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ilgi;a)_Milli Eğitim_Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan yönetici ve öğretenlerin NormKadrolarına İlişkin Yclnetmenlik
b)30/09/2016 tarih ve l683393 |-601.04.02-E.1054l522 sayılı Makam onayı.c)MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ntjn 03/10120 l 6 tarihli ve l 0656334 sayılıyang.

18 Haziran 20|4 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de 2014/6459 karar sayısı ileyayımlanan ilgi (a) yönetmenliğin 26'ıncı maddesinin l'inci fıkrasrnou;;ığıtirnkurumlannın
norm kadro saYılannın bu yönetmenlikte belirlenen norm kadro kritJrleri çerçevesindedeğiŞmesi halinde,değiŞikliğe konu olan eğitim kurumlarının norTn kadro sayıları Bakanlığınuygun görüldüğü tarihlerde belirlenir."hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımızca Mebbis veri tabanında Norm Kadro Modü|ü işlem yapılmak üzeret7-18 Ekİm 2016 .tarihlerİnde eğitim kurumu yöneticilerine işıem y"p., yetkisiverilecektİr, Eğitimkurumlarına ait bilgilerin sistemeİogru şekilde gıİıım".igerekmektedir.
Aksi takdirde sistem kapatıldıktan sonra hiç bir şekilde İirt.-. veri girişi yapılmayacaktır.
Girilecek veriler doğrultusunda belirlenen norTn kadrolanna göre yapılacak atamalardan
doğabilecek hatalardan eğitim kurumlan yöneticileri sorumlu oıacaktır. Müdürlüğümüzkontrolü srrasrnda gerÇeğe aykırı bitgiterin sisteme girildiğinin tespiti yapılması
durumunda sorumlular haklında gerekli iştem yapılacaktır.

Söz konusu norin kadro güncellemeleri hakkında dikkat edilecek hususlar ile ilgili
gerekli açıklamalar ilişikte gönderilmiştir.
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NORM KADROl\t l(lvl l(ADRo G[JNCELLEMESİNDE DİKKATEDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
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Kadro Yönetmeliğinin 26. Maddesinde, ,Eğitim kurumlorının normkadro sayılarının bu yönetmelıke yer olon norm kadro krıterlerı çerçevesindedeğİŞmesi halinde, değişiktiğe konu olan eğitim kurumlorının norm kadrosaYılorı Bakanlığın u4gun gördüğü tarihlerdZ yeniden belirlenir. yeni açılaneğitim kurumları ile Yeni derctik/şube oçılan n"yo kopatılan mevcut eğitimkurumlorının norm kadroları süre dranmaksızın betirlenir.,, hükme bağtanmışbulunmaktadır, Norm Kadro Yönetmeliği (tıklavınız l B/r0/2o1,5 tarih ve10655334 saYılı norm kadro veri girişi bılsılendırrnesi hakkındaki yazı (tıktavınız).Yönetmelİk ile söz konusu Yazının ilgili mercilerce incelenerek iş ve işlemlerin budoğrultuda yapılması gerekmektedir.

Eğitim kurumlarının 2016-2017 eğitim-öğretim yılına esas olmak üzere iıMilli Eğitim Müdürlüklerindeki - I\,EBğis yıneticilerine 17 Ekim 2016tarihinde MEBBİS 
_T99ili"de yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma

Yetkisi verilmiŞtir. 
_ 
MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimidoğrultusunda işlemleri yup-urİ gerekmektedir.

Eğitim Kurum Vtldtı.ltlk@
Yapma Tarihleri

17ll0l2016-18fla/20|6

IlçeMilliEğitimMüd@
kontrol Tarihleri

19nan$M-zan0/20l6

rl Mılli Eğıtim Müdürlüklerinin Veri Girişi
kontrol Tarihleri

21l1ül20l6-3urcna,6

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi 3lllü/20l6-25/filaarc
Mesai Bitimi

Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; "Eğitim kurumlarının yönetici ve
öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas
alınarak eğİtİm kurumu müdürtüğü, ilçe mitlİ eğitim müdürlüğü ve il millİ
eğitim müdürlüğünün srralı teklifi üzerine belirlenir.» hükmü çerçevesinde
Yukarıdaki iŞ takvimi doğrultusunda eğitim kurumlarına ait 

-blıgiıerin

sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz
etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan
atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumları müdürleri ile il ," iıç.



milıı eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrotüsırasında gerÇeğe aYkrrı bilgilerİn .j:1"."- *irilmesinin tespıt edilmesid u ru m u nda soru m t uia r ha kkıida gerekli ıİ-H-i." yapılaca ktır.
Merkeze Bağlı TaŞra Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumları,Bilim Sanat Merkezleri, Halk rcgıtı. ııl""ı..rİ""i ve A§arii""rt okulları,il ve İlçe Milli Eğitim Müdürıü;r;;; &;;;; evi ve A§am sanat okuıuMüdürlükleri' Turizm Eğitim Merkez'ieri ile Olgunlaşma Enstitülerininnorm kadrolarında değişiktik yapılmaması için veri girişine açılmamıştır.

