
MtLLi E(;h1M BAKANU(;INA BA(;U E(;lTfM KURUMLARI Y{)NETtct VE 
{)(;RETMENLERtNtN NORM KADROLARINA tLt$KiN Y{)NETMEUK 

BiRtNCt B{)LOM 

Ama~, Kapsam, Dayanak ve Tanmdar 


Ama~ 
MADDE 1- (1) Bu YOnetrneli~n aroacI; Mill E~tirn Bakanh~ma ba~h her derece ve 

tiirdeki orglin ve yaygm e~tim kurumlanmn yonetici ve ogretmen norm kadrolanrun 
belirlenmesine i1i~kin usuJ ve esaslan dib:enlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu YOnetmelik, Milli E~tim Bakanll~na bagb ber derece ve tiirdeld 

orglin ve yaygm egitim kurumlanru kapsar. 

Dayanak 
MAnDE 3- (I) Bu YOnetrnelik, 25/8120]) tan1l1i ve 652 saYlh Mi1Ii Egitim 

Bakanll~run Te~i1at ve Gi>revleri Hakkmda Kanun HOkmfinde Kararnamenin 36 nCI ve 
38 inci maddelerine dayanJlarak haztrlanml~r. 

TaDimlar 
MAnDE 4- (1) Bu YOnetmeli~ uygularunastnda; 
a) AlanlBOlllin: Milli Egitim Bakanh~a ba~h orglln ve yaygm e~itim kurumlannda 

uygulanan e~itirn programlanrun i~rigine uygun olarak bir veya birbirini tamamlayan ya da 
h$msIz birden ~k aUilyelerdenlbirimlerden ol~ egitim, 6gtetim ve/veya tlretim ortamlru, 

b) AtOlye: Mesleki ve teknik egitim programlannm gerektirdi~i uyguJamab derslerde 
bilgi, beceri ve davrant~larm kazandlnlmasl amaclyla sa~hk ve gOvenlik ko~lan da dikkate 
a1marak gerekli donatIml yapllmt~ egitirn, O~etim, uyguJama ve tlretim yapllan ortamt, 

c) Bakan: MiIIi E~tim Bakantru, 

y) Bakanhk: Milli Egitim Bakanll~ru, 


d) Ders yilkii: Milli E~itim Bakanll~na bagh her derece ve tUrdeki 6rglin ve yaygtn 

egitim kurumlarmda, Bakanhkya beIirIenen saytdaki ogtenciden ol~ ~ube veya gruplann 
dAhll olduklart slruflara gOre o~im programlannda g&terilen teorik ve uyguJamall ders 
saatlerinin haftahk saYISlm, 

e) Egitim bOlgesi: Her y~taki nnt'usun egitim ve Ogtetiminin ~anabi1ecegi de~i~ik tilr 
ve kademelerden ol~ okullarla Owetrnenlerin mesleki e~tim ve sosyal ihtiyaylartnm 
~llanabileceSi tesislerin buJundu~ bOlgeyi, 

t) Egitim kurumu: Mill Egitim Bakanlt~ ba~h her derece ve tllrdeki orgUn ve yaygtn 
egitim veren okul ve kurumIan, 

g) E~itirn kampusu: Millt Egitim Bakanll~a bagh degi~ik tQr ve derecedeki birden 
fazla okul ve kurum ile bunlara ba~h pansiyon, yatakhane, yemekhane, ktltOphane, spor 
alanlan, rehberlik ve saShk Unitesi, konferans salonu, yok amayh salon ve benzeri yerleri 
iyerisinde bulunduran a1anl, 

~) Laboratuvar: Derslerle ilgiJi i~, i~lem, deney, gozlem, inceleme, ~rma, geli~e 
ve benzeri uygulamalartn yapllmasl amaclyla saAhk ve gOvenlik ko~uJlan da dikkate a1marak 
gerekli donaruma sahlp e~tim ve ogretim laboratuvan ile mesleki ve teknik e~itimde uygulama 
ve 1iretim yapdan ortamt, 

h) Norm kadro: Milli E~itim Bakanll~a ba~lt her derece ve tilrdeki Orgfln ve yaygJD 
egitim kurumlarmda buJunmasl gereken yOnetici ve ogretrnen saytStm, 

