
MiLL! EGl11M BAKANLIGINA BAGLI EGiTlM KURUMLAIU YONETtd VE 

OGRETMENLERtNiNNORM KADROLARINA iLt~KiN YONETMELiK 


BiRiNciBOLUM 

Amay, Kapsam, Dayanak ve Tanunlar 


Ama~ 
MADDE 1- (1) Bu Yonetmeligin amacl; MillY Egitim Bakanllgtna bagb her derece ve 

tilrdeki orglin ve yaygm egitim kurumlarmm yonetici ve ogret.men norm kadrolanrun 
belirlenmesine il~kin usul ve esaslan dUzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu YOnetmelik, MilIi Egitim Bakanllgma bagh her derece ve Ulrdeki 

OrgOn ve yaygm egitim kurumlanm kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3- (I) Bu Yonetmelik, 25/S/20ll tarihli ve 652 saytll Milli Egitim 

Bakanllgunn Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun HlikmOnde Karamamenin 36 nel ve 
38 inci maddelerine dayamlarak hazrrlanml~lf. 

Tammlar 
MADDE 4- (1) Bu YHnetmeligin uygulaomasmda; 
a) Ala:n/B()lilm: MilIi Egitim Bakanllgma bagli orgiin ve yaygln egitim kurumlannda 

uygulanan egitim programlarmm i~erigine uygun olarak bir veya birbirini tarnarnlayan ya da 
bagunSlZ birden ~k atiilyelerden!birimlerden ol~an egitim, 6gretim velveya i.iretim ortamlIll, 

b) AtOlye: MesleId ve teknik egitint programlarmm gerektirdigi uygulantab derslerde 
biIgi, becerl ve davram~lann kazandmlmasl arJ.Iaclyla sagbk ve gU:venlik ko~lan da dikkate 
almarak gerekli donatllm yaplInn~ egitim, ogretim, uygulanta ve iiretim yapdan ortanu. 

c) Bakan: Milli Egitim Bakarum. 
9) Bakanhk: Milli Egitim Bakanh~m, 
d) Ders y!ildi: Milli Egitim Bakanllgma bagIl her derece ve tUrdeki orgiin ve yaygln 

egitim kurumlannda, Bakanbkya belirlenen saytdaki ogrenciden olu~ §ube veya grup1ann 
dahll olduklan slmflara gore ogretim programlannda gosterilen teorik ve Uygulantall ders 
saatlerinin haftalIk saytSlDl, 

e) Egitim bOlgesi: Her ~ nUfusun egitim ve ogretiminin saglanabilecegi degi~ik tilr 
ve kademelerden olu§an okullarla ogretmenlerin meslekl egitim ve sosyal ihtiyali1anmn 
kar~danabi1ecegi tesislerin bulundugu bolgeyi, 

t) Egitim :kurumu: Milli Egitim Bakanhgma bagh her derece ve tIlrdeki argOn ve yaYglD 
egitim veren okul ve kurumlart, 

g) Egitim kampusu: MiIli Egitint BakanhgIna bagIl degi~ik tilr ve derecedeki birden 
fazla okul ve kurum ile bunlara bagh pansiyon. yatakhane. yemekhane, kiltopbane. spor 
alanlan, rehberlik ve sagltk iinitesi, konferans salonu, ~k arJ.Ia9b salon ve benzeri yerleri 
i~erisinde bnlunduran alam, 

g) Laboratuvar: Derslerle ilgili i~, i~lem, deney, gOzlem, inceleme, ~geli~tirme 
ve benzeri uyguIamalarm yapIlmasJ amaclyla sagItk ve giivenlik ko~ullan da dikkate almarak 
gerekli donaruma sabip egitim ve ogretim laboratuvart ile mesleki ve teknik egitimde uygulanta 
ve iiretim yapilan ortamI. 

h) Norm kadro; Millt Egitim Bakanhgtna bagb her derece ve turdeki Orgiln ve yaygm 
egitim kurumlannda bulunmasl gereken yonetici ve ogrewen saytSlm. 