A) Eğitİm kurıımu .Yöneticilerinin norm kaclro güncellenmeşinçle clikkat

t' DanıŞtaY kararı doğrultusunda bağımsız anaokullarına öğrenci sayısınabakılmaksızın bİr rehber öğretmeİ norm kadrosu beiirtJmesi yapılmış
- oiup, güncellemede de bu dğruftuda işIem yapıiması,2, I)anıŞtaY kararı doğrultusl"a, tızeı ğıtı-" k,r"r*larına öğrenci §ayı§ı25 ve daha fazla olanlara l, öğrencı ğv*rrn l00 ve l00rün katiarınaulaŞması haİinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosubelirlemesi yapılmış oiup, günceliemede de bu doğrultuda işlemyapılması,
3, Yatılı ve PansİYon özellİği tanımlama§ı yapılan eğitim kurumlarrnda

Yatılı ve PansiYonun bağtı bulunduğu egİtım kurumuna bu özeltiğininiŞIenmesİ, birden fazla eğitim lıİruro-una hizmet veren yatıiı ve
PansiYonİarda ise diğer eğitim kurumlarına bu özetliğin iştenmemesi veyönetici normu istenmemesi,

4, Tatim ve TerbiYe Kurulu Başkanlığının g sayılı Kurui Kararına
Qa/O2İ2al4 tarİhindeki yapılan değişİklikler dikkate alınarak) göre
işlem yapıiması (tık|ayınz),

5, Alan bazlı ders Yükünün hesabında öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri
ders saatlerinin dikkate alınmaması,

6, AÇıköğretİm öğrencİlerİnin örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz
Yiize eğİtim kaPsamındaki haftaiık ders saatleri, norma Jsas ders yıiı.tı
hesabına dahit edilmemesi,

7, Özel Eğitİm kurumlartnın norm kadro belirlemesi öğrenci sayısı, şube§aYı§ı ve engel durumu esas alınarak yapıldığınOan; tlgr"rr.İ .ryrır",
ekranında öğrenci ve Şube sayı§ı ayrıca kurum nllgilerl ek_"ranında da bu
bilgilerin açılımının eksiksiz ve doğru olarak işlenmesi,

8. Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükünİin, Tebtiğler dergisinde
YaYımlanan 2l/0312006 tarih ve 24 sayıIı Teknoloji o" Tr*"",m Dersi
Öğretim Programı Kurul Kararı ile kabul edilen .6Uygulama
Esasİarı"(tıklayınız) baştığındaki açıklamalar doğrultusunda
hesaplanması,

9. Norm bilgileri ekranında yöneticilerin girmiş olduğu ders saatleri
beİirlenirken, yöneticinin gireceği ders saati yöneticinin gireceği ders



§aati sütununa, Yöneticinİn gireceği ders yükü ıiüşüldükten §onra l<alanders saatinin norma e§a§ deis saati sütunina işlenmesi,l0,Yöneticilerin gireceği ders yüklerinin kadrolarının bulunduğu eğitimkurumunda gösterilmesi, yöıeticilerin gireceği ders saati sütununa;alanları iİe aYtık karşılığı okutabileceği derslİr dışında herhangi biralanda ders saati yazılmaması, kadrolaİının bulunougu eğitim kurumudıŞında görev Yapan yöneticilerin geçici görev yaptığıİğitİm nurumuna
herhangi bir alanda ders saati yrr,İ*r*Ju

ll,Rehberlik ve araŞtırma merkezlerinin yönetici, rehbertik aianıöğretmenİ ve alan bazlı öğretmen norm kadrolarının tam ve doğruolarak beİirlenmesİ ve rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet r"rİıgıilçelerin kontrol edilmesi,
l2,Iııorm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/Bölüm, Atölye veLaboratuvar Şeflerine norm kadro veriirnesi söz konusu otmayıpnormıın içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan

Başkanlığımızdan yazışmayia ayrıca kadro "talep 
edilmemesi

gerekmektedİr. Söz konusıı işlemin Milli Eğitim Bakanlığına BağlıMesleki Ve Teknik Okui ve Kurumları Aian/Bölüm, Atötye o*Laboratuar Şefliklerine İllşl<ln Yönerge doğrultusunıla belirlemesinin
YaPılarak Norm Modüİü'ndeki kurum tıilgileri ekranına alan/bölüm,
atölYe ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin
sağlanması ve görevlendirmeierinde bu sayılara göre yapılması,
gerekmektedir.

