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BAKANLIK MAKAMINA

İlgi:

a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
b) 23.06.2015 tarih ve 6486527 sayılı Makam Onayı,
c) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının 09.11.2016 tarih 922/42,50 sayılı inceleme
raporu,
d) 04.01.2017 tarih ve 167832 sayılı Genel Müdürlük Onayı.

İlgi (a) Yönetmeliğin 23. maddesinin 2. bendinde; “Açık Öğretim Ortaokulu, Açık
Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu,
akşam sanat okulları, hizmet içi eğitim enstitüleri, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma
enstitüleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları, bilim ve sanat merkezleri, turizm eğitim
merkezleri ile benzeri kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları Maliye
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça
belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve
alan değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır...” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca ilgi (c) inceleme raporunun 3. maddesinde; “Millî Eğitim Bakanlığı
Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın, c) Aylık karşılığı ders
görevi başlıklı 5’inci maddesinde; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı ve norm
kadroları Bakanlıkça belirlenen, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve turizm
eğitim merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin maaş karşılığı doldurmaları gereken
kurs/ders yükü konusunun ayrı bir şekilde, kurumların işlevlerine uygun olarak yeniden
düzenlenmesi” gerekliliği ifade edilmektedir.
Bu çerçevede halk eğitimi merkezlerinde bulunması gereken yönetici ve öğretmenlerin
yeterli sayıda, yerinde ve verimli kullanımını tesis etmek amacıyla yönetici ve öğretmen
norm kadrolarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Buna göre;
Yönetici Norm Kadrosu;
a) Her kurum için müdür norm kadrosu verilmesi,
b) Kurumun bulunduğu yerleşim yerinin (il veya ilçenin) nüfusu;
• 25.000’e kadar 1,
• 25.001-100.000’e kadar 2,
• 100.001 – 250.000’e kadar 3,
• 250.001 - 500.000’e kadar 4,
• 500.001 ve daha yukarısı için 5 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi,
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Öğretmen Norm Kadrosu;
Kurumun bulunduğu yerleşim yerinin (il veya ilçenin) toplam nüfusu;
• 5.000’e kadar 2,
• 5.001-10.000’e kadar 3,
• 10.001-25.000’e kadar 4,
• 25.001-50.000’e kadar 5,
• 50.001-100.000’e kadar 7,
• 100.001-250.000’e kadar 9,
• 250.001-500.000’e kadar 12,
• 500.001 ve daha yukarısı için 15,
Birden fazla halk eğitimi merkezi müdürlüğü bulunan yerleşim yerlerinde ise
mevcut nüfus sayısı halk eğitimi merkezi sayısına bölünerek oluşacak yeni nüfus sayısına
göre norm kadrosunun belirlenmesi,
Halk eğitimi merkezlerinin yanı sıra Genel Müdürlüğümüze bağlı yaygın
eğitim kurumu ve merkeze doğrudan bağlı taşra birimi olarak faaliyetlerini sürdüren
olgunlaşma enstitüleri; kültürel değerlerimizi, geleneksel sanatlarımızı araştıran, geliştiren,
arşivleyen, koruyan ve aslına sadık kalınarak gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük eden;
ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını sağlayan, bünyesinde eğitim-öğretim, tanıtım
pazarlama, tasarım ve üretim ile araştırma birimleri bulunan, sanatsal ağırlıklı eğitim ve
üretim çalışmalarını birlikte sürdüren, kurs programları ve her türlü yatay ve dikey geçişlere
elverişli iki yıllık eğitim programlarını uygulayarak belgeye götüren yaygın eğitim
kurumlarıdır. 17 ilimizde 18 olgunlaşma enstitüsü faaliyetlerine devam etmekte olup, ilgi (d)
Genel Müdürlük Onayı ile bulundukları illerin kültürel yapısı da göz önünde bulundurularak
çalışma yapmaları istenmiş ve bu oluşan yeni çalışma alanlarındaki nüfus yoğunluklarına
göre:
Yönetici Norm Kadrosu;
a) Her kurum için müdür norm kadrosu verilmesi,
b) İlgi (d) Onay ile belirlenen kurum çalışma bölgesinin toplam nüfusu;
• 4.000.000’a kadar 3,
• 4.000.001-5.000.000’a kadar 4,
• 5.000.001 ve daha yukarısı için 5 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi,
Öğretmen Norm Kadrosu;
İlgi (d) Onay ile belirlenen kurum çalışma bölgesinin toplam nüfusu;
• 1.000.000’a kadar 20,
• 1.000.001-2.000.000’a kadar 30,
• 2.000.001-3.000.000’a kadar 40,
• 3.000.001-4.000.000’a kadar 45,
• 4.000.001-5.000.000’a kadar 50,
• 5.000.001 ve daha yukarısı için 60,
Birden fazla olgunlaşma enstitüsü müdürlükleri bulunun yerleşim yerlerinde ise,
mevcut nüfus sayısı olgunlaşma enstitüsü sayısına bölünerek oluşacak yeni nüfus sayısına
göre normunun belirlenmesi,
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Olgunlaşma enstitülerinin kurumsal yapıları, çalışma alanları ve kurumlardan gelen
bilgilere göre alan/meslekler dikkate alınarak olgunlaşma enstitülerinin öğretmen norm
kadrolarının belirlenmesi; yine halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden gelen bilgiler, yöresel
ihtiyaçlar ve izleme değerlendirme verilerine göre alan/meslekler dikkate alınarak halk
eğitimi merkezlerinin öğretmen norm kadrolarının belirlenmesi; halk eğitimi merkezlerinde
bir eğitim öğretim yılı boyunca alanlarında ilgili mevzuatında belirtilen maaş karşılığı
ders/kurs görevini tamamlayamayan öğretmenlerin norm kadrolarının kurs açılmasına ihtiyaç
duyulan norm kadro ile değiştirilme teklifinin, Valiliklerce Bakanlığa yapılması ve bu
durumda olan norm fazlası olan öğretmenler hakkında ilgili atama ve yer değiştirme
mevzuatı hükümlerinin uygulanması ve ilgi (b) Bakanlık Onayının iptal edilmesi Genel
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde yukarıda belirtilen hususları
olurlarınıza arz ederim.

Ali Rıza ALTUNEL
Genel Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
Yusuf TEKİN
Müsteşar

OLUR
10.01.2017
İsmet YILMAZ
Bakan
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