1) OrgUn egitim kurumu: Okul oncesi egitim kurumlan, ilkogrctim kurumlan (ilkokul, 
ortaokul ve imarJ.I hatip ortaokulu) ve ortaOgretim kurumlarmI, 



i) Proje okulu: Ulusal projeler ile uluslararasJ ikili ya da yak tarafh olarak: yapdan 
anl~ma veya protokollere g6re proje uygulamasl yapdan egitim kurumlanm, 

j) Tam gUn tam yd egitim: Mesleki ve teknik <5rgiin ve yaygm e~itim kurumlannm fiziki 
kapasitelerlnden azami derecede yararlamlmasl amaclyla hafta sonu, yanyJl ve yaz tatilleri de 
dahll olmak tizere 07.00-22.00 saatleri arasmda yapJlan egitim ve ogTetimi, 

k) Yaygm egitim kurumu: Orgtln egitimin yanmda veya ru~mda egitim faaliyetlerinin 
yi1rlitlildtigli kurumlan, 

I) Yerle~im merkezi: il ve il~e belediyesi slnlrlan iyinde kalan mahaller ile koyleri, 
m) YOnetici: MUll E~itim Bakanhgma bagh egitim kurumlarmda mtidiir, miidfu' 

b~yardJmclsl ve mQdiir yardJmClSI gfuevlerini 14/7/1965 tarihli ve 657 sayth Devlet 
Memurlan Kanununun 88 inci maddesine gore ikinci gorev kapsammda yi1rliterueri, 

ifadeeder. 

iIdNct BOLUM 
Yonetici Norma 

Miidiir norm kadrosu 
MAnDE 5- (l) Birle~tirihni~ Slmf Uygulatnasl yapllan okullar harlyolmak iizere, egitim 

kurumlanmn her biri iyin mtidtir nonn kadrosu verilir. 
(2) Ozel egitim kurumlan hariy olmak tlzere, aytll balwede £arIdI binalarda faaliyet 

gosteren farkh derece ve tiirdeki egitim kurumlannm her birine mUdiir norm kadrosu verilir. 
(3) Aym binada faaliyet gosteren farId! derece ve tiirdeki egitim kurumlanndan sadece 

ogrenci saytSl en fazla olana mudtir nonn kadrosu verilir. 
(4) Aytll bahyede faaliyet g<isteren farIdl derece ve tnrdeki ozel egitim kurumlanndan 

sadece ogTenci saYlSl en fazla olan egitim kurumu i9in bir mtldtir nonn kadrosu verilir. 
(5) Egitim kampusu §eklinde yaptlanan egitim kurumlan i9in bir mtidiir norm kadrosu 

verilir. 

Miidiir ba~yardtmcisl norm kadrosu 

MADDE 6- (l) Egitim kurumlanndan; 

a) Ozel egitim kurumlan hariyQlmak tlzere yatIh veya pansiyonIu olanlara, 

b) Miidtir yarrumclsl saytSl aItt olan her derece ve tiirdeki (Srg{ln ve yaygm egitim 


kurumlanna, 
miidtir b~yardJmclsl norm kadrosu verilir. 

Anaokula miidiir yardtmellli norm kadrosa 

MADDE 7- (1) Anaokullannda, o~nci saytsl; 

a) 100-501'e kadar 1, 

b) 501 ve daba fazlasl iyin 2, 

miidiir yardlIDClSl norm kadrosu verilir. 


iJkokul miidur yardJmClSl norm kadrosa 

MADDE 8- (1) llkokullarda, ogrenci saytSl; 

a) IOO-601'ekadar 1, 

b) 601-1201 'e kadar2, 

c) 1201-1801'ekadar3, 

9) 1801 ve daha fazlasl iyin 4, 

mfidiir yardlmclsl norm kadrosu verilir. 


http:07.00-22.00


Ortaokul ve imam hatip ortaokulu miidtir yardlmclSl norm kadrosu 

MAnDE 9- (1) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarmda, 5grenci saYISI; 

a) 501 'e kadar 1, 

b) 501-1001 'e kadar 2, 

c) 100H50l'ekadar3, 

~) 1501 ve daba fazlasl i~in 4, 

miidllr yarmmclsl nonn kadrosu verilir. 


Orfaiigretim kurumlan ile mesleki ve teknik egitim merkezi miidfir yardlmclsl 
norm kadrosu 

MAnDE 10- (1) Ortaelgretim kurumlart ile mesleki ve teknik egitint merkezIerinde, 
ogrenci saytsl; 

a) 501 'e kadar 1, 
b) 501-1001 'e kadar 2, 
c) 1001-1501 'e kadar 3, 
~) 1501 ve daba fazIasl i~in 4, 
mildiir yardlmCISl nonn kadrosu veritir. 

Ozel egitim kuromu m'iidfir yardJmclSl norm kadrosu 

MAnDE 11- (1) Ozel egitim kurumlarmda, ogrenci saYISl; 

a) 101'ekadar I, 

b) 101ve daba fazlasIi~in 2, 

mildOr yardJmclsl nonn kadrosu verilir. 

(2) Oze1 egitint kurumlartna mUdiir yarmmclSl nonn kadrosu verilmesinde, aym bina 

veya bah~ede farkh kademelerde egitint veren ozel egitint okul1annm tsgrcnci saytlarl birlikte 
degerlendirilir. 