İ})İl/ İİÇe Miİtİ Eğifim Müdüriiiklerinin ğıOrıı! kadro güncellenmesincle
çdiki§*t etın*ş,i g&reken h uşis*lıı{:

l. AYnı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum
kodları ile aÇıİan eğitiın kurumları ile aynı bahçede faatiyet gösteren
farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan 

" 
özeİ eğitim

kurumİarının, tespitİnin yapılarak söz konıısu kurumlarıno Nrr-
Modülündeki Kurum Bitgiteri ekranında yeni oluşturulan alanda
{nıİİdİİr iıüfıııı,ı verİİecek kıırurıı} ile aynı binada faaliyet gösteren öğrenci
sayısı en fazla olan kurumun ilişkilendiriimesi,

2. AYnı bİnada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum
kodları ile aÇıİan eğitİm kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren
farklı derece ve türdeki ayrr kurum kocliarı ile açılan özeİ eğitim
kurumlarından yalnızca öğrenci sayısı en fazla olana bir müıtü" nr*
kadrosu verilmesi,

3. Özel eğitim kıırumları hariç olmak üzere, yatılı ve pansiyonlu eğitim
kurumiarı ile müdür yardımcısı norm kadro .oyİr, 6 olan *ğıtı*
ku rumia rına müdü r is aş.v tı ı" ıi ışııcf§, no rm kad rosu verilmes i,

4. Öze| eğİtim kurumiarı hariç olmak üzere aynı binada farklı kurum
kodları İle aÇıian eğitim kurumlarının ş,gşiiti{ir y*rdınıe.ısı norm
kadroları, eğitim kurıımlarının öğrenci sayıları birbirinden bağımsız
olarak değerlendiriierek ayrı ayrı belirlenmesi,

3



5, AYnı bina veYa bahÇede faklı kurum kodları iie açılan özet eğitimkurumİarına veriİecek müdür yardımcrsı norm kadrosu bu eğitimkurumİarının toPlam öğrenci sayİsı dikkate alınarak belirlenecektir. Bueğİtİm kurumlarına verilecek ınüdiir yarıiııncısı norm kadrosu müdürnorm kadrosu verilen eğitim kurumu iie ilişkilendiriiınesi,
6, Fen Liseleri, SosYaI Bİlimter Lisesi, Özel Eğitim okulları ve yatıtı BölgeOrtaokullarının bağımsız oİması ve hiçbİr şekilde eğitim bölgelerine

bağlanmama§ı gerekmektedir. Yukarıda beİirtilen n-gıtım kurumlarıdışındaki tüm eğitim kurumlarının öğretmen norm kadro
belİrlenmesinde eğitim bölgesi ıtikkate alınması, gerekmektedir.

C)Norm Kadro Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bitgi başIıklarının tam ve doğruolarak doldurulması, her kutucuğun bir unvanda personel atamasrnı etkilediği, bilgigirilmeYen kutucuktan dolayı atama y_ap|amayr.uğ, ve personel eksikliğinden dolayı
YaŞaYacaklarr sıkıntılarrn tamamen İl, İlçe ve egitim kurumu müdürlük|erine aitolacağrnın biiinmesi gerekmektedir.

Ç)Norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip; Bakanlığımzca
onaYlanan Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin DYS ortamında gönderildikten sonra
Çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Milli Eğitim Müdürlükterince] ilgili eğitim kurummüdürlüklerine gönderilmesi ve norm kadro tespit onayı cetvellerinin eğitim kurumu
müdürlüklerince saklanması gerekmektedir.

l})Güncelleme sürecinin bitiminden sonra ilgi yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 nci
fıkrasrnda; '!eni aÇılan eğtim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan
eğitim kurumlarınrn norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.r' hükmünden
hareketle bu maddede belirtilen işlemler dışındaki norm kadro taleplerin Bakanlığrmıza
gönderilmemesi gerekmektedir.
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