
NORM KADRO GUNCELLEMESiNDE DiKKAT EDiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 

Norm Kadro Yonetmeliginin 26. Maddesinde, "Egitim kurumlarmm norm kadro sayIlarmm bu Yonetmelikte yer alan norm kadro kriterleri c;erc;evesinde degi~mesi 
halinde, degi~iklige konu olan egitim kurumlannm norm kadro saytlan Bakanhgm uygun gordiigii tarihlerde yeniden belirlenir. Yeni ac;Ilan egitim kurumlan ile yeni 
derslikl~ube ac;llan veya kapaulan meveut egitim kurumlarmm norm kadrolarl siire aranmakslzm belirlenir." hiikme baglanml~ bulunmaktadlr. 

Yonetmelik ile soz konusu yazmm ilgili mereileree ineelenerek i~ ve i~lemlerin bu dogrultuda yapllmasl gerekmektedir. 

Egitim kurumlannm 2016-2017 egitim-ogretim Ylhna esas olmak uzere il Mill! Egitim Mudiirliiklerindeki MEBBis yonetieilerine 

17 Ekim 2016 tarihinde MEBBiS modiiliinde yer alan Norm Kadro Modiiliinde i~lem yapma yetkisi verilmi~tir. MEBBis yonetieilerinin ~aglda belirlenen i~ 

takvimi dogrultusunda i~lemleri yapmasl gerekmektedir. 


Egitim Kurum Miidiirluklerinin Veri Giri~i Yapma Tarihleri 

17/1012016-18/10/2016 

ilc;e Milll Egitim Mudiirliiklerinin Veri Giri~i Kontrol Tarihleri 

19/10/2016-20/10/2016 

il Milll Egitim Mudtirliiklerinin Veri Giri~i Kontrol Tarihleri 

21/10/2016-3011012016 

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi 

31110/2016-25/1112016 
Mesai Bitimi 

Yonetmeligin 24 uneu maddesinde; "Egitim kurumlannm yonetici ve ogretmen norm kadrolan, elektronik ortamdaki meveut veri tabanl esas almarak egitim 
kurumu miidiirlugu, il~e mill! egitim mudiirlugii ve il mill! egitim miidiirliigiiniin straIt teklifi tizerine belirlenir." hiikmii c;erc;evesinde yukandaki i~ takvimi 
dogrultusunda egitim kurumlarma ait bilgilerin sisteme tam ve dogru olarak siiresi ic;erisinde girilmesi onem arz etmektedir. Girileeek verilerle belirlenen norm 
kadrolara yapllan atamalarda dogaeak hatalardan egitim kurumlarl mudiirleri ile i1 ve ilc;e milli egitim miidiirlukleri sorumlu tutulaeaktlr. Bakanhk kontrolti 
strasmda gerc;ege aykm bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkmda gerekli i~lemler yapllacakttr. 



Merkeze Bagh T~ra Te~kilatI iyerisinde yer alan egitim kurumlan, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Egitim Merkezleri ve Ak~am Sanat Okullan, 11 ve ilye Mill! Egitim 
Miidiirliikleri, Ogretmen evi ve Ak~am Sanat Okulu Miidiirliikleri, Turizm Egitim Merkezleri ile Olgunla~ma Enstitiilerinin norm kadrolannda degi~iklik 
yaptlmamasl iyin veri giri~ine aYllmaml~tlf. 

A) Egitim kurumu yoneticilerinin norm kadro giincellenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar: 

