
 

 

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, 71/2009, 

49/2011, 31/2013, 08/2015, 47/2015, 49/2017 ve 34/2019 Sayılı Yasalar) 

 

Madde 38 ve 103 Altında Yapılan Tüzük 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Öğretmenler Yasası’nın 38’inci 

maddesinin (3)’üncü fıkrasının ve 103’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye 

dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

 

 

Kısa İsim  1.  Bu Tüzük, Eğitsel Kol Etkinliklerinin Ders Saatlerine Denkliği 

Tüzüğü olarak isimlendirilir. 

  

 BİRİNCİ KISIM 

Genel Kurallar 

  

Tefsir 

 

2. Bu Tüzükte, metin başka türlü gerektirmedikçe; 

 “Atölye”, Uygulamalı meslek derslerinin yapıldığı ortamı anlatır. 

 “Atölye Hazırlık Defteri”, Atölye hazırlıklarının yazıldığı defteri 

anlatır. 

 “Bakanlık”, Eğitim ve öğretim işleriyle görevli Bakanlığı anlatır. 

“Denklik”, Öğretmenlere eğitim etkinliklerine katılmalarına bağlı 

olarak verilen ders karşılığıdır. 

 “Eğitsel Kol”, Ders dışında bir programa bağlı olarak sürdürülen eğitim 

etkinliklerinin tümünü anlatır. 

 “Eğitsel Kol Dosyası”, Eğitsel kol etkinliklerinin tutulduğu dosyayı 

anlatır. 

 “Laboratuvar”, Laboratuvar çalışmalarının yapıldığı eğitim ortamını 

anlatır. 

 “Laboratuvar Hazırlık Defteri”, Laboratuvar hazırlık çalışmalarının 

ve deney planının yazıldığı defteri anlatır. 

 “Okul”, Bakanlığa bağlı herhangi bir orta ve mesleki ve teknik öğretim 

kurumlarını anlatır. 

 “Uygulamalı Meslek Dersi”, Atölye ortamında yapılan ders öncesi 

hazırlık gerektiren dersleri anlatır. 

   

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, okullardaki eğitsel kol etkinlikleri ile 

öğrencilerin okul içi derslerde ve okul dışındaki hayatları içerisinde 

kişisel gelişimlerini, toplumsal eğitimlerini, yurtseverlik, 

yardımseverlik ve ödev ve sorumluluk duygularını besleyip 

güçlendirmek; onları ulusal ve toplumsal hayatın gerektirdiği iş 

bölümüne ve iş birliğine alıştırmak; boş zamanlarını iyi 

kullanmalarını sağlamak ve iyi alışkanlıklar kazandırmak, 

organizasyon ve koordinasyon becerilerini geliştirmektir.  

Kapsam 4. Bu Tüzük, orta ve mesleki ve teknik öğretim okullarında sürdürülen 

eğitsel kol etkinliklerindeki saatlerin ders saatlerine göre denkliğine 

ilişkin kuralları kapsar. 



 

 

 İKİNCİ KISIM 

Eğitsel Kol Etkinlikleri ve Denklik 

  

Eğitsel Kol 

Etkinlikleri 

5. (1) Aşağıda belirtilen Eğitsel kol etkinlikleri okulların olanak ve 

gereksinimleri dikkate alınarak oluşturulur:      

  (A) Kültür, Edebiyat ve Yayın Kolu 

  (B) Milli Günleri Kutlama Kolu 

  (C) Müzik Kolu 

  (D) Spor Kolu 

  (E) Folklor Kolu 

  (F) Temizlik, Sağlık ve Görgü Kolu 

  (G) Fen ve Teknoloji Kolu 

  (H) Kitaplık Kolu 

  (I) Tarım ve Hayvancılık Kolu 

  (J) Turizm, Gezi ve İnceleme Kolu 

  (K) Fotoğrafçılık Kolu 

  (L) Çevre ve Doğa Kolu 

  (M) Trafik Kolu 

  (N) Sınıf Öğretmenliği 

  (O) Disiplin Kurulu Çalışmaları 

(P) Tiyatro Kolu 

    

  (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen eğitsel kol etkinlikleri ile 

okulların bunların dışında açmak istedikleri eğitsel kol etkinlikleri 

Bakanlığın izniyle düzenlenir.  

 

Öğretmenlere 

Eğitsel Kol Etkinliği 

Verilmesine İlişkin 

Kurallar 

6. (1) Bir öğretmenin eğitsel kol etkinliklerine karşılık alacağı 

denklik en fazla 3 ders saatine denk olur.  