Mesleki egitim merkezi miidiir yardlmcJsl Dorm kadrosu 

MAnDE 12- (1) Mesleki egitint merkezIerinde, ~Irak-kursiyer saytSl; 

a) 401 'e kadar 1, 

b) 401-801 'e kadar 2, 

c) 801-1201'e kadar 3, 

9) 1201 ve daha fazlasl i~in 4, 

mUdiir yardJmclSI nonn kadrosu verilir. 


Rehberlik ve ara§tlrma merkezi mfidiir yardJIDClSJ norm kadrosu 
MADDE 13- (1) Rehberlik ve ara$JIlna merkezlerinde, gorevalanlartna giren it veya 

il~enin 	niifus sayJSl; 
a) 600.001 'e kadar 1, 
b) 600.001 ve daba fazlasl i9in 2, 
miidOr yarmmclsI nonn kadrosu verilir. 

Dave miidtir yardlmClsl DOrm kadrosu 
MAnDE 14- (1) Rehberlik ve ar~ttrma merkezleri hari9 olmak iizere, egitim 

kurumlartndan; 
a) Yatlh veya pansiyonlu olanlara, 
b) Doner sermaye i~letmesi bulunanlara, 
c) Tam gUn tam ytl egitim uygulamasl ve/veya a9Ik ogrctim kapsammda yiiz yiize 

egitim uygulamasl yaptJan egitim kurumlartna, 
y) 516/1986 tarihli ve 3308 sayIll Meslek! Egitim Kanunu kapsammda i~letmelerde 

yapllan mesleki egitime en az 100 ogrenci gonderen mesleki ve teknik egitim kurmnlarma, 



d) Bunyesinde ylI'akhk egitimi programlan uygulanan mesleki ve teknik egitim 
merkezlerine, 

e) Ogrenci saytsma bagli olarak mUdiir yardlIDclsl nonnu verilemeyen trujlma egitim 
merkezi durumundald egitim kurumlanna, 

her ozellige bagb olarak ayn ayn olmak iJzere ilave 1 miidiir yarmmcisl norm kadrosu 
daha verilir. 

(2) Bir egitim kurumundald miidiir yardlmcisl nann kadrosu hlybir ~ekilde 6'Yl 
geyemez. 

U~UNCUBOLUM 
Ogretmen Normu 

Okul nncesi ogretmeni norm kadrosu 
MADDE 15;(1) Ogrenci saYlsl IO'dan az, 20'den fazla olmamak iJzere anaokulu, ana 

SlIDfi ve uygularna slOlflannda oI~turutan her grup iyin I okul oncesi ogretmeni norm kadrosu 
verilir. 

(2) Ozel egitim ihtiyacl olan yocuklara yonelik anaokullar! ve ana suuflannda ayuan her 
~ube iyin 1okul oncesi ogretmeni nonn kadrosu verilir. 

8mnogretmeni norm kadrosu 
MADDE 16- (1) ilkokullarda, ogrenci saYlsl 10'dan az olmamak $artlyla ayllan her 

~ube iQin 1 sIDlf ogretmeni norm kadrosu verilit. 
(2) Birl~tirilmi~ slDlfuyguiamasl yapllan bir derslikli ilkokullarda iigrenci sayISI; 

a) 10-21 'e kadar 1, 

b) 21 ve daha faziasJiyin 2, 

Slmfogretmeni nann kadrosu veriIir. 

(3) Birl~tirilmi~ suuf uygulamasl yapilan iki ve daha fazla derslikli ilkokullarda 

ogrenci saYIsl; 
a) 10-21 'e kadar I, 
b) 21-4l'ekadar2, 
c) 41 ve daha fazlast iQin 3, 
SIDlfogretmeni norm kadrosu veriUr. 
(4) Sagbk Bakanhgma bagil egitim ve ~trrma hastanelerinde veya iiniversite 

hastanelerindeyatarak tedavi gOren ogrencilerin egitimi iyin, uygun gorOlen ilkokullara aynca 
2 slmf iigretmeni nonn kadrosu verilir. 

