ÖĞRETMENLER YASASI
(25/1985, 33/1985, 11/1986, 32/1987, 14/1988, 34/1988, 14/1989, 3/1990, 52/1990,
13/1991, 61/1991, 12/1992, 50/1992, 5/1993, 11/1994, 44/1994, 3/1995, 19/1995,
60/1995, 14/1996, 17/1997, 2/1998, 15/1998, 4/1999, 20/1999, 49/1999, 65/1999,
16/2000, 20/2000, 11/2001, 24/2001, 32/2001, 22/2002, 4/2003, 64/2003, 31/2004,
36/2004, 29/2005, 60/2005, 45/2006, 60/2006, 33/2007, 56/2007, 6/2008, 33/2008,
38/2008 ve 71/2009 Sayılı Yasalar)
Madde 7 ve 38(7) Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Öğretmenler Yasası'nın 7’nci ve 38’inci
maddesinin (7)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, “Öğretmen Kadrolarının Eğitim ve Öğretim Kurum ve
Kuruluşlarına Dağılımı Tüzüğü” olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

25/1985
331985
11/1986
32/1987
14/1988
34/1988
14/1989
3/1990
52/1990
13/1991
61/1991
12/1992
50/1992
5/1993
11/1994
44/1994
3/1995
19/1995
60/1995
14/1996
17/1997
2/1998
15/1998
4/1999
20/1999
49/1999
65/1999

2.

16/2000
20/2000
11/2001
24/2001
32/2001
22/2002
4/2003
64/2003
31/2004,
36/2004
29/2005
60/2005
45/2006
60/2006
33/2007
56/2007
6/2008
33/2008
38/2008
71/2009

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
"Bakan", eğitim ve öğretim işleri ile görevli Bakanı anlatır.
"Bakanlık", eğitim ve öğretim işleri ile görevli Bakanlığı anlatır.
“Çift Kadro Öğretmen”, Kamu Hizmeti Komisyonu veya Bakanlık
tarafından birden fazla okulda görevlendirilen öğretmeni anlatır.
"Daire" Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim Müdürlüklerinin tümünü
veya herhangi birini anlatır.
"Ders Saati", Öğretmenler Yasası'nın ilgili maddelerinde belirtilen
düzenlemeleri anlatır.
“Duyuru”, Bakanlık ilan tahtasında veya Bakanlığın internet sitesinde
yapılacak açıklamaları anlatır.
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Amaç

3.

Bu Tüzüğün amacı, öğretmen kadrolarının, eğitim ve öğretim kurum
ve kuruluşlarına dağılımının Bakanlık tarafından belirlenerek
düzenlenmesini sağlamaktır.

Kapsam

4.

Bu Tüzük, öğretmen kadrolarının eğitim ve öğretim kurum ve
kuruluşlarına dağılımı ile ilgili her türlü işlemi kapsar.
İKİNCİ KISIM
Ders Programları ve İlkokullarda Kadrolar ile Ders Saatlerinin
Belirlenmesi

Ders ve
Programların
Belirlenmesi
İlkokullarda
Kadroların
Belirlenmesi

5.

Talim ve Terbiye Dairesi, her yıl Haziran ayının en geç 25’ine kadar,
okul ders programlarını ve öğretmenlerin branşlarına göre
verebilecekleri dersleri belirleyerek duyurur.

6.

İlkokullar bakımından, kadroların belirlenmesinde olanaklar
ölçüsünde aşağıdaki şekilde dağıtım yapılır:
(1)(A)Her okulda, ilk otuzbeş öğrenciye kadar bir öğretmen; otuz
beşten fazla her otuz veya daha az öğrenci için bir öğretmen;
(B)Birleştirilmiş sınıfları bulunan okullarda, ilk otuz öğrenciye bir
öğretmen; otuz veya daha az öğrenci için bir öğretmen;
(C)Dört öğretmene kadar her okulda bir sorumlu öğretmen;
(Ç)Beş veya daha fazla öğretmeni olan her okulda bir Müdür;
(D)Sekiz veya daha fazla sınıfı bulunan her okulda bir Müdür
Muavini ve dört öğretmene kadar öğretmen olan her okulda
bir sorumlu öğretmen.
Ancak bu dağıtımda, sekiz veya daha fazla öğretmeni
bulunan okullarda öğretmen kadro sayısı belirlenirken,
Müdür Muavinlerinin, yöneticilik işlevlerini aksatmayacak
sayıda ders vermeleri ve sınıf öğretmenliği yapmaları ilke
olarak gözetilir.
(E)İlk üçyüz öğrenciye kadar bir Müdür Muavini ve ondan
sonraki her iki yüz öğrenciye kadar ilave bir Müdür Muavini.
(2)En az dört Müdür Muavini bulunan okullarda en kıdemli muavin,
Başmuavin olarak görev yapar.