1. Daru~tay kararl dogrultusunda baglmslz anaokullanna ogrenci saYIsma bakdmakslzm bir rehber ogretmen norm kadrosu belirlemesi yapllmI~ olup, goocellemede 
de bu dogrultuda i~lem yapIlmasl, 
2. Danl~tay kararl dogrultusunda ozel egitim kurumlanna ogrenci saYIsl 25 ve daha fazla olanlara 1, ogrenci saYlslrun 100 ve 100'00 katlanna ul~masl halinde her 
defasmda 1 rehber ogretmen norm kadrosu belirlemesi yapllml~ olup, giincellemede de bu dogrultuda i~lem yapdmasl, 
3. YatIh ve pansiyon ozelligi tarumlamasl yapdan egitim kurumlannda yatIh ve pansiyonun bagh bulundugu egitim kurumuna bu ozelliginin i~lenmesi, birden fazla 
egitim kurumuna hizmet veren yatIh ve pansiyonlarda ise diger egitim kurumlarma bu ozelligin i~lenmemesi ve yonetici normu istenmemesi, 
4. Talim ve Terbiye Kurulu B~kanhgmm 9 saYIh Kurul Karanna (20/02/2014 tarihindeki yapdan degi~iklikler dikkate ahnarak) gore i~lem yapIlmasl (uklaYlmz), 
5. Alan bazh ders yiikOOOO hesabmda ogrenci sosyal ve ki~ilik hizmetleri ders saatlerinin dikkate ahnmamasl, 
6. Aylkogretim ogrencilerinin orgOO egitim kurumlannda gordiikleri yiiz yiize egitim kapsammdaki haftahk ders saatleri, norma esas ders yiikii hesabma dahil 
edilmemesi, 
7. Ozel Egitim kururnlanrun norm kadro belirlemesi ogrenci saYlsl, ~ube saYlsl ve engel durumu esas ahnarak yapddlgmdan; ogrenci saydan ekranmda ogrenci ve 
~ube saYlsl aynca kurum bilgileri ekrarunda da bu bilgilerin ayIlImmm eksiksiz ve dogru olarak i~lenmesi, 
8. Teknoloji ve TasarIm alanl ders yiikOOOO, Tebligler dergisinde yaYlmlanan 21103/2006 tarih ve 24 saYlh Teknoloji ve Tasanm Dersi Ogretim Programl Kurul 
Karan ile kabul edilen "Uygulama Esaslan"(tIklaYlruz) b~hgmdaki apklamalar dogrultusunda hesaplanmasl, 
9. Norm bilgileri ekrarunda yoneticilerin girmi~ oldugu ders saatleri belirlenirken, yoneticinin girecegi ders saati yoneticinin girecegi ders saati siitununa, yoneticinin 
girecegi ders yiikii dii~iildiikten sonra kalan ders saatinin norma esas ders saati siitununa i~lenmesi, 
10. Yoneticilerin girecegi ders yiiklerinin kadrolarmm bulundugu egitim kurumunda gosterilmesi, yoneticilerin girecegi ders saati siitununa; alanlan ile ayhk 
kar~lhgl okutabilecegi dersler dl~mda herhangi bir alanda ders saati yaztlmamasl, kadrolarmm bulundugu egitim kurumu dl~mda gorev yapan yoneticilerin geyici 
gorev yaptIgl egitim kurumuna herhangi bir alanda ders saati yazIlmamasl 
11. Rehberlik ve ar~hrma merkezlerinin yonetici, rehberlik alanl ogretmeni ve alan bazh ogretmen norm kadrolanmn tam ve dogru olarak belirlenmesi ve rehberlik 
ara~tIrma merkezlerinin hizmet verdigi ilyelerin kontrol edilmesi, 
12. Norm Kadro Yonetmeligi dogrultusunda; AlaniBOliim, At51ye ve Laboratuvar ~ef1erine norm kadro verilmesi soz konusu olmaYlp normun iyindeki ogretmene 
veri len ek bir gorev oldugundan Ba~kanhglmlzdan yazI~mayla aynca kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Soz konusu i~lemin Milli Egitim Bakanllgma Bagh 
Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlan AlanlBoliim, At5lye ve Laboratuar ~ef1iklerine lli~kin Yonerge dogrultusunda belirlemesinin yapIlarak Norm Modiilii'ndeki 
kurum bilgileri ekranma alanlboliim, atolye ve laboratuvar sayllanrun tam ve dogru olarak girilmesinin saglanmasl ve gorevlendirmelerinde bu sayIlara gore 
yaptlmasl, gerekmektedir. 