Ozel egitim ogretmeni norm kadrosu 
MADDE 17- (1) Ozel egitim kurumlan ile iizel egitim smIflannda; 
a) Ozel egitime ihtiyaci olan yocuklara yonelik ayllan her anaslmfi iQin 1, 
b) GOrme ve i~itme engeltilere yonelik ilkokullarda aQI1an her slIDf veya ~ube iQin 1) 
c) Ortopedik engellilere y<5nelik ayllan her Slmf veya ~be iQin 1, 
Q) Her tiir ve kademede orta ve a~ d!lzeyde zihln engelliler ile otistikler iQin aydan her 

slmfveya ~ube i~in 2, 
d) Ilkokul ve ortaokul kademesinde hafif d!lzeyde zihin engellilere ylSnelik ayllan her 

slmfveya ~be iQin 2, 
e) Lise kademesinde hafif d!lzeyde zihin engelliler i~in ~tlan her smlfveya ~ube i9in I, 
1) Birden fazla engellilere yonelik aydan her stDlf veya ~be iQin alanm gerektirdigi 

engel duromu dikkate almarak 2, 
g) Yault ve pansiyonlu ozel egitim ilkokullanna grup gozetimi ve egitimi gorevi iyin 26 

yatllt ligrenciye kadar 1; 26'dan somasl iQin 2. 
ozel egitim 6gretmeni nonn kadrosu verilir. 



(2) Rehberlik ve ~ttrmamerkezlerine; 

a) OOrev aianlanna giren it veya il~nin nUfusu IOO.OOO'e kadar olan yerlerde 4; sonra 


gelen her 50.000 nOfus i',(in 1, 

b) Gezerek i5zel egitim g6revi i',(in 3, 

6zel egitim ogretmeni norm kadrosu verilir. 


Genel bilgi ve meslek dersleri I)gretmeni norm kadrosu 
MADDE 18- (1) Orglin ve yaygm egitim kurumlannda, genel bilgi ve meslek dersleri 

toplam ders yUkil; 
a) 6·31 saate kadar 1, 
b) 31-42 saate kadar 2, 
c) 42'den fazla oImasI hlUinde her 21 saat i',(in 1, 
genel bilgi ve meslek dersleri i5gretmeni norm kadrosu verilir. Bu ~kildeki hesaplama 

somasmda artan ders yilkiiniln en az 15 saat OImasl halinde Have olarak I genel bilgi ve meslek 
dersleri 6gretmeni norm kadrosu daha veritir. 

(2) Fen liseleri, sosyal bilimler 1iseler~ yatdl Mlge ortaokullan ve 6zel egitim kurumlan 
hariy olmak ilzere, aynl yer1~im merkezinde bulunan egitim kurumlannm genel bilgi ve 
meslek dersleri Owetmenleri bakmundan alanlar itibanyla i5gretmen norm kadrolanrun 
belirlenmesinde, 0 yerle~im merkezindeki (birden fazla egitim Mlgesi ol~turulm~sa her bir 
egitiin Mlgesindeki) egitim kurumlanmn aym aIanIardaki haftalIk ders yilldi toplaml dikkate 
ahrur. Belirlenen norm kadrolann egitim kurumlan itibanyla dag.uml, toplama d§hll edilen her 
bir egitim kurumuna 0 alandaki ders yilktl en fazla olandan b~lanarak her 21 saate bir genel 
bilgi ve meslek dersleri ogretmeni norm kadrosu verilecek ~kilde yaplhr. Bu ~ekilde yapl1acak . 
dagItunda artan norm kadro, bakiye ders yilktl6 saatten az olruamak ~artlyla ders yilktl en fazla 
olan ve 0 alanda norm kadro veriImemi~ olan egitim kurumuna veritir. Egitim bOlgesinde 
bulunan egitim kurumlanmn her birine 0 alanda norm kadro verilmi~ OImasI durumunda, 0 

alanm artan ders yilktl iyin aynca norm kadro veriImez. 

Atolye ve Jaboratuvar ligretmeni norm kadrosu 
MADDE 19- (1) OrgOn ve yaygm egitim kurumlarmda okutulan atolye ve laboratuvar 

dersleri He i~letmelerde meslek egitimi dersi dahll toplam ders yilldi; 
a) 15-41'e kadar 1, 
b) 41-81 'e kadar 2, 
c) 8I·121'e kadar 3, 
y) 121-161'e kadar4, 
d) 161-201 'e kadar 5, 
e) Toplam ders yi.iktiniln 201 'den fuzla oImasl halinde her 40 saat ders yilldi i',(in Have 1, 
at61ye ve laboratuvar 6gretmeni norm kadrosu verilir. . 
(2) Birinci fikraya gore yapdan hesaplama sonrasmda artan ders yilkOniln en az 20 saat 

