilcisiyle, okul ve sınıfların branş kaptanlarından oluşur.
Temsilciler Kurulu Okul Müdürünün çağrısı üzerine okulların yeni
öğretim yılına başladığı tarihi izleyen ilk 20 gün içinde toplanır.
Kurulun başkanı okul müdürü, başkan yardımcısı ise en kıdemli beden
eğitimi öğretmenidir. Okul Müdürü kurula başkanlık yapmak üzere
Başkan Yardımcısını görevlendirebilir.
İlk olağan toplantıda;
a) Bir önceki öğretim yılına ait etkinlik raporu incelenir ve
değerlendirilir.
b) Spor kolu yönetim kurulu üyeleri gizli oylama ile seçilir.
c) Yeni öğretim yılı etkinlikleri için dilek ve öneriler belirlenir.
2) Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu Başkanı olan Okul müdürü ve Başkan Yardımcısı
olan müdürün görevlendireceği Beden Eğitimi öğretmeni ve üye olan
diğer beden eğitimi öğretmenlerinden gayrı öğrenciden oluşur.
Öğrenci üyeler, temsilciler kurulundaki öğrenciler arasından
gösterilecek adaylar arasından seçilir.
Başkan Yardımcısının dışında kalan Beden Eğitimi öğretmenleri
spor kolunun teknik üyeleri olup, Başkan ve Başkan yardımcısının
yönetiminde, kendi aralarında iş bölümü yaparlar ve kendilerine verilen
görevleri yürütürler.
Seçilen öğrenci üyeler;
a) Sekreter
b) Sayman
c) Malzeme Koruyucu ( Karma okullarda bu göreve bir erkek bir kız
öğrenci seçilebilir.)
d) Faal üye olarak görev yaparlar.
3) Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleri şunlardır:
a) Sınıflararası yarışmaları programa bağlamak ve uygulanmasını
sağlamak.
b) Her yıl, yıllık etkinlik programını ve Bakanlığın lig heyetince
düzenlenecek okullararası yarışmalardan okulun katılacağı spor
branşı ve kategorilerini saptamak.
c) Okullararası spor etkinliklerinin istenilen biçimde düzenlenmesine
katkıda bulunmak.
ç) Müzikli ve müziksiz cimnastik ve spor gösterileri düzenlemek.
d) Özel spor yarışmaları, spor inceleme gezileri ve spor gelişim
kampları düzenlemek.
e) Spor disiplinine uymayan öğrenciler hakkında gerekli önlemleri
almak ve disiplinsizlik vakalarını okul müdürüne iletmek.
f) Spor koluna gelir sağlamak, bütçesini düzenlemek, yapılacak
harcamalar konusunda karar almak.
g) Defter ve dosyaları usulüne göre tutmak.
ğ) Öğretim yılı sonunda temsilciler kuruluna sunulacak çalışma raporu
ile temsilciler kurulunun toplantı gündemine hazırlamak.
4) Okul Müdürlüğünce uygun görülerek yürürlüğe konan çalışma
programının bir örneği ilgili daire müdürüne gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kategoriler
Yaş Grupları

7. Okul Spor Kolları, öğrencilerin yaş, cinsiyet ve bünye özellikleriyle
yeteneklerine uygun spor etkinliklerini aşağıdaki kategoriler çerçevesinde
yürütür:
a) Yıldızlar Kategorisi
b) Gençler Kategorisi
Bu kategoriler, yaş sınırları dikkate alınarak doğum yıllarına göre
Bakanlıkça her yıl saptanarak ilan edilir.
Ancak bu uygulamada Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (İSF) ile
yerel federasyonların uygulamaları ve spor branşlarının özellikleri dikkate
alınarak yaş sınırlarında değişiklik yapılabilir.