İlkokullarda
Öğretmenlerin Ders
Saatlerinin
Belirlenmesi

7.

İlkokullarda öğretmenlerin haftalık ders saatleri aşağıdaki gibidir:
(1)(A)Müdür ve Müdür Muavininin haftalık ders saatleri, hale göre,
bu görevlerini tam olarak yapmalarını sağlayacak sayıda olur.
Ancak, bir Müdürün ders saatleri haftada en çok dört saat;
Müdür Muavininin ise en az yedi, en çok on iki saattir.
(B)Müdür, Başmuavin ve Müdür Muavinlerine haftalık ders saatleri
üzerinde ders veya ders doldurma görevi verildiği takdirde, ek
çalışma ödeneği verilir.
(2)İlkokul öğretmenlerinin haftalık ders saatleri yirmibeş, “B
Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenlerinin haftalık ders saati
yirmiüç, “A Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenlerinin haftalık
ders saatleri ise yirmi ders saatidir.
Ancak resim, beden eğitimi, yabancı dil, işbilgisi, ev idaresi
derslerini veren ilkokul öğretmenleri ile okul öncesi ve özel eğitim
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kurumlarında görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saatleri yirmi,
“B Öğretmen” baremindeki özel ders öğretmenlerinin haftalık ders
saatleri onsekiz, “A Öğretmen” baremindeki özel ders
öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise onbeş ders saatidir.
Öğretmenlere bu ders saatleri üzerinde ders veya ders doldurma
görevi verildiği takdirde, ek çalışma ödeneği verilir.
(3) Bu madde amaçları bakımından "saat" sözcüğü, eğitim ve
öğretim programı gereğince belirlenen ders süresini anlatır.
(4)Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen ölçütler çerçevesinde ilkokulların
kadroları her yıl 25–30 Haziran tarihleri arasında oluşturulur.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Orta, Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları ile Pratik Sanat
Okullarında Kadroların, Öğrenci Sayıları İle
Ders Saatlerinin Belirlenmesi ve Bildirilmesi

Orta, Mesleki ve
Teknik Öğretim
Kurumları ile Pratik
Sanat Okullarında
Kadroların
Belirlenmesi

8.

Orta, Mesleki ve
Teknik Öğretim
Kurumları ile Pratik
Sanat Okullarında
Şube Öğrenci
Sayılarının
Belirlenmesi

9.

Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile pratik sanat okulları
bakımından kadroların belirlenmesinde olanaklar ölçüsünde;
(1) Her sınıf veya şubede (derslikte), kırktan fazla öğrenci
bulunmayacak ve her öğretmen, ikiyüzelliden fazla
öğrenciye ders vermeyecek;
(2) Her okulda, bir Müdür ve bir Müdür Muavini bulunacak ve
her ikiyüz öğrenciye bir Müdür Muavini düşecek;
(3) Her okulda, eğitim ve öğretim etkinliklerinin etkin ve verimli
bir biçimde yürütülmesine olanak sağlayacak sayıda bölüm
şefi ile atölye şefi bulunacak; ve
(4) En az dört Müdür Muavini bulunan okullarda bir Başmuavin
bulunacak,
şeklinde dağıtım yapılır.
Her okulda sınıf düzeyinde şube sayıları olanaklar ölçüsünde
aşağıdaki ölçütlere göre belirlenir:
(1) Her sınıf veya her şube düzeyinde öğrenci sayıları ortaokul,
lise, ticaret ve meslek liseleri sınıflarında yirmialtı öğrenci
bulunacak şekilde düzenlenir.
(2) Genel liselerde alan/bölüm veya dalın açılabilmesi için en az
oniki öğrencinin bulunması öngörülür.
(3) Meslek liselerinin 10’uncu ve 11’inci sınıflarında alan/dalın
açılabilmesi için sekiz öğrenci bulunması koşuldur. Her sınıf
düzeyinde ilgili alanda/dalda onaltı öğrenci bulunacak şekilde
düzenlenir.
(4) Meslek liselerinin 10’uncu 11’inci ve 12’nci sınıflarında kültür
derslerinde her şubede yirmialtı öğrenci bulunacak şekilde
düzenlenir.
(5) Seçmeli derslerin açılabilmesi için en az onaltı öğrencinin
bulunması öngörülür.
(6) Alan/bölüm/dal açıldıktan sonra öğrenci sayısının yukarıda
belirlenen sayıların altına düşmesi halinde ilgili daire müdürü
alan/bölüm dalın devamlılığıyla ilgili kararı verir.
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Orta, Mesleki ve
Teknik Öğretim
Kurumları ile Pratik
Sanat Okullarında
Ders Saatlerinin ve
Öğretmen
Dağılımının
Belirlenmesi

10.