I) Orgfln e~tim kurumu: Oku1 oncesi egitim kurumlan, ilkowetim kurumlan (ilkoku1, 
ortaokul ve imam hatip ortaokulu) ve ortaOgretlm kurumlanm, 



i) Proje okulu: Ulusal projeler i1e uluslararasl ikili ya da ~ok tarafh olarak yapdan 
anl~ veya protokollere gOre proje uygulamasl yapJlan egitim kurumlanm, 

j) Tam gUn tam yJ! e~m: Mesleki ve teknik Orgiin ve yaygm ejitim kurumlanmn fizikj 
kapasitelerinden azami derecede yararlamlmasl amaclyla hafta sonu, yanytl ve yaz tatiJleri de 
dahll olmak iizere 01.00-22.00 saatleri arasmda yapIlan egitim ve Ogretimi, 

k) Yaygm egitim kunnnu: iligiln egitimin yamnda veya dt~mda egitim faaliyetlerinin 
yiIrlltllldiigtl kurumlan, 

I) yerl~im merkezi: tl ve il~e belediyesi slmrlan i~inde kalan mahaller He koyleri, 
m) YiSnetici: Milli Egitim Bakanh~na baglt egitim kurumlannda mtldilr, mildiir 

b~yardtmclSl ve mlldilr yardtmcisl gOrevlerini 14nt1965 tarihli ve 651 say1l1 Devlet 
Memurlan Kanununun 88 inci maddesine gore ikinci gorev kapsammda yilt11tenleri, 

ifade eder. 

tKtNct BOLfJM 
YiSnetici Normu 

Mldiir norm kadrosu 
MADDE 5- (1) Birle~~ simf uygulamasl yaptlan okullar hari~ olmak iizere, egitim 

kurumlanmn her biri i~in mOdnr norm kadrosu verilir. 
(2) (nel e~itim kurumlan hari~ olmak iizere, aym bah~e farkh binalarda faaliyet 

gosteren farlelt derece ve tilrdeki egitim kurumlanmn her birine miidiir norm kadrosu verilir. 
(3) Aym binada faaliyet g6steren farkll derece ve tiirdeki egitim kurumlanndan sadece 

Owenci saytSl en fazla olana mtldnr norm kadrosu verilir. 
(4) Aym ~e faaliyet gOsteren farlel! derece ve tilrdeki ozel egitim kurumlanndan 

sadece O~nci saYlsl en fazla olan egitim kurumu i~in bir mtldQr norm kadrosu verilir. 
(5) Egitim kampusu ~eklinde yapllanan egitim kurumlan iyin bir mtldQr norm kadrosu 

verilir. 

Miidiir baf)'ardlJDClSJ norm kadrosu 
MADDE 6- (l) Egitim kurumlarmdan; 
a) Oul egitim kurumlan hari9 olmak tlzere yauh veya pansiyonlu olanlam, 
b) MildQr yardtmclsi saytSl alb olan her derece ve tilrdeki OrgOn ve yaygm egitim 

kurumlarma, 
mlldQr ~yardlmcls1 norm kadrosu verilir. 

Anaokulu miidor yanilJDtlSJ norm kadrosu 
MADDE 7· (I) Anaokullarmda. O~nci saYISI; 
a) 100-501 'e kadar I, 
b) 501 ve daba fazlasl i9in 2, 
miidiir yardtmClSI norm kadrosu verilir. 

ilkokul JDldiir yardlmtlSl norm kadrosu 
MADDE 8- (1) tlkokullarda, opci saytSI; 
a) l00-601'ekadar 1, 
b) 601-1201 'e kadar2, 
c) 1201-1801'ekadar3, 
~) 1801 ve daha fazlasli~ 4, 
mudiir yardlmclsl norm kadrosu verilir. 

http:01.00-22.00


Ortaokul ve imam batip ortaokuJu midOr yanhmClsl norm kadrosu 

MADnE ,. (1) Ortaokul ve imam hatip ortaokullannda, <s~enci saYISl; 

a) 501 'e kadar I, 

b) 501·1001 'e kadar 2, 

c) lOOI·1501'ekadar3, 

~) 1501 ve daha fazlasl i~in 4, 

mtldtir yardImclsi norm kadrosu verilir. 


OrtafiRretim kurumlan ile mesleki ve teknik egitim merkezi mOdir yardimcisl 
Dorm kadrosu 

MAnnE 10- (1) OrtaOgretim kurumlan ile mesleld ve teknik eAitim merkezlerinde, 
Ogrenci sayIs1; 

a) 501 'e kadar I, 
b) 501·1001'e kadar 2, 
c) 1001·1501 'e kadar 3, 
~) 1501 vedahafazlasJi~in4. 
mtldtir yardImclsl norm kadrosu verilir. 

Ozel egitim kuromu midar yardlmclSl norm kadrosu 

MAnDE 11· (I) Out egitim kurumlannda, O~enci sayts1; 

a) 101 'e kadar 1, 

b) 101 ve daha fazlasl i~in 2, 

mMQr yardunClSl norm kadrosu veritir. 