Kategori
Değiştirme

8. 1) Bulunduğu kategorinin son yaş sınırındaki öğrenciler bünye özellikleri
de dikkate alınarak bir üst kategoride yarıştırılabilir. Bir üst kategoride
yarıştırılacak
öğrencilerin
yarışma
kategorileri,
lisanslarının
düzenlenmesi sırasında, okul müdürlükleri tarafından ilgililere yazılı
olarak bildirilir. Ancak bu konuda, lisansların düzenlenmesinden sonra
yapılacak başvurular dikkate alınmaz.
2) Bir üst kategoriye terfi edebilme yaşları, her yıl Bakanlıkça doğum
yıllarına göre saptanarak ilgililere duyurulur.
3) Herhangi bir spor dalında yaşının üstündeki bir kategoride yarıştırılan
öğrenci, o öğretim yılında aynı veya diğer spor dallarında asıl yaşının
bulunduğu kategoriye dönüş yapamaz.
4) Öğrenci, terfi ettirilerek temsil ettiği okulun resmi bir yarışmasında yer
almış ise, aynı öğretim yılında başka bir okula nakil yapması halinde
yeni okulunda aynı kategoride yarışmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Okul Spor Kollarının Etkinlikleri
Etkinlik
Alanları ve
Branşları

Etkinlik
Türleri

9. Okul Spor Kollarında yürütülecek etkinlikler şunlardır:
1) Yıldızlar Kategorisindeki branşlar:
a) Spor Yarışmaları: Atletizm, basketbol, bisiklet, cimnastik, futbol
(Özel yönergesine göre), güreş, hentbol, judo, masa tenisi, tenis,
voleybol, yüzme.
b) Yukarıda yazılanlar dışında kalan dallarda spor alıştırmaları spor
inceleme gezileri ve spor gelişim kampları.
c) Eğlenceli oyunlar, müzikli ve müziksiz cimnastik gösterileri.
2) Gençler kategorisindeki branşlar:
a) Spor Yarışmaları: Atletizm, basketbol, bisiklet, cimnastik, futbol,
güreş, hentbol, judo, masa tenisi, tenis, voleybol, yüzme.
b) Yukarıda yazılanlar dışında kalan dallarda spor çalışmaları,
inceleme gezileri ve spor gelişim kampları.
c) Müzikli oyunlar, müzikli ve müziksiz cimnastik gösterileri.
10.Okul spor kollarının yarışmaları resmi ve özel olmak üzere ikiye ayrılır:
Resmi yarışmalar Bakanlıkça düzenlenenlerle Türkiye Birinciliği ve
Uluslararası Okul Sporları Örgütlerince düzenlenen yarışmalardır.
Özel yarışmalar ise spor kollarının çalışmalarını yaymak, canlandırmak,
öğrencilerin spor eğitimini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek,
okullar arasında tanışma ve kaynaşma amacıyla ilgililerin izni alınarak
yapılan yarışmalardır.

Yarışma
Kuralları ve
Katılmalar

11. 1) Okullararası yarışmalar, Uluslararası yönetme kurallarına göre olur.
2) Resmi yarışmalara katılacak öğrencilere bu tüzük hükümlerine göre
lisans çıkarılır.
3) Okulların, yurt içi ve yurt dışında katılacakları resmi sportif
organizasyonlarla bunlara ilişkin işlemler Bakanlıkça planlanır ve
yürütülür.
4) Okulların, yabancı ülke okulları ile yurt içi ve yurt dışında yapacakları
özel sportif organizasyonlar Bakanlığın karar ve izinleri ile
gerçekleştirilir.