Olmasl h8linde Have olarak 1 ati5lye ve laboratuvar Ogretmeni norm kadrosu daha verilir. 
(3) Ozel egitim kurumlan bariy olmak Uzere, ayru yerle~im merkezinde bulunan egitim 

kurumlannm atolye ve laboratuvar ogretmenleri bak:untndan alanlar itibanyla ogretmen norm 
kadrolanmn belirlenmesinde, 0 yerle~im merkezindeki (birden fazla egitim Mlgesi 
ol~~sa her bir egitim bOlgesindeki) egitim kurumlannm ayru alanlardaki haftahk ders 
yilldi toplamt dikkate aImlr. Belirlenen norm kadrolann egitim kurumlan itibartyla dagttlIDI, 
toplama dAhll editen her bir egitim kurumuna 0 alandaki ders yilldi en fazla olandan b~lanarak 
her 40 saste bir atolye ve laboratuvar ogretmeni norm kadrosu verilecek ~ekilde yaplltr. Bu 
~ekilde yapllacak daglttmda artan norm kadro, bakiye ders yilk1115 saatien az oImamak ~arttyla 
ders yi1ktl en fazla olan ve 0 alanda norm kadro veri1memi~ olan egitim lrurumuna verilir. 
Egitim Mlgesinde bulunan egitim kurumlannm her birine 0 alanda normkadro verilmi~ Olmasl 
durumunda, 0 alanm artan ders yilktl iyin ayrlC8 norm kadro verilmez. 



AlaolBiiliim, atlilye ve laboratuvar ~eti norm kadrosu 
MADDE 20- (1) AIan/b(Sliim, at(Slye ve laboratuvar §efi nonn kadrosu, mesleki ve 

teknik orgUn ve yaygm egitim kurumlannda alanlanyla ilgili ogretmen nonn kadrosu iyinde 
degerlendirilir. 

Rehberlik alan iiwetmem norm kadrosu 
MADDE 21- (I) Rehberlik ve ~tmna merkezlerine, gorev alanlarma giren it veya 

ilgenin niifusu 100.000'e kadar olan yerlerde 4, soma gelen her 50.000 niifus iQin 1 rehberlik 
alan ogretmeni nonn kadrosu verilir. Bu §ekilde yapllacak hesaplama sonunda artan niif'Usun en 
az 25.000 olmasl M1inde Have olarak bir rehberlik alan ogretmeni nonn kadrosu daba verilir. 

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

ozel e@tim okullan dahll) toplam ogrenci saYlSI 25 ve daba fazlast igin 1, 
b) llkokullarda ogrenci saYlSI 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarmda ogrooci saYlsl 

ISO ve daba fazla olanlarm her birine 1, 
c) Ortaogretim kurumlarmdan ogrenci sa)'lSI 150 ve daba fazla olanlarm her birine 1, 
y) Yattll veya pansiyonlu e@tim kurumIanrun 6grenci saYllarma baktlmakslZln her 

birine 1, 
d) nye merkezindeki ilklSgretim ve ortaOgretim kurumlarmda ogrooci sa)'lSIn1n yetersiz 

olmast nedeniyle norm kadro verilememesi Mlinde ogrenci saytSl en fazla olan egitim 
kurumuna 1, 

e) Mesleki e@tim merkezlerinden 9uak ve kursiyer sa)'lsl 200 ve daba fazla olanlarm 
her birine I, 

rehberlik alan ogretmeni norm kadrosu verilir. 
(3) Her derece ve tilrdeki e@tim kurumlanna, ogrenci saYlSlDID 500 ve 500'iin katlanna 

ulll§masl M1inde her defasmda ilave olarak 1 rehberlik alan ogretmeni nonn kadrosu daba 
verilir. 

(4) Bir yerlC§lln merkezindeki her egitim kurumunda en az 1 rehber ogretmoo nonn 
kadrosu doldurulml!dan ikinci ve mfiteakip norm kadrolara 6gretmoo atanamaz. 

DORDtiNcfJ BOLfJM 

Norm Belirlemede Dikkate Almacak Hususlar 


Norm kadro belirlenmesinde dikkate almacak hususlar 
MADDE 22- (l) Okul ve kurum1arm yonetici ve (Sgretrnen norm kadrolanmn 

belirlenmesinde dikkate almacak hususlar §Unlardll': 
a) M!ldiir norm kadrosu verilme ~artlarmt tIl§lmayan higbir egitim kurumuna miidiir 

yarmmclsl normu verilmez. 
b) Mildiir yardlOlclsl norm kadrosunun belirlenmesinde esas alman ogrooci sa)'lsma, 0 

okuJa ka)'lth bulunan ana smtfi, uyguJama smrli, alt ozel egitim slnlfi Ogrencileri de dahil edilir. 
c) Alan itibanyla ders yiikiiniin hesapJanmasmda; 
1) 0 alan iginde ayllk kar~tllgJ Okutulmasl gereken dersler birlikte dikkate almtr. 
2) AIanIbOliim, atolye ve laboratuvar ~eflerinin, atl)Jyelerdeki makine ve teyhizattn 

baklml, ODarlOll ve ogretime hazrr halde buJundurulmasl kapsammda yaptlklan goreve ili~kin 
ders saatleri de dikkate ahmr. 

