
T.C. 


MU~ YALiLiGi 

11 Milli Egitim MUdfulUgU 


SaYl :94414164-10.03-E.11407317 09.11.2015 
Konu: BaZl Mesleki ve Teknik Egitim 

Alanlannda Norm Kadro Hesabma 

Esas Ders YUklerinin belirlenmesi 

............................................... KA YMAKAMLIGINA 

ilye Milli Egitim MUdfulUgU 

................ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MUdUrlUgUne 


Bakanhglmlz Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdfulUgUnUn 09.11.2015 tarih ve 
11379705 saYlh "Bazl Mesleki ve Teknik Egitim Alanlarmda Norm Kadro Hesabma 
Esas Ders Yiiklerinin Belirlenmesi " He ilgili yazlsl yazlmlz ekinde sunulmu~tur. Ekte 
gonderilen yazlda belirtilen aylklamalar dogrultusunda yeniden hesap yapacak Mesleki ve 
Teknik Egitim Genel MUdUrlUgUne bagh okullanmlzm hazlrlayacaklan yizelgeleri 10 
Kaslm 2015 Sah giinii saat 13.00'a kadar Bakanhga sunulmak Uzere Uzere 
MUdUrlUgUmUze gonderilmesi hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
YaH a. 

Milli Egitim MUdUrU 

Ek: 

ilgi yazl (2 Sayfa) 


Dagltlm: 

ilye Kaymakamhklanna i1ye M.E.Md.ne 

Merkezdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lis. Md.ne 


Bu evrak guvenli elektronik imza He imzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden50 19-53fl-3fff-926d-6732 kodu He leyll edilebilir. 
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T.e. 

MiLL! EGiT1M BAKANLlGI 


Mesleki ve Teknik Egitim Genel MildUrlilgil 


SaYl 
Konu 

: 62045208-10.03-E.11379705 
: Bazi Mesleki ve Teknik Egitim AlanIannda 

Norm Kadro Hesabma Esas Ders YUklerinin 
Belirlenmesi 

ACELE VE GUNLUDUR 
09.11.2015 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) Milli Egitim BakaniIgl (Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdUrlUgU)'nm 
10.09.2015 tarihli ve 62045208-10.03-E.9025919 saYlh yazlSl. 

b) Milli Egitim Bakanhgl (Talim ve Terbiye Kurulunun)'mn 20.02.2014 tarihli ve 9 
saYlh Karan ile kabul edilen Ogretmenlik AIanIan, Atama ve Ders Okutma 
Esaslan. 

Bilindigi Uzere, mesleki ve teknik ortaogretim kurumlarmda, dersleri birden c;ok 
atama alam (bran~) ogretmeni tarafmdan okutulabilen meslek alanlarmda ogretmen norm 
kadro hesabma esas ders yUkierinin ne ~ekilde belirlenecegi ilgi (a) yazl ile aC;lklanml~; bir 
meslek alanmda ilgi (b) Esaslar geregince dersleri farkh atama alanlan (bran~lar) tarafmdan 
okutulabilen birden c;ok degi~ik dalda egitim verilmesi halinde, bran~lar bazmda ders yUkU 
hesabmm soz konusu yazmm 2. maddesinin (c) flkrasma (Ek-4 omege) gore yapllmas) 
gerektigi belirtilmi~ti. 

Ancak, Bakanhglmlza ula~an bilgilerden, Ek-4 omege gore hesap yapllmasl gereken 
a~aglda verilen omege benzer durumlarda (bir alanda derslerini alana atanabilen birden c;ok 
bran~m ortak olarak okutulabildigi dal/dallar ile birlikte dal dersleri sadece bir bran~ 
tarafmdan okutulabilen daldaldallarda egitim yapllmasl durumu), dallar itibariyle ilgili alana 
atanabilen tUm bran~lara aglrhklan oramnda ders yUkti yansltIlmasl ve norm olu~masl 

gerekirken, onerilen hesap yontemi (formUl) uygulandlgmda, hesaplamaya dahil edilen bazl 
bran~larm ders yUkUnUn 0 (slflr) C;lktIgl ve bu nedenle de bu bran~larda norm olu~madlgl 
anla~lIml~t)r. 