(2) Oul ~itim kurumlanna mUdtir yard1mclSl norm kadrosu verilmesinde, ayru bina 

veya bahc;ede farkh kademelerde egitim veren <Szel egitim okullannm <SArenci saytlan birlikte 
d~ertendirilir. 

Meslekf egitim merkezi mOdar yardtmeJSl norm kadrosu 

MAnDE 12· (I) Mesleld egitim merkezlerinde, ylrak-kursiyer saytSl; 

a) 401'ekadar 1, 

b) 401·801'e kadar 2, 

c) 80l·1201'e kadar 3, 

~) 1201 ve daha fazlast iyin 4, 

mUdllr yardtmClSI norm kadrosu verilir. 


Rehberlik ve araftJrma merkezi mOdar yardlmclSl norm kadrosu 
MADnE 13- (I) Rehberlik ve ar~a merkezlerinde, gOrev aIanlanna giren il veya 

ilyenin niifus saytSl; 
a) 6OO.00I'e kadar 1. 
b) 600.001 ve daha fazlasl iyin 2, 
mildilr yardImclsl norm kadrosu verilir. 

ilave miidlir yardlmclSl Dorm kadrosu 
MAnDE 14- (1) Rebberlik ve ~tJrma merkezleri hariy olmak i.lzere, egitim 

kurumlanndan; 
a) Yatlb veya pansiyonlu olanlara, 
b) ~ner sermaye i~letmesi bulunanlara, 
c) Tam gUn tam ytl egitim uygulamast velveya aylk ll~etim kapSantinda yilz yilze 

egitim uygulamasl yapdan egitim kurumlanna, 
~) 5/611986 tarihli ve 3308 sayth Mesleki E~itim Kanunu kapsamtnda i~letmelerde 

yapdan meslekt e~itime en az 100 O~enci gllnderen meslekt ve teknik egitim kurumlanna, 



d) BUnyesinde yuakhk eAitimi programJan uygulanan mesleki ve teknik e~itim 
merkezlerine, 

e) O~ci sa}'lsma ~h olarak: mUdilr yardunclSI nonnu verilemeyen ~lma e~itim 
merkezi duromundald e~itim kurumlanna, 

her ozelIi~e ba~h olarak ayn ayn olmak Ilzere ilave 1 miidllr yardlmcls1 nonn kadrosu 
daha verilir. 

(2) Bir eAitim kurumundaki mildilr yardtmClsl nonn kadrosu biybir $ekilde 6'YI 
ge~mez. 

fJ<;tiNc{) BOLtiM 
<>gretmen Normu 

Okul BDcesi 6tretmeDi DOnD kadrosu 
MADDE 15-(1) O~nci saYISI lO'dan 82, 20'den fazla olmamak lizere anaokulu, ana 

smul ve uygulama smdlarmda olU$turulan her grup iyin I olruJ fineesi fi~etmeni nonn kadrosu 
verilir. 

(2) Oul egitim ihtiyacl olan yocuklara yfinelik anaokullan ve ana smJflarmda ~llan her 
$ube iyin I olruJ oncesi 6~tmeni nonn kadrosu verilir. 

Smlf' Btretmeni norm kadrosu 
MADDE 16- (1) llkokullarda, lSArenci saYlsl lO'dan az olmamak §lIrtlyla ~llan her 

~ube iyin 1 slmf lS~tmeni nonn kadrosu veritir. 
(2) BirI~tiri~ smuuygulamasl yapl1an bir derslikli ilkokullarda lSgrenci saYlSl; 

a) 10-21'e kadar I, 

b) 21 ve daha fazlasdyin 2, 

smlf o~tmeni nonn kadrosu verilir. 

(3) Birl~tirilmi$ Slmf uygulamasl yapllan iki ve dOOa fazla dersilldi ilkokullarda 

lI~nci saYISI; 
a) 10-21'e kadar I, 
b) 21-4I'e kadar2, 
c) 41 ve daha fazlasdyin 3, 
SlmflS~etmeni nonn kadrosu verilir. 
(4) SaAbk Bakanb~ ba~b eAitim ve Rra$tlnna hastanelerinde veya ilniversite 

hastanelerinde yatarak tedavi goren lSgrencilerin eAitimi iyin, uygun gOrOlen ilkokullara aynca 
2 SlOlf o~tmeni nonn kadrosu verilir. 