(2) Eğitsel kol etkinlikleri okul imkanları gözetilerek 

oluşturulur. 

  (3) Eğitsel kol etkinlikleri bir öğretim yılını kapsar. 

(4) Sınıf Öğretmenliği her şubeye bir öğretmen olacak 

şekilde bir ders saatine denk olarak düzenlenir. 

  (5) Okullarda Sınıf Öğretmenliği ve Disiplin Kurulu 

Çalışmaları haricindeki Eğitsel Kol Etkinlikleri için 

her okulda 250 öğrenciye kadar 2 öğretmene, 250 

öğrenci üzerinde ise en fazla 3 öğretmene aynı eğitsel 

kol etkinliği verilir. 

  (6) Beden Eğitimi öğretmenleri Spor Kolunun doğal 

üyesidirler. Spor Koluna Beden Eğitimi öğretmenleri 

dışında ihtiyaca göre en çok iki (2) öğretmen 

görevlendirilebilir. 

   

 

Eğitsel Kol 

Etkinlikleri 

Denklik 

7. Eğitsel kol etkinliklerinde görev alan öğretmenlerin çalışmaları her 

kolun karşısında belirtilen ders saati kadardır. Eğitsel kol 

etkinlikleri haftalık ders saatlerine denktir: 

  (1) Kültür, Edebiyat ve Yayın Kolu (3 ders saatine 

denktir.) 

  (2) Milli Günleri Kutlama Kolu (1 ders saatine denktir.) 

  (3) Müzik Kolu (3 ders saatine denktir.) 

  (4) Spor Kolu (3 ders saatine denktir.) 

  (5) Folklor Kolu (2 ders saatine denktir.) 



 

 

  (6) Temizlik, Sağlık ve Görgü Kolu (1 ders saatine 

denktir.) 

  (7) Fen ve Teknoloji Kolu (Teknolojik gelişimlerin 

izlenmesi ve    tanıtılması) (1 ders saatine denktir.) 

  (8) Kitaplık Kolu (1 ders saatine denktir.) 

  (9) Tarım ve Hayvancılık Kolu (1 ders saatine denktir.) 

  (10) Turizm, Gezi ve İnceleme Kolu (1 ders saatine 

denktir.) 

  (11) Fotoğrafçılık Kolu (1 ders saatine denktir.) 

  (12) Çevre ve Doğa Kolu (1 ders saatine denktir.) 

  (13) Trafik Kolu (1 ders saatine denktir.) 

  (14) Sınıf Öğretmenliği 26 öğrenciye kadar 1 ders saatine 

denktir. 27 öğrenci ve üzeri için 2 ders saatine 

denktir. 

    (15) Disiplin Kurulu Çalışmaları (250 öğrenciye kadar 1 

ders saatine, 250 öğrenci üzeri 2 ders saatine denktir.) 

 (16) Tiyatro Kolu ( 2 ders saatine denktir.) 

    

  Ancak yukarıda belirtilenler dışında Bakanlığın izniyle 

oluşturulacak eğitsel kol etkinlikleri 1 ders saatine denk 

olur. 

 

Öğretmenin Eğitsel 

Kol Etkinlikleri 

Denkliğinden 

Yararlanması 

8. Öğretmenin eğitsel kol etkinlikleri denkliğinden yararlanması için; 

  (1) Eğitsel kol etkinliklerinin öğretmen ders programında 

belirtilmesi zorunludur. 

  (2) Eğitsel kol etkinliklerinin hedef ve amaçları 

belirlenerek eğitsel kol etkinlikleri dosyası tutulması 

zorunludur. 

  (3) Eğitsel kol etkinliklerinin yıllık faaliyet programının 

akademik çalışma takviminde belirlenen süre 

içerisinde ilgili daireye ulaştırılması zorunludur. 

  (4) Öğretmenlerin okul ihtiyaçlarına göre en az bir eğitsel 

kolda görev alması zorunludur. 

(5) Öğretmenlere en fazla 3 ders saati eğitsel kol 

etkinlikleri denkliği verilir. 

 

Laboratuvar / 

Atölye 

Hazırlıklarına 

İlişkin Kural 

9. (1) Laboratuvar hazırlıkları; 

(A) Laboratuvar hazırlıklarının yıllık ders planında 

gösterilmesi zorunludur. 

(B)   Laboratuvar hazırlık defterinin usulüne uygun olarak 

doldurulması zorunludur. 

 

  2 Atölye Hazırlıkları; 

   (A) 

 

(B) 

Uygulamalı meslek dersleri atölye ortamında yapılması 

ve atölye hazırlık defterinin tutulması zorunludur.  

