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Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 62045208/622.99/2148439 21/08/2013
Konu: Ders yükü ve norm belirleme

İlgi: a) 16/4/2013 tarihli ve 73860670/45.01/625643 sayılı yazı,
b) 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı,
c) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kuramların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 

Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kuramlarında eğitim-öğretimi yapılan Denizcilik, El 
Sanatları Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Gemi Yapımı, Grafik ve Fotoğraf, İnşaat 
Teknolojisi, Makina Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Tarım 
Teknolojileri, Tekstil Teknolojisi ve Uçak Bakım alanlarında öğretmen norm kadrolarının 
belirlenmesinde tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi (b) Kararında, öğretmenlerin aylık karşılığı okutacağı 
dersler belirlenmiştir.

Buna göre, İlgi (b) Kural Kararı ile ilgi (c) Yönetmelik hükümlerine göre, 
elektrik-elektronik teknolojisi alanının alan/dal ortak dersleri ile bu alanın alan/bölüm, atölye 
ve laboratuvar şeflerine Planlama ve Bakım-Onarım Görevi adı altında verilen ek ders görevi 
de dahil edilmek suretiyle toplam ders yükü belirlenecektir.

Konuyla ilgili yurt genelinde uygulama birliğinin sağlanması için yukarıda yer alan 
alanlarda ders yükünün aşağıdaki örnekte açıklandığı gibi yapılmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.

Örneğin, mesleki ve teknik eğitim okul veya kuramunda bulunan Elektrik-Elektronik 
Teknolojisi alanına ait haftalık ders yükünün 300 saat olduğu düşünüldüğünde;

60 saatinin sadece elektrik-elektronik teknolojisi/elektrik alan öğretmenlerinin aylık 
karşılığı girmesi gereken alana ait dal dersleri,

40 saatinin sadece elektrik-elektronik teknolojisi/elektronik alan öğretmenlerinin aylık 
karşılığı girmesi gereken alana ait dal dersleri,

Kalan 200 saatinin ise her iki alan öğretmenlerinin aylık karşılığı girebileceği alan ortak 
dersleri olduğu dikkate alındığında,

Alan ortak derslerinin, alan derslerinin dal derslerine kaynak teşkil ettiği göz önünde 
bulundurularak, dal derslerinin birbirine oranlarının göz önünde tutulması ve alan ortak 
derslerinin % 60'ınm 120 saatinin elektrik-elektronik teknolojisi/elektrik alanı öğretmenleri 
için, %40'ınm 80 saatinin ise elektrik-elektronik teknolojisi/elektronik alanı öğretmenleri için 
değerlendirilerek; — • ........ ; ..... ...........................
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(60+120=180) saatinin elektrik-elektronik teknolojisi/elektrik alanı öğretmenlerinin, 
(40+80=120) saatinin de elektrik-elektronik teknolojisi/elektronik alanı öğretmenlerinin 

ders yükü olarak MEBBİS Öğretmen Norm Modülüne girilmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve mesleki ve teknik eğitim okul ve lcurumlarında uygulanan Denizcilik, El 
Sanatları Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Gemi Yapımı, Grafik ve Fotoğraf, İnşaat 
Teknolojisi, Makina Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Tarım 
Teknolojileri, Tekstil Teknolojisi ve Uçak Bakım alanlarındaki ders yükünün yukarıda yer alan 
örnekte olduğu gibi belirlenmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ibrahim UZKURT 
Bakan a. 

Genel Müdür V.

DAĞITIM: 
B Planı
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