Omegin, ilgi (b) Esaslar geregince Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanmda dal 
derslerini sadece Elektrik bran~l ogretmenlerinin okutabildigi "Elektrik Tesisat ve Pano 
MontoriUgU" dah ile tUm dersleri Elektrik ve Elektronik bran~ ogretmenlerince ortak olarak 
okutulabilen "EndUstriyel Baklm Onanm" dahnda egitim yapIImasl halinde, Ek-4 omege 
gore hesap yaplldlgmda; normal de hem Elektrik hem de Elektronik bran~ma yansltllacak ders 
yiikleri ve buna bagh olarak norm olu~masl gerekirken, her iki bran~m oransal aglrligl 
hesaplandlgmda sadece Elektrik bran~mm oransal aglrhgl slfudan biiyiik c;lktlgl ic;in bu 
bran~ta ders yiikii hesaplanabilmekte ancak, dal derslerini sadece Elektronik bran~mm 

okutabildigi bir dalda egitim verilmemesi nedeniyle Elektronik bran~mm oransal aglrhgl 0 
(slflr) C;lkmakta ve bu sebeple Elektronik bran~mda ders yiikii olu~amadlgl ic;in norm da 
olu~mamaktadlr. 

AtatUrk Blv. 06648 KlzJ\aylANKARA Aynntlh bilgi ic;in: V.ABLAK-A.iviGON 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel :(0312) 41314 09-4131390 
mte _izlemedegerlendirme@rneb.gov.tr Faks:(O 312) 418 8406 
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Bu nedenle, egitim yapdan dallar itibariyle ilgi (a) yazmm 2. maddesinin (c) flkrasma 
(Ek-4omege) gore hesap yapan ve bu hesaplama sonucunda oransal aglrhgl 0 (slflr) ylkhgl 
iyin norm hesabma esas ders yUkU de 0 (slftr) ylkan ve bu sebeple norm olu~mayan 
bran~lbran~larm bulundugu ilgili okuJ ve kurumlanmlzca a~aglda aylkJandlgl ~ekilde yeniden 
hesap yapllmasl zarureti ortaya Ylkml~tlr. 

Buna gore; 

l-ilgi (b) Esaslara gore, dal dersleri sadece bir bran~ tarafmdan okutulabilen 
daldaldallarda olu~an norm hesabma esas ders yUkUnUn ilgi (a) yazmm 2. maddesinin (a) 
flkrasma gore, 

2-Ilgi (b) Esaslara gore, tUm dersleri alana atanabilen birden yok bran~ya ortak olarak 
okutulabilen daldaldallarda olu~an norm hesabma esas ders yUkUnUn ilgi (a) yazmm 2. 
maddesinin (b) flkrasma gore, 

yeniden hesaplanmasl ve olu~an ders yUklerine gore norm kadro hesabma esas "Norm 
Kadro Dtizeltme <::izelgesi (Ek-5)"nin yeniden tanzim edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve konunun ilinizdeki tUm mesleki ve teknik ortaogretim kurumlanna 
duyurularak, yeniden hesap yapacak okul ve kurumlarca hazulanacak yizelgelerin en gey 10 
Kaslm 2015 Sah gUnu saat 16.00' a kadar Blikanhglmlz insan Kaynaklan Genel MUdUrlUgUne 
(OzlUk ve Kadro Daire Ba~kanhgma) gonderilmesinin saglanmasl hususunda geregini 
onemle arz ve rica ederim. 

Yusuf <::iDEM 

Bakan a. 


Genel MUdUr V. 


Dagltlm: 

Geregi: Bilgi: 

B Planl insan Kaynaklan Genel MUdlirlUgUne 
Rehberlik ve Denetim Ba~kanhgma 
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