(nel ejitim Oiretmeni norm kadrosu 
MAnDE 17- (I) Ozel e~tim kunnnlan ile Ozel eAitim simflannda; 
a) Ozel e~time ihtiyacl olan yocuklara ylSnelik ayllan her anASmlfi iyin l, 
b) GlSnne ve i~tme engellilere yonelik ilkokullarda aytlan her slIDfveya ~be iyin I, 
c) Ortopedik engellilere yonelik ~Ilan her slmfveya ~be iyin I, 
9) Her tilr ve kademede orta ve aAtt dlizeyde zihin engelliler He otistikler iyin ~tlan her 

SlIDf veya lJube iyin 2, 
d) llkokul ve ortaokul kademesinde hafif di1zeyde zihin engellilere ytinelik ~llan her 

smlf veya ~ube iyin 2, 
e) Lise kademesinde hafif dlizeyde zibin engelliler iyin ~dan her SIOlf veya $ube iyin I, 
1) Birden fazla engellilere yonelik aydan her smlf veya ~ube iyin alanm gerektirdi~i 

engel durumu dikkate ahnarak 2, 
g) Yatlh ve pansiyonlu llzel ~itim ilkokullanna grup glSzetimi ve e~timi gOrevi iyin 26 

yaWl O~nciye kadar I; 26'dan SOorasl iyin 2, 
ozel e~tim lS~tmeni nonn kadrosu verilir. 



(2) Rehberlik ve ~tmnamerkezlerine; 

a) OOrev alanlanna giren il veya Ut;enin nUfusu 100.000'e kadar olan yerlerde 4; sonra 


gelen her 50.000 nUfus iyin 1, 
b) Geurek (luJ eAitim gtirevi iyin 3, 
(lzel egitim Ogretmeni norm kadrosu verilir. 

Genel bilgi ve meslek dersleri iigretmeni norm kadrollu 
MADDE 18- (1) Qrgiln ve yaygm e~itim kurumlannda, genel bilgi ve meslek dersleri 

toplam ders yUkQ; 
a) 6-31 saate kadar I, 
b)31-42 saate kadar 2, 
c) 42'den fazlaoll1l.aS1b4linde her 21 saati9in 1, 
genel bilgi ve meslek dersleri ogretmeni norm kadrosu veriUr. Bu ~kildeki hesapJama 

soruasmda artan ders ynkUniln en az 15 saat Olmasl balinde Have olarak 1genel bilgi ve meslek 
dersleri (lgretmeni norm kadrosu daba veritir. 

(2) Fen liseleri., sosyal bilimler liseleri, yauh bOlge ortaokullan ve oul egitim kurumlan 
hariy olmak Uzere, aym yerl~im merkezinde bulunan egitim kurumlannm genel bilgi ve 
meslek dersleri l)gretmenleri bakJmmdan alanlar itibany!a ogretmen norm kadrolanrun 
belirlenmesinde, 0 yerle~im merkezindeki (birden fazla egitim lXilgesi ol~turulm~ her bir 
egitim bOlgesindeki) egitim kurumlanmn ayru alanlardaki haftahk ders yl1kU toplaml dikkate 
ahmr. Belirlenen norm kadrolann egitim kurmnlan itibanyla dajltlml, toplama dihil edilen her 
bir egitim kurumuna 0 a1andaki ders ynkn en fazla olandan b~lanarak her 21 saate bir gene! 
bilgi ve mesiek dersleri O~tmeni norm kadrosu verilecek ~kilde yaplllr. Bu ~ekilde yapdacak . 
daAlttmda artan norm kadro, bakiye ders ynkn 6 saatten az oimamak $8rtlyia ders yUktI en fazla 
olan ve 0 a1anda norm kadro verilmemi~ olan eAitim kurumuna verilir. EAitim bOlgesinde 
bulunan egitim kurumlannm her birine 0 alanda norm kadro verilmi~ Olmasl durumunda, 0 

alanm artan ders ynkn iyin aynea norm kadro verilmez. 

Atlilye ve laboratuvar Dp-etmeni nonn kadrollu 
MADDE 19- (I) Orgun ve yaygm egitim kurumlannda okutulan sWlye ve laboratuvar 

dersleri i1e i~letmelerde meslek eAitimi dersi d§hil toplam ders yUkU; 
a) 15-41'ekadar 1, 
b) 41-81'e kadar 2, 
c) 81-121'ekaclar3, 
9) 121-161'ekadar4, 
d) 161-201 'e kadar 5, 
e) Toplam ders yUkilniln 201 'den fazlaolmasl balinde her 40 saat ders ynkn i9in ilave I, 
atOlye ve laboratuvar O~eni norm kadrosu verilir. 
(2) Birinci ftkraya g6re yapllan hesaplarna soruasmcla artan ders ynkilniln en az 20 saat 