B)111 ilge Mill! Egitirn Miidiirliiklerinin nonn kadro goocellenmesinde dikkat etrnesi gereken hususlar: 

1. Aym binada faaliyet gosteren farkh derece ve tiirdeki ayn kurum kodlarl He a91lan egitim kurumlan He aym bahgede faaliyet gosteren farkh derece ve tiirdeki ayn 
kurum kodlarl He ~llan ozel egitim kurumlarmm, tespitinin yapllarak soz konusu kurumlann, Nonn ModiilOOdeki Kurum Bilgileri ekramnda yeni olu~turulan 
alanda (miidiir nonnu verilecek kurum) He aym binada faaliyet gosteren ogrenci saYlSl en fazla olan kurumun ili~kilendirilmesi, 
2. Aym binada faaliyet gosteren farkh derece ve tiirdeki ayn kurum kodlarl ile a9dan egitim kurumlan ile aym bahgede faaliyet gosteren farkh derece ve tilrdeki ayn 
kurum kodlan ile a9Ilan 5zel egitim kurumlanndan yalmzca 5grenci saytSI en fazla olana bir miidilr nonn kadrosu verilmesi, 
3. Ozel egitim kurumlan hari9 olmak iizere, yatlh ve pansiyonlu egitim kurumlan ile miidiir yarrumcisl nonn kadro saYISl 6 olan egitim kurumlarma miidiir 

b~yardimcisl nonn kadrosu verilmesi, 

4. Ozel egitim kurumlan hari9 olmak iizere aym binada farkh kurum kodlan He a911an egitim kurumlanmn miidiir yardlmcisl nonn kadrolan, egitim 
kurumlarmm ogrenci saydan birbirinden baglmslz olarak degerlendirilerek ayn ayn belirlenmesi, 
5. Aym bina veya bahgede fakh kurum kodlarl He ayllan ozel egitim kurumlanna verilecek miidiir yardlfficlsl nonn kadrosu bu egitim kurumlanrun toplam 
ogrenci saYISl dikkate almarak belirlenecektir. Bu egitim kurumlarma verilecek miidiir yardimcisl nonn kadrosu miidiir nonn kadrosu verilen egitim kurumu He 
ili~kilendirilmesi, 

6. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Ozel Egitim Okullan ve Yatlh Bolge Ortaokullanmn baglmslz olmasl ve hi9bir ~ekilde egitim bolgelerine baglanmamasl 
gerekrnektedir. Yukanda belirtilen Egitim kurumlan dl~mdaki tiim egitim kurumlanmn ogretmen nonn kadro belirlenmesinde egitim bolgesi dikkate almmasl, 
gerekrnektedir. 

C)Nonn Kadro Modillii Kurum Bilgileri ekranmdaki bilgi b~hklanmn tam ve dogru olarak doldurulmasl, her kutucugun bir unvanda personel atamasml etkiledigi, 
bilgi girilmeyen kutucuktan dolaYl atama yapdamayacagl ve personel eksikliginden dolaYl y~ayacaklarl slkmtdann tamamen iI, ilge ve egitim kurumu 
miidiirliiklerine ait olacagmm bilinmesi gerekrnektedir. 

<;)Nonn kadro gOOcelleme i~lemlerinin sonu9lanmasma miiteakip; Bakanhglmlzca onaylanan Nonn Kadro Tespit <;izelgelerinin DYS ortammda gonderildikten 
sonra ylktllan ahnarak 15 goo igerisinde Mill! Egitim Miidiirliiklerince, ilgili egitim kurum miidiirliiklerine gonderilmesi ve nonn kadro tespit onaYl cetvellerinin 
egitim kurumu miidiirliiklerince saklanmasl gerekmektedir. 

D)Goocelleme siirecinin bitiminden sonra ilgi yonetmeligin 26 nCI maddesinin 2 nci flkrasmda; "yeni a9Ilan egitim kurumlan He yeni derslikl~ube a91lan veya 
kapatllan egitim kurumlanmn nonn kadrolarl siire aranmakslzm belirlenir." hiikrnOOden hareketle bu maddede belirtilen i~lemler dl~mdaki nonn kadro taleplerin 
Bakanhglmlza g5nderilmemesi gerekrnektedir. 