g) Mes1eki ve teknik orgUn ve yaygm egitim kurumlarmda alanldal derslerine ili~kin 
ders yiikU, haftaltk ders gizelgesine gore her bir Slnlfta okutulan ders miktanmn grup saytSl He 
garpum sonucunda buJunur. Ancak, her §ubede 4'too fazla grup olU§turulamaz ve gruplar; 

I) 9 uncu ve 10 uncu sunflarda, 10-21 6grenciye kadar 1, 21-31 ogrenciye kadar 2, 
31 'den fazla ogrenc:i igin 3, 



2) 11 inei ve 12 nei slmflarda, 8-17 oWenciye kadar I, 17-25 tlgrenciye kadar 2, 25-33 
ogrenciye kadar 3,33 ve daba fazla o~nci iyin 4, 

olacak ~ekilde olu~ur. Ancak, kayna~tmna yoluyla egitimine devam eden ozel 
egitim ihtiyacl olan ogreneilerin bulundugu grupJarda, gruplar ikiye boliirrtir. Ogretmenlerin 
ayn fiziki ortam ve laboratuvarlarda veya grup yall~masl yapttldan makine, ata9 ve gereyle 
i~ledikIeri dersler gruplara aynhr, ders yiikIi de buna g1ire belirlenir. 

(2) ~uakbk e~timi uygulanan yaygm e~tim kurumlannda i~Ietmelerde mesiek egitimi 
ders yiikil hesaplanuken, 10'dan fazla grup oI~tunnamak lizere meslek a1anmda bulunan 
kaytth toplam yuak saYISl; 

a) 1241 ylragakadar I, 

b) 41-81 ytragaWar 2, 

c) 81-121 ytraga War 3, 

y) 121·161 ylmgakadar4, 

d) 161-201 yuaga kadar 5, 

e) 201·241 ylragakadar 6, 

t) 241-281 ytragakadar 7, 

g) 280-321 ylmga kadar 8, 

g) 321-361 ylragakadar9, 

h) 361 ve daha fazla ytrak iyin 10, 

olacak ~ilde gruplandmhr. 

(3) t~letmelerde meslek e~timi ders yiikii, yuakbk ~timi yeryeve 6gretim 

programlanna g1ire haftahk 32 saatlik i~letmelerde mesiek e~timi ders saati ile grup saytSlmn 
yatplml sonueu bulunur. j~letmeIerde meslek egitimi ders yiikilne, meslek a1anmda okutulan 
haftabk a1an/dal meslek ders saatleri eklenerek, a1anm toplam ders yiiki1 bulunur. 

(4) Spor Iiseleri ve gilzel sanatIar liselerinin b6Ifunler itibanyla alan dersierinin ders 
yOkii; 

a) Ogrencinin 6gretmenle bire bir yah~masInl gerektiren dersler bakJmmdan haftalIk 
ders saati saylsma her iki ogrenci iyin 6 saat, 

b) Koro egitimi, yalgI topluluklan, aWlye ve benzeri grup yah~maslm gerektiren dersler 
baktmmdan baftaltk ders saati saytSIll8 her grup iyin 10 saat, 

Have edilerek bulunur. Ancal<, bir ~ube 3'ten fazla gruba aynlamaz ve her grup 8 
ogrenciden az olamaz. Bire bir yall~ayt veya grup yah~aslm gerektiren derslerin norm 
kadrolan ayn belirlenir. 

(5) Birle~tiri1mi~ stmf uygulamasl yaptlan egitim kurumlannm mtidiir yetkili 
6gTetmenieri, 0 e~tim kurumundaki ogretmenler iyin belirlenen norm kadro iyinde 
degerlendirilir. 

(6) A1anIara gore ogretmen norm kadrolan, yoneticilerin girmi~ oldugu ders saatleri 
ilgili alamn ders yiikilnden dll~illerek belirlenir. 

Norm kadrolan Bakanhk~a beJirlenecek egitim kurumlan 
MAnDE 23· (1) Ulusal projeler ile uluslararast ikili ya da yak tarafu olarak yapllan 

anI!l§ma veya protokollere gore proje uygulamasl yapIlan egitim kurumlartmn yonetici ve 
ogretmenlerinin norm kadrolan, bu Y1inetmeIi~ di~er hllkiimlerinden bagmtsJZ olarak eyliil 
ayt iyinde egitim kurumlannm BakanIlkta bagtl olduklan birimlerin teldifi ve insan Kaynaklan 
Genel MildllrlUgilntln go~U iizerlne Bakan onaYI He belirlenir. 