Üyelik ve Spor
Kolu
Değiştirme

12. 1) Öğretmen ve öğrenciler, kendi okullarındaki spor kolunun doğal
üyesidirler. Öğrenciler yetenek ve sağlık durumlarının elverdiği ve
yaşlarına uygun olan kategorilerde spor etkinliklerine katılırlar.
2) Öğrenciler ancak kendi okullarının spor koluna girebilir ve
yarışmalara kendi okulları adına katılabilirler. Tatillerde başka yerlere
giden öğrenciler bu yerlerdeki herhangi bir okul spor kolunun
etkinliklerine resmi yarışmalarda yer almamak koşuluyla geçici olarak
katılabilirler.
3) Bir okuldan başka bir okula nakil alan öğrenciler:
a) Yeni bir öğretim yılının başladığı günü izleyen ilk 30 gün içinde
( Tatile rast gelişinde onu izleyen ilk iş günü akşamına kadar)
bir okuldan diğer bir okula nakil alan öğrenciler, yeni
kaydoldukları okullarındaki yarışmalara, okula kayıt gününden
başlamak üzere bir ay geçtikten sonra katılabilirler.
b) (3) (a)'da belirtilen süreden sonra nakil alan öğrenciler resmi
yarışmalara katılma haklarını yitirirler.
c) Yurt dışından nakil ile gelen öğrenciler bu hüküm dışında
tutulurlar.
4) Bu tüzükte belirtilen süre içinde nakil yapan öğrenciler, aynı öğretim
yılında sözkonusu süre dışında yeniden eski okullarına nakil
oldukları takdirde okullararası yarışmalara katılamazlar.
5) Bir öğrencinin:
a) Okulunu bitirdiği,
b) Devamsızlıktan kaydının silindiği,
c) Herhangi bir nedenle okuldan ilişiğinin kesildiği hallerde,
Okul spor kolu ile ilişiği kesilir.
6) Ara ve son sınıflarda yıl sonu sınavlarından sonra bir veya birden
çok dersten başarısız duruma düşen öğrencilerden, ertesi yıl okula
devam etmeyerek ders yılı sonunda sınav döneminde sınava
girebileceğini bildiren zorunlu eğitim yaşı dışındaki öğrenciler
okullarını spor yarışmalarında temsil edemezler.
7) Kız öğrenciler yaşlarına uygun kategorilerde ve kızlara ilişkin spor
branşlarının takımlarında yer alabilirler. Kız öğrenciler, erkeklerle
aynı veya karşı takımda yarıştırılamazlar.
8) Öğrencilerin sağlık durumlarının sporla uğraşmaya elverişli olup
olmadığı veya hangi spor dallarında çalışabileceği resmi
kuruluşlarda görevli bir doktor tarafından saptanır.

ALTINCI BÖLÜM
Spor etkinlikleriyle ilgili disiplin hükümleri ve sorumluluklar
Disiplin ve
Sorumluluklar

13.1) Spor kolunun doğal üyeleri sayılan tüm öğrenciler, okul içi ve
okullararası her türlü spor etkinliklerinde okul disiplin yönetmeliğine ve
sportmenlik kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.

2) Resmi ve özel her çeşit yarışmalara, yarışmacı veya seyirci olarak
katılan öğrencilerin işleyebilecekleri suçlar okul içerisinde işlenmiş
sayılır ve ilgili öğrenci hakkında orta dereceli okullar disiplin
yönetmeliği hükümleri uygulanır.
3) Okul disiplin kurulunca, okuldan geçici olarak uzaklaştırılan cezalı
öğrenciler okuliçi ve okullararası yarışmalara katılamazlar.
4) Bakanlıkça düzenlenen okullararası resmi yarışmalarda ceza alan
öğrenciler, cezalı oldukları sürece okuliçi ve okullararası hiçbir
yarışmaya katılamazlar.
5) Okulun yarışmalara katılmasından ve iyi bir biçimde temsil
edilmesinden, yarışmalar anında çıkacak uygunsuzlukların anında
giderilmesinden ve o yarışmada görevli Beden Eğitimi öğretmenleri ile
okul yönetimince görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler
sorumludurlar. Görevlerinde ihmali saptananlar hakkında yasanın
disiplin işlemleri uygulanır. Öğretmenlerin saha içi davranışları ilgili
oyun kuralları bakımından cezai nitelik tanınması halinde öğretmene
disiplin işlemleri yanında müsabakadan men cezası da verilebilir.
Mahalli federasyonların ceza yönetmeliklerine göre işlem gören bu tür
cezalar Lig Heyetince verilir ve Bakanlık onayı ile kesinlik kazanır.
6) Bakanlıkça düzenlenen yarışmalara, okulların olanakları elverdiği
dallarda katılmaları ve sonuçlar alınıncaya kadar yarışmalara devam
etmeleri zorunludur.
7) Yurt içinde resmi ve özel, her çeşit yarışmalara katılan öğrencilerin
başında en az bir öğretmen ve bir yönetici bulunur. Okullararası
yarışmalarda, başlarında resmen görevli en az bir yöneticisi ve bir
öğretmen bulunmayan okullar, yarışmaya katılma hakkını yitirirler.
8) Öğretmenler resmi ve özel, her türlü okullararası yarışmalara sporcu
olarak katılamazlar.
Öğrencilerin
Spor Kolları ve
Kulüplerce
İlişkileri