Genel lise ve ortaokullardaki Bilgisayar ve Teknoloji 

Tasarım derslerinin yıllık planlarında gösterilmesi, 

laboratuvar ve atölye hazırlık defterlerinin tutulması 

zorunludur. 

 



 

 

Laboratuvar/ 

Atölye 

Hazırlıklarının 

Denkliklerine 

İlişkin 

Kurallar 

10. (1) Meslek liselerinde uygulamalı meslek dersleri Talim ve Terbiye   

Dairesi tarafından belirlenen dersleri kapsar. 

(2) Meslek liselerinde atölye ortamlarında yapılan uygulamalı   

      meslek dersleri için hazırlık çalışmaları; 

 

    (A) Haftalık 4 – 12 saat arası hazırlık çalışmaları 1 

ders saatine denk sayılır. 

(B) Haftalık 4 – 12 saat arası en az iki sınıf ve üzeri 

düzeyde hazırlık çalışmaları 2 ders saatine denk 

sayılır. 

(C) Haftalık 13 saat ve üzeri hazırlık çalışmaları 2 ders 

saatine denk sayılır. 

(D) Haftalık 13 saat ve üzeri ve en az iki sınıf 

düzeyindeki hazırlık çalışmaları 3 ders saatine 

denk sayılır.  

 

  (3) Laboratuvar hazırlık çalışmaları; 

(A) Laboratuvar denklikleri sadece Laboratuvarı olan 

okullarda fiilen hazırlık çalışması yapan 

öğretmenlere uygulanır. 

(B) Yalnızca bir sınıf düzeyinde yapılan hazırlık 

çalışmaları 2 ders saatine denk sayılır. 

(C) İki ve daha fazla sınıf düzeyinde yapılan hazırlık 

çalışmaları 3 ders saatine denk sayılır. 

  (4) Genel lise ve ortaokullardaki Bilgisayar ve Teknoloji Tasarım 

derslerinin hazırlık çalışmalarında bu maddenin (2)’inci 

fıkrasının (A) ve (C) bendleri uygulanır.  

 

Eğitsel Kol 

Etkinliklerinin 

Başlaması, 

Denetimi ve 

Sergilenmesi 

11 (1) Eğitsel kol etkinlikleri en geç Ekim ayının ilk haftası çalışmaya 

başlar. Bu kapsamda aşağıdaki çalışmalar yapılır: 

  (A) Eğitsel kol etkinliğindeki öğrenci listeleri, ilgili 

öğretmen tarafından okul idarelerine teslim edilir. 

  (B) Eğitsel kol etkinlikleri yıllık çalışma programı, ilgili 

öğretmen tarafından okul idaresine teslim edilir. 

  (C) Eğitsel kol etkinliğinin sonucu, hedef kitleye yönelik 

yapılacak çalışmaların yıl içinde ne zaman 

sonuçlanacağı okul idaresine bildirilir. 

  (D) Bu Tüzük kuralları çerçevesinde gerçekleşen eğitsel 

kol etkinliklerin faaliyetlerinin sonuçları öğretim yılı 

sonunda ilgili daireye bildirilir. 

 

 (2) Eğitsel kol etkinlikleri, okul idareleri ve Bakanlığın gözetim ve 

denetiminde yapılır.  

 (3) Eğitsel kol etkinlikleri çalışmaları sonucu oluşan faaliyetler, yıl 

içerisinde veya yıl sonunda düzenlenecek etkinliklerle sergilenir.  

 (4) Okulların eğitsel kol etkinliği ile ilgili Bakanlık tarafından 

düzenlenecek yarışma ve benzeri etkinliklere katılımı zorunludur. 

 



 

 

Eğitsel Kol 

Etkinliklerinin 

Haftalık 

Çalışma Saati 

12. Eğitsel kol etkinlikerinin haftalık ortalama çalışma saatleri 

belirlenen denklik saati kadardır. 

 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Kurallar 

  

Yürürlükten 

Kaldırma  

 

 

14.5.1986 

RG. 44 

EK III 

AE. 257 

 

 

13.10.1993 

RG. 105 

EK III 

AE. 491 

 

29.7.1994 

RG.84 

EK III 

AE. 380 

 

13. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Eğitsel Kol 

Etkinliklerinin Ders Saatlerine Denkliği Tüzüğü Tüzük 

uyarınca yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten 

kaldırılır. 

Yürütme  

Yetkisi           

14. Bu Tüzük, eğitim işleri ile görevli Bakanlık tarafından 

yürütülür. 

   

Yürürlüğe Giriş   15. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak      

     yürürlüğe girer. 


