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SaYl : 67496438-903.02.01-E.7783400 17.04.2018 

Konu : Norm kadro veri giri~i bilgilendirmesi 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) Milli Egitim Bakanhgllla Bagh Egitim KUl"lunian Yonetici ve 6gretmenlerinin Norm Kadrolanna ili~kin Y5netmelik 

b) 22/0312018 tarihli ve 16833931-601.04.02.01-E.5985888 saYlh Makam Onay!. 

c) Bakanhglllllz insan Kaynaklan Genel MUdiirliiguniin 23/03/2018 tarih ve 6091547 sayth yazlSl. 

25 Kaslm 2016 tarih ve 29899 saYlh Resmi Gazete'de 2016/9488lq.trar saytSI ile yaYlln1anan ilgi (a) Y5netmeligin 26 
nCI maddesinin 1 inci fikraslllda; "Egitim kurumlarmlll norm kadro sayllarmlll bu Yonetmelikte belirlenen norm kadro 
kriterleri c;:erc;:evesinde degi~mesi halinde, degi~iklige konu olan egitim kurumlarllllll norm kadro saytlan ekim aymda yeniden 
belirlenir. Bakanhk ihtiyac;: duyulan hallerde bu ay dl~mda da egitim kurumlanmn nonn kadro saytiarmr yeniden 
beIirIeyebilir." hiikmii yer almaktadlr. 

Talim ve Terbiye Kurulu Ba:skanlIitInm kararlan ile bazl ders saatlerinde yapIlan detU:sikliklerin 2018-2019 e,gitim 
ogretim yllmdan itibaren tUm Slllif duzeyierinde uygulamaya konulmasl ~erine egitim kurunIlarmda olu~acak ogretmen norm 
degi~iklikleri sebebiyIe atama ve yer degi~ikligi talebinde bulunacak ogretmenlerin talepierine cevap verilebihuesi bu 
durumdan etkilenecek egitim kurumIarmm, o,gretmen1erin ve ogrencilerin magduriyet y~amamasl ve olu~abilecek 
aksaklIldarm onlenebilmesi amaclyia amlan uygulamaya bagh olarak ogretmen normunu etkileyecek verinin giincellenmesine 
ihtiyac;: oldugundan jigi (b) Makam onaYI ile 2018/2019 egitim ogretim yllmda anIlan ders saatlerinde degi~iklik olacak 
alaniarm norm kadroIannm gUncellenmesine esas olmak mere 25104/2018-18/0512018 tarihleri arasmda egitim kurunIlanna 
yetki verilecegi Bakanhglmlzm bir ornegi ekte gonderilen ilgi (c) sayth yazlSlyia bildirihuektedir. 

Buna gore; 

1-25 Nisan 2018 - 18 MaYls 2018 tarihieri arasmda MEBBis veri tabarrmdaki Norm Kadro Modiilu Egitim kurumu 
yoneticilerine a91Iacak olup, Yoneticilerin (TaUm ve Terbiye Kuru)u Ba~kanhlPnm Karan) bahsi gec;:en degi~ikliklere 
bagh verilerin girmesi ve degi:siklik yapIlan alanlarda c;:ah~an ogretmenlere duyuru yaptlmasl, 

2-Norm kadro giincellemesi yaprlmak iizere daha once Bakanhgnnlza gonderilen taleplerden c;:e~itli sebeplerle bu giine 
kadar i~lemi yapllamayan bu kapsamdaki veri giri~lerinin sisteme girilmesi, 

3- Veriledn tam ve dogru olarak sisteme girilmesi, yanh:s ve eksik veri giri~lerinden oIu~acak magduriyetlerde 
sorumlulugun tamamen i~lem yapan Yoneticilere ait oldugunun bilinmesi, 

4- Nonn Kadro bilgilerinde ister degi~iklik olsun, ister olmasm tUm Kurum Yoneticilerinin amlan tarihler arasmda 
kurum, yonetici, ogrenci v.b. bilgilerin kontrol edilerek MEBBis veri tabarrmdaki Norm Kadro Modiiliinde onay 
vennelerinin zorunlu oldugu, 

5-Norm kadro giincelleme i:slenIleri sonraslllda ilgi (a) Yanetmeligin 26 nCI maddesinin 2 nei fikrasmda belirtilen 
~artiarl ta~l1nayan egitim kurumlanna ail norm kadro degi~ikHk talepierinin kesinlikle yaprlmamasml anemle rica ederim. 

Metin iLCi 
VaH a. 

Milli Egitim MiidurU 

Ek: 

1- ilgi (c) SaYlh Yazl ornegi 

DagltIm: 
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