14. 1) Zorunlu eğitim çağı dışındaki öğrenciler; Federasyonlarca tescilli
kulüplerde yaşlarına uygun kategorilerde aşağıdaki koşullarda
yarışmalara katılabilirler.
a) Velisinin yazılı iznini almak. (izin belgesi öğrenci dosyasında
saklanır.)
2) 14 (1)'de belirtilen izni almadan okuldışı kuruluşların çalışma ve
karşılaşmalarına katılan öğrenciler okul disiplin kurulunca
cezalandırılır. Kulüp çalışmalarına katılma izni verilen öğrencilerden
disiplin durumları ve davranışları bozulanların bu izinleri iptal
edilebilir.
3) Bir kulüp adına lisans almış öğrenciler, aynı gün içinde hem okulunun
hem de kulübünün yarışmacısı olursa okulunun yarışmasını seçmek
zorundadır. Aksi halde kulüp adına verilen izin belgesi geri alınır.
Ayrıca ilgili öğrenci okul disiplin kurulunca cezalandırılır.
4) Okul dışı spor etkiliklerinde Ulusal ve temsili yarışmalara katılacakların
yarıştırılmaları Bakanlığın iznine tabidir.
5) Bir kulüp adına lisans çıkarılmış öğrenciler, ilgili federasyonun
kurullarına bağlı olarak kulüp değiştirebilirler. Ancak yeni girecekleri
kulüp için, 14. maddenin 1) (a) bendindeki esaslar uyarınca, yeniden
yazılı izin belgesi almak zorundadırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Lig Heyeti
Lig Heyetinin
Oluşumu

15. Lig Heyeti, öğretim müdürlüklerinin birisinin başkanlığında, Beden
Eğitim Müfettişleri veya Bakanlıkça görevlendirilecek iki uzman ile
okullarda görev yapan üç beden eğitimi öğretmeninden (en az biri bayan
veya erkek) olmak üzere 6 kişiden oluşur.
Başkan ve üyeler öğretim müdürlüklerinin önerileri ışığında Bakan
tarafından atanır.

Lig Heyetinin
Toplanması

16. Lig Heyeti, ayda bir defadan az olmamak üzere olağan olarak haftada bir
defa toplanır. Başkanın uygun gördüğü hallerde veya üyelerinden ikisinin
Başkanlığa yapacağı yazılı istek üzerine olağanüstü olarak toplanabilir.
Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.

