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DAĞlTtM YERLERiNE

ilgi : a1 Milli Eğitiın Bakanlığına Bağlı Eğitiın Kurumları Yönctici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına

İlişkin Yonetmelik

b)22103120|8 tarilrli ve l6833931-601.04.02.0l-E.5985888 sayılı Makam Onayı.

c) Bakanlığın-ıız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 23l03l2018 tarih ve 6091547 sayılı yazısı.

25 Kasım 20l6 tarih ve 29899 sayıh Resmi Cazete'de 20|619488 karar sayısı ile yayımlanan Ilgi (a)

Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin l inci fıkrasında; "Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu

Yönetmelikte belirleneı-ı norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi h6liııde, değişikliğe konu olan eğitim

kurumlarınııı norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay

dışında da eğitim kurumlarının norın kadro sayılarını yeniden belirleyebilir." hükmü yer almaktadır.

Talinı ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kararları ile bazı ders saatlerinde yapılan değiŞikliklerin

2018-20|g eğitim öğretiıı yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamaya konulması üzerİne eğitİın

kurumlannda oluşacak öğretmeıı norm değişiklikleri sebebiyle atama ve yer değişikliği talebinde bulunaCak

öğetmenlerin taleplerine cevap verilebilmesi bu durumdan etkilenecek eğitim kurumlannın, öğretmenlerin ve

öğrencilerin mağcluriyet yaşamaınası ve oluşabilecek aksaklıkların önlenebilmesi amacıyla anılan uygulamaya

bağlı olarak öğretmen normunu etkileyecek verinin güncellenmesine ihtiyaç olduğundan İlgi (U) Makam onayı

ile 20l8i20l9 eğitim öğretim yılında anılan ders saatlerinde değişİklİk olacak alanlann norTn kadrolannın

giiıııcellenmesine esas olmak üzere 25104120|8-|8/05/20l8 tarihleri arasında eğitim kurumlarına yetki verileceği

Bakanlığımızın bir ömeği ekte gönderilen ilgi (c) sayılı yazısıyla bildirilmektedir.

Buna göre;

1_25 Nisan 2018 _ 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü

Eğitim kurumu yöneticilerine açılacak olup, Yöneticilerin (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Karan)
bahsi geçen değişikliklere bağlı verilerin girmesi ve değişiklik yapılan alanlarda çalışan öğretmenlere duyuru

yapılması,

2_Norm kadro gi.incelleınesi yapılmak üzere daha öııce Bakanlığımıza gönderilen taleplerden ÇeŞitli

sebeplerle bu güne kadar işlemi yapılamayan bu kapsanıdaki veri girişlerinin sisteme girilmesi,

3- Verilerin taın ve doğru olarak sisteme girilınesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluŞacak

mağduriyetlerde sorumluluğun tamamen işlem yapan Yöneticilere ait olduğunun bilinmesi,

4- Nonn Kadro bilgilerinde ister değişiklik olsun, ister olmasrn tiim Kurum Yöneticilerinin anılan

tarihler arasında kurum, yönetici, öğrenci v.b. bilgilerin kontrol edilerek MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro

Modülünde onay vermelerinin zorunlu olduğu,

S-Norm kadro güırcelteme işlemleri sonrasında ilgi (a) Yönetmeliğin 26 nÇı maddesinin 2 nci

fıkrasında belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin kesinlikle

yapılmamasını önemle rica ederim.
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