Olmasl h!linde iIave olarak I atOlye ve laboratuvar ogretmeni norm kadrosu daba verilir. 
(3) Ozel egitim k:urumlan hari9 olmak Ozere, ayru yerle~im merkezinde bulunan egitim 

kurum1anrun at~lye ve laboratuvar Owetmenleri bakImmdan alanlar itibanyla Owetmen norm 
kadrolannm belirlenmesinde, 0 yerle~im merkezindeki (birden fazla eAitim b6Jgesi 
ol~~sa her bir egitim bOlgesindeki) eAitim kurumlanrun aym a1anlardaki haftahk ders 
yilkil toplanu dikkate a1lDlr. Belirlenen norm kadrolarm egitim kurumlan itibanyla dagtuml, 
toplama d8hil edilen her bir egitim kurumuna 0 a1andaki ders ynkil en fazla olandan b~Janarak 
her 40 saate bir at61ye ve laboratuvar O~eni norm kadrosu verilecek ~kilde yapdu. Bu 
~ekilde yapllacak dagltlmda artan norm kadro. bakiye ders yUktl15 saatten az olmamak ~artIyla 
ders ynkn en fazla olan ve 0 alanda norm kadro verilmemi~ olan egitim kurumuna verilir. 
Egitim bOlgesinde bulunan eAitim kurumlanmn her birine 0 alanda norm kadro verilmi~ olmast 
durumunda, 0 a1arun artan ders yUktI iyin aynca norm kadro verilmez. 



AlanIBDtnm, atDlye ve laboratuvar ,eft norm kadrolu 
MADDE 20- (1) Alan/b6Itim, atiSlye ve laooratuvar ~fi norm kadrosu. mesleki ve 

teknik Orgiin ve yaygm e~tim kurumlannda alanlanyla Hgili llgretmen norm kadrosu i9inde 
de~erlendirilir. 

RehberUk alan 6!retmeni norm kadrosu 
MADDE 21- (I) Rehberlik ve ~tlrma merkezlerine, gOrev alanlanna giren il veya 

il~ nilfusu loo.OOO'e kadar olan yerlerde 4, soma gelen her 50.000 nfifus iyin I rehberlik 
alan OAretmeni norm kadrosu verilir. Bu ~ekilde yapIlacak hesaplama sonunda artan nllfusun en 
az 25.000 olmast MIinde iJave olarak bir rehberlik alan Ogretmeni norm kadrosu daha verilir. 

(2) Okul rehberlik servislerine; 
a) Ozel e~tim kurumlarmda (aym bina veya bahyede farkh kademelerde e~tim veren 

('ire) e~tim okullan dahll) toplam OUenei sayt8125 ve daha fazlasl iyin 1, 
b) tllcokullarda ogrenei saytSI 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullannda Ogrenci saYlsl 

ISO ve daha fazlaolanlann her birine I, 
c) Ortaogretim kurumlanndan ogrenci saytSI 150 ve daha fazla olanlann her birine 1, 
y) Yatdl veya pansiyonlu e~tim kurumlanrun ('igrenei saydarma balalmakslzm her 

birine 1, 
d) Dye merkezindeki i1kOgretim ve ortaogreum kurumlannda llgrenci saytsmm yetersiz 

olmasl nedeniyle norm kadro verilememesi hAlinde 6grenei saytsl en fazla olan egitim 
kurumuna 1, 

e) Mesleki e~tim merkezlerinden ytrak ve miyer saytSI 200 ve daha fazla olanlarm 
her birine 1, 

rehberlik alan Ogretmeni norm kadrosu verilir. 
(3) Her derece ve tIlrdeki egitim kurumlanna, Ogrenei sa)'lsmm 500 ve 5OO'Un katlanna 

ul~sl MIinde her defasmda Have olarak I rehberlik alan ogretmeni norm kadrosu daha 
verilir. 

(4) Bir yerle,im merkezindeki her e~tim kurumunda en az 1 rehber ogretmen norm 
kadrosu doldurulmadan ikinci ve mUteakip norm kadrolara llAretmen atanamaz. 

OORDflNCUBt'iLfrM 
Norm Belirlemede Dikkate Almaeak Hususlar 

Norm kadro beJirJenmesinde dikkate almaeak bUlus)ar 
MADDE 22- (1) Okul ve kurumlarm yonetiei ve ogretmen norm kadrolanrun 

belirlenmesinde dikkate almacak hususlar ~ardl1': 
a) Madilr norm kadrosu verilme ~anru ~tmayan hiybir e~tim kurumuna mildtlr 

yardlmclsl normu verilmez. 
b) Mfidilr yardunCISI norm kadrosunun belirlenmesinde esas alman 6grenci saylstna, 0 

okula ka)'ltlt bulunan ana slrufi, uyguJama strufl, alt (izel egitim slrufi Ogrencileri de dahl) edilir. 
c) Alan itibanyla ders yflkUnful hesaplanmasmda; 
1) 0 alan iyinde ayhk ~Ih~ okutulmast gereken dersler birlikte dikkate ahrur. 
2) Alan/b611lm, atOJye ve laboratltvar ~t1erinin, atlSlyelerdeki makine ve teyhizatm 

baklmI, onanlnt ve o~time hazIr halde bulundundmasl kapsammda yaptlklan g6reve ili~kin 
ders saatleri de dikkate allrur. 