Lig Heyetinin
Görev ve
Yetkileri

17. 1) Lig Heyeti, her öğretim yılı başında, o öğretim yılında yer alacak
yarışma çeşitlerini saptar, gerkli gördüğünde kategorileri kümelere
ayırır ve bu maddede belirtilen esaslar ışığında yıllık çalışma
programları hazırlar ve Bakanlığın onayına sunar.
2) Düzenlenen programlar esas alınarak branş ve kategorilere göre
yapılacak etkinlikler en geç 1 Ekim'e kadar okullara gönderilir.
Okullardan gelen yanıtlar çerçevesinde (Madde 6. 3(b)) yarışmaların
gün, yer ve saatlerini belirleyecek okullara bir yazı ile bildirilir.
3) Hakemlerin, saha komiserlerinin ve lig görevlilerinin raporlarını her
hafta içinde inceler ve her spor branşına ait yarışmaların bitiminde
sonuçları tescil eder.
4) Kaçınılmaz nedenlerle yapılmayacağı anlaşılan yarışmaları ilgili
branşın yarışma yönetmeliği hükümlerine göre erteler. Ertelenen
yarışmaların yerini, gününü ve saatini belirleyerek ilgililere bildirir.
5) Yarışma programı tamamlandıktan sonra alınan teknik sonuçlara göre
yarışmalara katılan spor kollarının derecelerini ilan eder ve ödüllerini
verir.
6) Okullararası yarışmalardan önce, yarışmalar süresince ve sonunda
çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, Okul Spor Kolları Yarışma
Yönergesi, ilgili spor dalının yarışma yönetmeliği ve oyun tüzük
kuralları hükümleri çerçevesinde gerekli kararları alır.
7) Okullararası yarışmalarda disipline ilişkin olaylarda hakemlerin ve
diğer görevlilerin raporlarında belirtilmese bile, yarışmalardan önce
yarışmalar esnasında ve sonunda eğitim amaçlarına, okul sporunun
anlam ve özüne ters düşen disiplin olayları hakkında konuya ilşkin
soruşturmayı yapar ve belgelerle önerilerini (Tedbirli veya tedbirsiz)
öğretim müdürlükleri onayına sunar. (Tedbir koyma önerisi lig
heyetinin çoğunluk kararı ile yapılır.) Öğretim müdürlüklerince
onaylanan öneriler, kesinlik kazanır.
8) Yıllık bütçeyi hazırlar, harcaması konusunda gerekli önerilerde
bulunur.
9) Yarışmalar için gözlemcilerini seçer. (Gözlemci, yarışmalarda
görevine gelmeyen, görev yapmayan öğretmenleri ve diğer görevlileri
saptar, izleyici, öğrenci ve görevli öğretmenlerin eğitim amaçları
dışına çıkan davranışlarına karşı gerekli uyarıda bulunur ve maç
öncesi gerekli önlemleri alır, görev yaptığı yarışmalarda Lig Heyetine
rapor verir.)

10) Türkiye birinciliği yarışmaları ile gelişim ve hazırlık kamplarına
katılacak sporcu ve yöneticilerin belgelerini kontrol eder, uygun
olmayanların bu etkinliklere katılmalarını önler.
11) Okullararası yarışmalarda cezalı bulunan sporcu, yönetici, antrenör ve
takımların yarışmalara katılmalarını önler.
12) Çalışmalarıyla ilgili, istatistiki bilgileri derler, Bakanlığın genel
planlaması ve gelişim çalışmalarına esas olacak biçimde
değerlendirilir ve her yıl Haziran ayı içerisinde öğretim
müdürlüklerine sunar.
Kayıt İşleri

18. Lig Heyeti yönetim, teknik ve mali konulara ilişkin işlemleri yapar.
a) Karar defteri
b) Gelir, gider ve kasa defteri
c) Yoğaltıma ait malzeme defteri
ç) Yarışma sonuçlarını kayıt defteri
d) Spor kollarından alacağı ödentiler için kopyalı, seri numaralı ve
mühürlü makbuz.
e) Fatura ve senetler dosyası
f) Bakanlığa gönderilen sonuçlar dosyası
g) Yarışma fikstürleri dosyası
ğ) Lisans işlemleri dosyası

Bütçe

19. Lig Heyetlerinin yıllık bütçesi bir öğretim yılı için düzenlenir.
Lig Heyetlerinin gelir kaynakları şunlardır:
1) Lig Heyetlerinin düzenlediği yarışmalara katılan okulların bir öğretim
yılı hesabıyla katılacağı her branş ve kategori için 500.-TL'den az
olmamak üzere ödediği ödentiler.
2) Okullararası yarışmalarda izleyicilerden alınan giriş ücretleri.
3) Diğer gelirler.

Yürürlüğe
Giriş

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
20.Bu tüzük, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.

Yürütme

21. Bu tüzüğü Eğitim ve Kültür Bakanı yürütür.

