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   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 25/1985 sayılı 
Öğretmenler Yasası'nın 38 (3) maddesi uyarınca aşağıdaki tüzüğü yapar. 
 
1. Bu Tüzük, "Eğitsel Kol Etkinliklerinin Ders Saatlerine Denkliği 

Tüzüğü" olarak adlandırılır. 
 
 
 
2. Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; 
   "Bakanlık" Eğitim ve öğretim işleriyle görevli Bakanlığı anlatır. 
   "Eğitsel Kol" Ders dışında bir programa bağlı olarak sürdürülen eğitim 

etkinliklerinin tümünü anlatır. 
   "Okul" Bakanlığa bağlı herhangi bir orta, mesleki teknik öğretim 

kurumunu anlatır. 
 
3. Bu tüzük; orta, mesleki ve teknik öğretim okullarında sürdürülen eğitsel 

kol etkinliklerindeki saatlerin, ders saatlerine göre denkliğini kapsar ve bu 
hususların düzenlenmesini amaçlar. 

 

Eğitsel Kollar 
ve Denklik 

4. 1) Okullarda düzenlenen eğitsel kol etkinlikleri; öğrencilerin gerek 
derslerde ve gerekse okulun genel hayatı içinde kişisel gelişmelerini, 
toplumsal eğitimlerini, yurtseverlik ve yardımseverlik ile ödev ve 
sorumluluk duygularını besleyip güçlendirmek; onları ulusal ve 
toplumsal hayatın gerektirdiği iş bölümüne ve işbirliğine alıştırmak; boş 
zamanlarını iyi kullanma ve iyi alışkanlıklar kazandırmayı amaçlar. Bu 
amaç için olanak ve gereksinimlere göre okullarda eğitsel kollardan, 
gerekli görülenler konulur. 

    2) Eğitsel kolların haftalık ders saatlerine denkliği şöyledir: 
      a) Kültür, edebiyat ve yayın kolu (3 ders saatine denktir.) 
      b) Müzik kolu (3 ders saatine denktir.) 
      c) Spor Kolu (3 ders saatine denktir.) 
      d) Folklor Kolu (2 ders saatine denktir.) 
      e) Temizlik, Sağlık ve Görgü Kolu (2 ders saatine denktir.) 
       f) Fen ve Teknoloji Kolu (Teknolojik gelişimlerin izlenmesi ve    

 tanıtılması) (2 ders saatine denktir.)      
      g) Kitaplık Kolu (1 ders saatine denktir.) 
      h) Kooperatif Kolu (1 ders saatine denktir.) 

       ı) Tarım ve Hayvancılık Kolu (1 ders saatine denktir.) 
      i) Turizm, Gezi ve İnceleme Kolu (1 ders saatine denktir.) 
      j) Fotoğrafçılık Kolu (1 ders saatine denktir.) 
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      k) Trafik Kolu (1 ders saatine denktir.) 
          Bu eğitsel kollarda görev alan öğretmenlerin çalışmaları, her kolun 

karşısında belirtilen ders saatlerine denktir. Bunun dışında, Bakanlığın 
izniyle oluşturulacak eğitsel kollardaki etkinlikler,    1 ders saatine denk 
olacaktır.  

 l)  Sınıf öğretmenliği 2 ders saatine denktir. 

Laboratuvar ve 
Atelye 
Hazırlıkları 
491/1994 
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5. Laboratuvar ve atelye hazırlıkları için yapılacak çalışmalar, hangi tür ve 
düzeyde olursa olsun 3 ders saatine denktir. 

 1) Endüstri Meslek Liseleri, Ticaret Liseleri, Kız Meslek Liseleri ve Tarım 
Meslek Liselerinin, içeriği itibarıyle uygulamalı Meslek derslerinden, 
Teknik Resim, Meslek Resmi, Bilgisayar, Daktilografi, Servis 
Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Yemek Pişirme, Temel Sanat Eğitimi, Kalıp 
Hazırlama ve Giyim Uygulama Teknikleri, Süsleme Resmi, Moda 
Resmi, Ev Yönetimi ve Yiyecek Hazırlama Teknikleri dersleri için 
yapılacak; 

  a)  Haftalık 4-12 saat arası hazırlık çalışmaları 1 ders saatine; 
  b) Haftalık 13-20 saat arası hazırlık çalışmaları 2 ders saatine denk  

sayılır. 
 2) Genel Lise ve Ortaokullardaki İş-Teknik, Daktilografi, Bilgisayar 

derslerindeki ders saatlerine, 5(1) (a) ve (b) fıkrası hükümleri uygulanır. 
 
Haftalık 
Çalışma Saati 

 
6. Her kol için haftalık ortalama çalışma saati, en az belirlenen denklik saati 

kadardır.       
 
Yürütme 
 
Yürürlük 

 
7. Bu Tüzüğü Bakanlık yürütür. 
 
8. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe 

girer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