y) Mesleki ve teknik OrgUn ve yaygm e~tim kurumlannda alanldal derslerine ili~in 
ders yakii, haftaltk ders yizeJgesine gore her bir Stnlfta okutulan ders miktanrun grup saytSI ile 
yarpuru sonueunda bulunur. Ancak, her §ubede 4 'ten fazla grup ol~turu1amaz ve grupJar; 

1) 9 uneu ve 10 uneu slruflarda, 10-21 Ogrenciye kadar 1, 21-31 6~nciye kadar 2, 
31'den fazla ogrend iyin 3, 



2) II inei ve 12 nei SlDltlarda, 8·17 6greneiye kadar I, 17-25 6~eneiye War 2,25-33 
ogrenciye kadar 3,33 ve daba fazla 6~nci iyin 4, 

olacak ~k.ilde ol~ur. Ancak, kayna~tlfina yoluyla e~itimine devam eden 6zel 
e~tim ihtiyaCl olan o~ncilerin bulundugu gruplarda., gruplar ikiye IXSliiniir. O~enlerin 
ayn fiziki ortam ve laboratuvarlarda veya grup ¢~asl yapttklan makine, ara~ ve gereyle 
i$ledikleri dersler gruplara aynhr, ders yilldl de buna gOre belirIenir. 

(2) ~ll'akhk e~timi uygulanan yaygm e~itim kurumlannda i$letmelerde meslek e~timi 
ders ytlkQ hesaplanIrken, IO'dan fazla grup olU§turmamak llzere meslek alanmda bulunan 
kaytth toplam yuak saYIS1; 

a) 12-41 ytra!a kadar I, 

b) 41-81 yuaga karlar 2, 

c) 81-121 y1raAa kadar 3, 

If) 121-161 ylraAakadar4, 

d) 161-201 ylr$ kadar 5, 

e) 201-241 yJragakadar6, 

f) 241·281 ylraga kadar 7, 

g) 280·321 Yll'aga kadar 8, 

~)321.361 y~kadar9. 
h) 361 ve dabs fazla ytrak ilfin 10, 
olacak ~kilde gruplandtnhr. 
(3) 41etmelerde meslek egitimi ders yilldl, IftraklIk e~timi yeryeve 6~ 

programlanna g6re haftaiIk 32 saatlik i~letmelerde meslek e~timi ders saati ite grup S8ytSlmn 
yarplml sonueu bulunur. t~letmelerde meslek e~timi ders yt1kilne. mesiek alamnda okutulan 
haftaltk alan/dal mesiek ders saatleri eklenerek, alanm toplam ders yUkii bulunur. 

(4) Spor liseleri ve gOzel sanatlar liselerinin bliltlmler itibanyla alan derslerinin ders 
yillcil; 

a) i)grencinin 6~retmenle bire bir c;ah$lll3S1ll1 gerektiren dersler baktmmdan haftailk 
ders saati saylSllla her iki 6grenei iyin 6 saat, 

b) Koro e~timi. ¢ga toplululdan, at61ye ve benzeri grup yall~asllll gerektiren dersler 
bakImmdan haftalIk ders saati saytSln8 her grup iyin 10 saat, 

ilave edilerek bulunur. Ancak, bir ~ube 3'ten fazla gruba aynIamaz ve her grup g 
llw-enciden az olamaz. Bire bir ¢1~yt veya grup yall~masllll gerektiren derslerin norm 
kadroJan ayn belirlenir. 

(5) Birl~irilmi~ smll uygulamasl yapdan e~tim kurumlarlllln mildnr yetkili 
ow-etmenJeri, 0 e~tim kurumundaki 6~tmenler iyin belirlenen norm kadro iyinde 
de~erlendirilir. 

(6) Alanlara gOre 6~en norm kadroIan, yOneticilerin girmi~ oidugu ders saatleri 
ilgili alanm ders yQIctlnden d\l~Olerek belirlenir. 

Norm kadrolan Bakao"k~ belirleoecek egitim kurumlan 
MADDE 23-- (I) Ulusal projeler ile uluslararasl ikili ya da yok tarafh olarak yapdan 

anJ~ma veya protokollere gOre proje uygulamasl yapdan e~tim kurumlanmn y6netici ve 
6gretmenJerinin norm kadrolan, bu Y6netmeli~n di~er hllkilm1erinden baAtmSlZ olm eylOI 
aYI iyinde e~tim kurumlannm BakanJlkta ba~h olduklart birimlerin teklifi ve tnsan Ka)'llaklan 
Genel MOdllrlllgtlnan gOrtl§illlzerine Bakan onay. ile belirlenir. 