(2) AYIk Ogretim Ortaokulu, AyIk Ogretim Lisesi, Mesleki A~Ik Ogretim Lisesi, 
Mesleki ve Teknik Ayik Ogretim Okulu, ak~ sanat okullan, hizmet i9i egitim enstitfileri, 
halk e~timi merkezieri, olgunl~a enstitiileri, ogretmen evi ve ~am sanat okullart, bilim ve 
sanat merkezleri, turizm e~timi merkezleri He benzeri kurumlarm yonetici ve ogretmenlerinin 
norm kadrolarl, Maliye BakanIlgt ve Devlet Personel B!l§kanhgmm uygun gOrll§leri de a1marak 



Bakanllkya belirlenir. Bu kuromlarm norm kadro sayllanrun degi§ikliginde de aym yontem 
menir ve alan degi~igine bagh dUzenleme Bakanbkya yaplbr. 

BE~iNciBfiLUM 

Normlann OnaYi ve Delti~mesi 


Norm kadro belirJemeye yetkiIi birimler 
MADDE 24- (1) Egitim kurum1armm y6netici ve ogretm.en norm kadrolan, elektronik 

ortamdaki mevcut veri tabaru esas allnarak egitim kuromu mlidl1rlUgti, il~e milli egitim 
mildl1rlugii ve il mill. egitim mildl1rlngilnfln stralt tek1ifi Ozerine belirlenir. 

Norm kadroJann onayJanmasl 
MADDE 25- (1) Egitim kurumlannm yonetici ve 6gretmen nonn kadrolan Bakan1lk9a 

onaylarur. 
(2) BakanlIks:a onaylanan ve valiliklere bildirilen nonn kadro yizelgelerl, bildirildikleri 

taribi taldp eden 15 gIin i~erisinde; iI mill! egitiru mUdUrIUklerince il~ miIlt egitirn 
mUdiirIUklerine, i1~e milli egitim mtidilrli1klerince de ilgi1i egitim kummu mildiirlUklerine 
bildirilir. 

Norm kadro saydan d~eD egitim kurumlan 
MADDE 26- (1) Egitim kurumlarmm norm kadro saydanrun bu YlSnetmelikte 

belirlenen nonn kadro krlterieri ~eryevesinde degi§Illesi Mlinde, degi~iklige konu olan egitim 
kummlanrun nonn kadro sayIlan BakanI1&rit uygun gordUgii tarihlerde yeniden beIirlenir. 

(2) Yeni a~llan egitirn lrurumlan ile yeni ders1ikl~be ayllan veya kapatIlan mevcut 
egitim kurumlaruun norm. kadrolan sUre aranm~lZlD belirlenir. 

(3) Egitim kUrumlarmtn yonetici ve ogretmen norm kadro saydanrun azaimasl 
nedeniyle norm kadro fazlasl olan y6netici ve 6gretmenler hakktnda, ilgili atama ve yer 
degi$irme mevzuatJ hiildim1eri uyguIamr. 

ALTINCI BOLUM 

C;e,itli ve Son HiikiimJer 


Norm kadro saytsmm deg~tirilemeyec:egi 
MADDE 27- (I) Norm. kadro belirlenmesine esas kriter1ere gore yaptlacak degi~iklikIer 

dl~mda olmak Ozere, egitim kurumlanrun bu Ylinelmelige gore belirle~ olan norm kadro 
saydan degi~irilemez. 

Bilgiverme 
MADDE 28- (1) Egitirn kurumlaruun norm kadro saytlan ve degi¢klilderi, 

onaylanmastm taldp eden bir ay iyinde Bakanltk~a iller itibanyla Maliye Bakanhgl ve Devlet 
Personel B~kan1lgma bildirilir. 