Orta, Mesleki ve
Teknik Öğretim
Kurumları ile Pratik
Sanat Okullarındaki
Şube Sayıları,
Öğrenci Sayısı ve
Seçmeli Ders
Saatlerinin
Bildirilmesi

11.

(1)Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile pratik sanat
okullarında öğretmenlerin haftalık ders saatleri aşağıdaki gibidir:
(A)Müdür, Müdür Muavini, Başmuavin, Atölye Şefi ve Bölüm
Şeflerinin haftalık ders saatleri duruma göre, Müdürlük,
Müdür Muavinliği, Başmuavinlik, Atölye Şefliği ve Bölüm
Şefliği görevlerinin tam olarak yapılmasını sağlayacak sayıda
olur.
Ancak, ders yılı içinde, bir Müdür haftada en çok dört saat,
Müdür Muavini haftada en az dört, en çok yedi saat; Atölye
Şefi haftada en çok 8 saat ders yapar; Bölüm Şefi ise
haftada en az yedi, en çok on saat ders yapar.
(B)Müdür, Müdür Muavini, Başmuavin, Atölye Şefi ve Bölüm Şefi
dışındaki her öğretmen, ders yılı içinde, haftada en az onsekiz,
en çok yirmi saat; “B Öğretmen” baremindeki her öğretmen
haftada en az onbeş, en çok onsekiz saat; “A Öğretmen”
baremindeki her öğretmen ise haftada en az onüç en çok onbeş
saat ders yapar.
(C)Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, ders yılı
içinde haftada en az sekiz, en çok on saat ders yaparlar. Eğitsel
kol etkinlikleri haftada en çok üç ders saatine, laboratuvar ve
atölye hazırlıkları haftada en çok üç ders saatine denk olur.
(Ç)Teknik öğretim görevlileri, çalıştıkları süre içinde, haftada en
çok yirmibeş saat ders yaparlar ve eğitim ve öğretim işleri
dışında başka bir görevle görevlendirilemezler.
Ancak, mesleklerine uygun olması halinde, döner sermaye ile
çalıştırılan branşlarda veya Bakanlıkta görevlendirilebilirler.
(2)Her okulda yukarıdaki fıkralarda belirtilen ölçütler
çerçevesinde, okul kadrosunun tamamlanmasında çift kadro
öğretmen verilebilir.
(3)İmkânlar ölçüsünde olmak üzere;
(A)Her okulda bir müzik öğretmeni,
(B)Her okulda bir bayan, bir erkek beden eğitimi öğretmeni,
(C)Meslek liselerinde her okuldaki her alan için bir teknik
öğretim görevlisi,
(Ç)Her okulda her alanda öğretmen olması halinde bir atölye
şefi, (D)Her okulda her alanda öğretmen olması halinde bir
bölüm şefi,
bulunması, sağlanır.

Okul Müdürleri, her eğitim ve öğretim yılı sonunda bir sonraki eğitim
ve öğretim yılında oluşturacakları şube ve şubelerdeki öğrenci
sayılarını, açılacak seçmeli dersler için gerekli öğretmen ders
saatlerini bu Tüzük kurallarına bağlı olarak her yıl Haziran ayının en
geç 15’ine kadar bağlı bulundukları Daireye bildirirler.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Kadroların Hesaplanması, Genelge Yayımlama ve Genelge
Komisyonunun Oluşumu
Kadroların
Hesaplanması

12.

Yukarıdaki maddelerde düzenlenen ölçütler çerçevesinde orta,
mesleki ve teknik öğretim kurumları ile pratik sanat okullarının
kadroları her yıl 15-30 Haziran tarihleri arasında oluşturulur.
Kadroların oluşturulmasında yapılacak hesaplamalarda bu Tüzüğün
10’uncu maddesindeki kurallar dikkate alınır. Oluşturulan kadrolar
duyurulur.

Genelge
Yayımlama

13.

Genelge
Komisyonunun
Oluşumu

14.

Bakanlık,
bu
Tüzük
kuralları
doğrultusunda
genelgeler
yayımlayabilir.
Ancak, çıkarılacak genelgeler bu Tüzük
kurallarına aykırı olamaz.
Yukarıdaki 13’üncü maddede çıkarılması öngörülen genelgeleri
düzenleyecek komisyon; Talim ve Terbiye Dairesi’nden bir, ilgili
öğretim Dairelerinden birer, Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme
ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığından bir ve yetkili sendikaların iki
temsilcisinden oluşur.
BEŞİNCİ KISIM
Son Kurallar

Yürütme

15.

Bu Tüzük, eğitim ve öğretim işleri ile görevli Bakanlık tarafından
yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

16.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
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