(2) A~lk i)gretim Ortaokulu, Aytk ~tim Lisesi, MesIek! Aylk OAretim Lisesi, 
Meslekl ve Teknik AyJk i)gretim Okulu, ak~ sanat okullan, hizmet iyi egitim enstitilleri, 
halk e~timi merlcezleri, olgunl~a enstitilleri, ~en evi ve ~ sanat okullan, bilim ve 
sanat merkezleri, turizm e~timi merlcezleri ite benzeri kurumlann yonetici ve O~enlerinin 
norm kadrolan, Maliye BakanJl~' ve Devlet Personel ~kanJl~mn uygun g6rO~leri de altnarak 



Bakanllkya belirlenir. Bu kurumlann nonn kadro saydanrun de~~kli~ de ayru yOntem 
izlenir ve alan de~~ikli~ne bagh dUzenieme Bakanhk~a yaplhr. 

BE$lNct BOL-oM 

Normlarm Oaa}'1 ve ~mesi 


Norm kadro belirJemeye yetklli birimler 
MAnDE 14- (l) E~tim kurumlanrun yOnetici ve 6Aretmen nonn kadrolan, elektronik 

ortamdaki mevcut veri tabanl esas almarak e~tim kurumu mUdilrl~ il~ milli e~1im 
mMflrlilgii ve il milli egitim mfldilrl1lgllniln strall teklifi llzerine belirlenir. 

Norm kadrolann onayianmul 
MADDE 25- (l) E~tim kununlannm y6netici ve 6gretmen nonn kadrolan Bakanhkya 

onaylarur. 
(2) Bakanltky8 onaylanan ve valiliklere biJdirilen nonn kadro yizelgeleri, bildirildikleri 

tarihi takip eden 15 gUn iyerisinde; il milli egitim mildtlrlllklerince ilyc millt egitim 
mGdtlrlllklerlne, ilyc milli ~tim mQdflrlDklerinee de ilgili egitim kurumu mi.klflrlllklerine 
bildirilir. 

Norm kadro saydan degqen etffim kurumlan 
MAnDE 26- (I) E~tim kurumlanrun nonn kadro saydanrun bu YOnetmelikte 

belirlenen nann kadro kriterleri ~inde de~~esi Mlinde, de~~iklige konu olan e~tim 
kurumlanrun norm kadro sayIJan Bakanhgm uygun gOrdilgll tarihlerde yeniden belirlemr. 

(2) Yem ~t1an e~tim kurwnlan He yem derslikl§Ube ~t1an veya kapatIlan mevcut 
e~tim kurwn1annm norm kadrolan sOre aranmakslZUl belirlenir. 

(3) E~tim kununlannm y6netici ve ogretmen nonn kadro sajlllarmm azalmasl 
nedeniyle norm kadro fazlBSl alan y6netici ve 6gretmenler baldonda, ilgili atama ve yer 
de~~emevzua1l hi1lc1bnleri uygularur. 

ALTINCI BOL'OM 
<;qitli ve Son HOklimle1' 

Norm leadro saYUlDm detiftiriJemeyeee!i 
MAnDE 27- (1) Nonn kadro belirlenmesine esas kriterlere gOre yaplIacak de~~iklikler 

d1imda olmak Ozere, e~tim kununlanmn bu YOnetmelige gore belirlenmi~ olan nonn kadro 
sayllan de~~lemez. 

Bilgiverme 
MAnDE 28- (1) E~tim kurumlanrun nonn kadro s8j1l1an ve de~§iklik.leri, 

onaylanmasuu takip eden bir ay iyinde Bakanhk98 iller itibanyla Maliye Bakanllgl ve Devlet 
Personel B~kanlt~na bildirilir. 