Bo~ kadro tahsisi ve kul1aDlml 
MADDE 29- (1) BakanIIWl tahsis edilmi~ bulunan serbest 6gretmen kadro saytslDln, bu 

Ylinetmelik hIlkllinleri uyarmca Ulke genelinde belirlenen yonetici ve ogrewen norm kadro 
saytsl11dan fazla Olmasl hiilinde, fazla durumdaki bo§ kadrolar il milli egitim miidilrIi1klerine 
aktanltr. Bu kadrolar; 

a) 23 flncu maddenin birinci flkrastnda belirtilen egitiro kurumlanrun kadro ihtiyaclmn 
kar~Ianmasl11da, 

b) 26 nCI madde uyannca norm kadro saytSlrun degi§Illesi halinde ihtiY89 duyu1acak 
kadrolann kar~tlanmasmda, 
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c) Muvazzaf askerlik hlzmetini yerine getirmek ilzere aynlanIar hari9 olmak iizere, 
ye~itli kanun, kanun hUkmflnde kararname ve yonetmelikler geregi bir yll ve daha fazla ayhkslz 
izne aynlma isteginde bulunan yonetici ve i:lgretmenlere aybkslz izin verilmeden once 
atanmalarmda, 

9) 516/2003 tarihli ve 2003/5753 saytil BakanIar Kurulu Kararma gore yurtdt~mda 
gorevlendirilecek ogretmenlerin gfuevlendirilmeden once atanmalannda, 

d) Yoneticilik garevi verilen1er bariy olmak iizere, ye§itli kanun ve kanun hUkmflnde 
karamamelerde yer alan htikiimlere gore diger kamu kurum ve kurulu~larmda geyici olarak alb 
aydan fazla gorevlendirilen ogretmenJerin gorevlendinneden once atanmalarmda, 

e) Yoneticilik gorevi verilenler hariy olmak ilzere, BakanlIgm merkez ve ~ra 
te~latmda alb aydan fazla sUreli gorevlendirilen ogretmenlerin, gorevlendirilmelerinden Once 
atanmalarmda, 

f) Her ilin ogretmen norm kadro saYISlmn %5'ini geymemek tlzere, ogretmen1erin 
kanuni izin, geyici gllrev, disiplin cezaSI uygulamasl veya gorevden uzakI~a nedenleriyle 
gorevlerinden geyici olarak aynlmalan durumunda olu§acak ogretmen ihtiyacmm 
k~llanmasmda ve ~ebit ~i ogretmenler ile ilgili mevzuab uyarmca zorunIu yer degi§tirmeye 
tabi tutulan kamu personelinin ogretmen e§lerinin atanmalarmda, 

kullantlmak llzere Bakan ODayt ile il ve i1ye mill! egitim mlld1lrl1lklerine aktanhr. 
(2) Yukanda beJirtilen durumlarm ortadan kalkmasl iizerine bo~an kadrolar ile egitim 

kurumlanwn norm kadro sayllannm bu YOnetmelikte yer alan norm kadro kriterIerine bagh 
olarak degi~mesi sonucunda ortaya ytkacak bo~ kadrolar, il miln egitim mOdiirl1lklerine 
aktarthr. 

Yfiriirliikten kaldlnian mevzuat 
MADDE 30- (1) 16nJl999 tarihli ve 99/13184 saytil BakanIar Kurulu Karan ile 

y1lrilrluge konulan Milli Egitlm Bakanllglla Bagh Okul ve Kurumlann YOnetici ve 
l>gretmenlerinin Norm Kadrolarma ili~kin Yonetmelik yi1r1lrJ1lkten kaldmlm)~t1r. 

Yonetici ve ogretmenlerin norm kadro De ilijkilendirilmeleri 
GEt;ici MADDE 1· (1) Egitim kurumlarmm norm kadrolan, bu Yi:lnetmeligin 

y1lri1rluge girdigi tarihten itibaren 1ly ay iltinde belirlenir. 
(2) Egitim kurumlarmda gorev yapmakta olan yoneticiier yonetici, Ogretmenier ise 

ogretmen norm kadrolanyla ili~kilendirilir. 
(3) Egitim kurumlanmn yonetici ve ogretmen sa}'lJarmm norm kadro sa}'lsmdan fazla 

olmasJ hMinde, fazlallgm giderilmesinde ilgili atama ve yer degi~tirme y6netmeligi hi.ikUmleri 
uygulantr. 

Norm kadrolann onaym8 kadar ge~en siirede uygulaJna 
GE~tci MADDE 2- (1) Bu YonetmelikIe ongoriilen norm kadrolarm onaylamp 

yilrtlrlilge konulmasma kadar geyen s1lrede, bu Yonetmelik ile yi1r1lr11lkten kaldmlan Milll 
Egitim Bakanhgma Bagh Okul ve Kurumlarm Yonetici ve Ogretmenlerinin Norm Kadrolanna 
ili~in Yonetmelik h1lkamlerinin uygulanmasma devam olunur. 

Yiiriirliik 

MADDE 31- (1) Bu Yonetmelik yayum tarihinde yfuilrluge girer. 


Yiiriifme 

MADDE 32- (1) Bu Yonetmelikhiikiimlerini Bakanlar Kurulu yiiriit1lr. 