B.. kadro tahsisi ve kullaDmu 
MADDE 29- (1) Bakanbga tahsis edilmi~ bulunan serbest owennen kadro sajllsmm, bu 

Yonetmelik htik:i1mleri uyannca fllke genelinde belirlenen yonetici ve ~en nonn kadro 
s&y1smdan fazla olmBSl Mlinde, fazla durumdaki ~ kadrolar il rnilli e~tim miJdflrlilklerine 
aktanhr. Bu kadrolar; 

a) 23 Oncil maddenin birinci ftkrasJllda belirtilen e~tim kurumlanmn kadro ibtiyacmm 
klllltlanmasmda, , 

b) 26 nCI madde uyannca nonn kadro saymnm de~~esi halinde ihtiy~ duyulacak 
kadrolann lcarltlanmasmda, 



c) Muvazzaf askerlik bizmetini yerine getinnek Qzere ayn1an1ar bariy olmak iizere, 
~$itli kanun, kanun h6kmOnde karamame ve yonetmelikler geregi bir yll ve daha fazla ayhkslz 
ime aynlma isteginde bu]unan yonetici ve ogretmenlere ayhkSlz izin verilmeden once 
atarunalannda, 

y) 5/612003 tarihli ve 2003/5753 saytll Bakanlar Kurulu Karanna gore yurtdt~mda 
g6revlendirilecek ogretmenlerin gorevlendirilmeden once atanmalannda, 

d) Yoneticilik gorevi verilenJer bariy oImak Qzere, ~itli kanun ve kanun htlkmilnde 
kararnamelerde yer alan hi.ikfunlere gore diger kamu kurum ve kurul~larmda geyici olarak aln 
aydan fazla gorevlendirilen oAretmenJerin gorevlendinneden once atanmalannda, 

e) YlSneticilik gl'>revi verilenler hariy olmak Ozere, BakanhAm merkez ve • 
1e$kilatmda aln aydan falla sftreli gorevlendirilen ll~tmenlerin, gorevlendiriImeJerinden once 
atanmalannda, 

f) Her ilin oAretmen norm kadro saYIS1nln %5'ini geymemek Qzere, oAretmenJerin 
kanuni izin, geyici gorev, disiplin cezast Uygulamasl veya gl'>Jevden uzak1$nna nedenleriyle 
gorevlerinden geyici olarak aynlmalan durumunda olu~ oAretmen ihtiyaclDlD 
kar§llanmastnda ve ~ehit e§i ogrctmenler ile ilgiJi mevzuatJ uyannca zorunIu yer deAi¢rmeye 
tabi tutulan kamu personelinin lliretmen e~lerinin atanmalannda, 

kullan.tlmak ilzere Bakan onayt ile il ve ilye milli egitim mOdnrlUkJerine abard.tr. 
(2) Yukanda belirtilen durumlann ortadan kalkmasl ilzerine bo$alan kadrolar He egitim 

kurumlarmm norm kadro saytlanrun bu Y6netmelikte yer alan norm kadro kriterlerine bagll 
olarak degi$mesi sonucunda ortaya ~akacak bo~ kadrolar, il milli ~itim mndnrliiklerine 
aktanl.tr. 

Ylrtlrllkten bldlnlan menuat 
MADDE 30- (1) 16ntl999 tarihli ve 99/13184 sayIlI Bakanlar Kurulu Karan He 

yUrilrlOge konulan MilIi Egitim Bakanh~ Bagh Okul ve Kurumlann YOnetici ve 
()grctmenJerinin Norm Kadrolanna lIi$kin Yonetmelik ytIrilrlfikten kaldtnlml~r. 

yanetici ve atretmenlerin norm kadro ite m,ldlendirilmeleri 
GEt;tct MADDE 1- (I) Egitim kurumlanrun nonn kadrolan, bu Y6netmeligin 

yilriirJilAe girdiAi tarihten itibaren tlyay iyinde belirlenir. 
(2) EAitim kurumlarmda g6rev yapmakta olan y6neticiler yllnetici, 6gretmenJer ise 

o~en norm kadrolarIyla i1i~kilendirilir. 
(3) EAitim kurumlanrun y5netici ve 6gretmen saytlanmn norm kadro saytsmdan fazla 

OImasl baJ.inde, fazlallAm gideriImesinde ilgili atama ve yer degi¢rme yllnetmeliAi hOktl.mleri 
uygulan.tr. 

Norm kadrolann onayrna kadar g.n siirede uygulama 
GEt;tct MADDE 2- (I) Bu Y6netmelikle ong6r1l1en norm kadrolann onaylarup 

yillilrlll~e konuImas.tna kadar g~n silrede, bu Y6netmelik He yilriirlOkten kaldmlan Mill! 
Egitim Bakanllgma BlIAh Okul ve Kurumlann Yl>netici ve ()grctmenJerinin Norm Kadrolanna 
lli~kin Y6netmelik hflkllmlerinin uygulanmasma devam olunur. 

YClrilrliik 

MADDE 31- (1) Bu Y6netmelik yaytm.t tarihinde ytIrilrlilAe girer. 


Yiiriitme 

MADDE 32- (1) Bu Y6netmelik Mkllmlerini Bakanlar Kurulu yilriitflr. 


http:uygulan.tr
http:aktanl.tr
http:abard.tr

