NORM KADRO GUNCELLEMESiNDE DiKKAT EDiLMESi GEREKEN HUSUSLAR
Norm Kadro Yonetmeliginin 26. Maddesinde, "Egitim kurumlanm~ norm kadro sayIlannm bu
Yonetmelikte yer alan norm kadro kriterleri ~er~evesinde degi~mesi halinde, degi~iklige konu olan
egitim kurumlanmn norm kadro saytlan Bakanhgm uygun gordiigii tarihlerde yeniden belirlenir.
Yeni a~I1an egitim kurumlan i1e yeni derslikl~ube a~dan veya kapatilan meveut egitim
kurumlannm norm kadrolarl siire aranmakslZm belirlenir." Hiikme baglanml~ bulunmaktadlr.
Norm Kadro Yonetmeligi (tlklaymlZ) 01110/2015 tarih ve 9704870 sayill norm kadro veri giri~i
bilgilendirmesi hakkmdaki yazl (tlklaymlZ). Yonetmelik ile soz konusu yazmm ilgili mereileree
ineelenerek i~ ve i~lemlerin bu dogrultuda yapilmasl gerekmektedir.
2015-2016 Egitim Ogretim Yilma esas egitim kurumlannm norm kadrolarmda giineelleme
yaptlmak iizere il Milli Egitim Miidiirliiklerindeki MEBBis yonetieilerine 12 Ekim 2015
tarihinde MEBBis modiiliinde yer alan Norm Kadro Modiiliinde i~lem yapma yetkisi verilm~tir.
MEBBis yonetieilerinin a~aglda belirlenen i~ takvimi dogrultusunda i~lemleri yapmasl
gerekmektedir.
Egitim KUrum Miidiirliiklerinin Veri Giri~i Yapma Tarihleri
12/10/2015-13/10/2015
il~e Mill! Egitim Miidiirliiklerinin Veri Giri~i Kontrol Tarihleri

14/10/2015-18/10/2015

il Mill! Egitim Miidiirliiklerinin Veri Giri~i Kontrol Tarihleri
19/10/2015-25/10/2015

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi
26/10/2015-11/11/2015

Mesai Bitimi
Yonetmeligin 24 iineii maddesinde; "egitim kurumlarmm yonetiei ve ogretmen norm kadrolan,
elektronik ortamdaki meveut veri tabam esas ahnarak egitim kurumu miidiirliigii, il~e milli egitim
miidiirliigii ve il mill! egitim miidiirliigiiniin slrah teklifi iizerine belirlenir." hiikmii ~er~evesinde
yukandaki i~ takvimi dogrultusunda egitim kurumlarma ait bilgilerin sisteme tam ve dogru olarak
siiresi i~erisinde girihnesi onem arz etmektedir. Girileeek verilerle belirlenen norm kadrolara
yapdan atamalarda dogaeak hatalardan egitim kurumlan miidiirleri ile iI ve il~e milli egitim
miidiirliikleri sorundu tutulaeaktIr. Bakanhk kontrolii slrasmda ger~ege aykIn bilgilerin sisteme
girihnesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkmda gerekli ~lemler yapIlaeaktlr.
Merkeze Bagh Ta~ra Te~kilatl i~erisinde yer alan egitim kurumlan, BUim Sanat Merkezleri, Halk
Egitim Merkezleri ve A~am Sanat Okullan, il ve il~e Milli Egitim Miidiirliikleri, Ogretmen evi ve
A~am Sanat Okulu Miidiirliikleri, Turizm Egitim Merkezleri ile Olgunla~ma Enstitiilerinin norm
kadrolarmda degi~iklik yapIlmamasl i~in veri giri~ine a~Ilmaml~tlr.

A) Egitim kurumu yoneticilerinin norm kadro giincellenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar:
1. Dam~tay karan dogrultusunda bagImsJZ anaokullanna ogrenci saYlsma bakdmaksJZm bir
rehber ogretmen norm kadrosu belirlemesi yapIlml~ olup, giincellemede de bu dogrultuda i~lem
yapdmasl,
2.Dam~tay kararl dogrultusunda ozel egitim anaokullarmda zihinsel engelli ogrencilere yonelik
a~Ilan smdlarda bir misli okulOncesi ogretmeni norm kadrosu artlrIlarak belirleme yapIlml~ olup,
giincellemede Mebbis veri tabanmda yer alan Norm Kadro Modiilii Kurum Bilgileri ekranma yeni
eklenen ana uygulama siitununa ogrenci a~lbmlanmn girilmesi,
3. Yatlh ve pansiyon ozelligi tammlamasl yapdan egitim kurumlarmda yatIh ve pansiyonun bagb
bulundugu egitim kurumuna bu ozelliginin i~Ienmesi, birden fazla egitim kurumuna hizmet veren
yatdl ve pansiyonlarda ise diger egitim kurumlanna bu ozelligin i~lenmemesi ve yonetici normu
istenmemesi,
4. TaUm ve Terbiye Kurulu Ba~kanbgInm 9 saydl Kurul Kararma (20/02/2014 tarihindeki yap dan
degi~iklikler dikkate ahnarak) gore i~lem yapIlmasl (tlklaymJZ),
5. Alan bazh ders yiikiiniin hesabmda ogrenci sosyal ve ki~i1ik hizmetleri ders saatlerinin dikkate
ahnmamasl,
6.A~lkogretim ogrencilerinin orgiin egitim kurumlannda gordiikleri yiiz yiize egitim kapsammdaki
haftabk ders saatleri, norma esas ders yiikii hesabma dahil edilmemesi,
7. Ozel Egitim kurumlarmm norm kadro beUrIemesi ogrenci saYlsl, ~ube saYlsl ve engel durumu
esas ahnarak yapIldlgmdan; ogrenci sayIlan ekranmda ogrenci ve ~ube saYIsl aynca kurum
bilgileri ekramnda da bu bilgilerin a~lhmmm eksiksiz ve dogru olarak i~Ienmesi,
8. Tekooloji ve Tasanm slam ders yiikiiniin, Tebligler dergisinde yaYlmlanan 21103/2006 tarih ve
24 saydl Tekooloji ve Tasarlm Dersi Ogretim Programl Kurul Karan ile kabul edilen "Uygulama
Esaslan"(tIklaymJZ) ba~bgIndaki a~lklamalar dogrultusunda hesaplanmasl,
9.Norm bilgileri ekranmda 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 nonoa esas ders saati siitununa i~lenmesi,
10. Yoneticilerin girecegi ders yiiklerinin kadrolanmn bulundugu egitim kurumunda gosterilmesi,
yoneticilerin girecegi ders saati siitununa; alanlan He aybk ka~lbgI okutabilecegi dersler dl~mda
herhangi bir alanda ders saati yazdmamasl, kadrolannm bulundugu egitim kurumu dl~mda gorev
yapan yoneticilerin ge~ici gorev yaptlgI egitim kurumuna herhangi bir alanda ders saati
yazlbnamasl
1l.Rehberlik ve ara~tlrma merkezlerinin yonetici, rehberlik slam ogretmeni ve alan bazh ogretmen
norm kadrolarmm tam ve dogru olarak belirlenmesi ve rehberlik ara~tIrma merkezlerinin hizmet
verdigi il~elerin kontrol edilmesi,
12. Norm Kadro Yonetmeligi dogrultusunda; Alan/Boliim, Atolye ve Laboratuvar ~eflerine norm
kadro verilmesi soz konusu olmaYlp nonoun i~indeki ogretmene verilen ek bir gorev oldugundan
Ba~kanbglmJZdan yazl~mayla aynca kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Soz konusu i~lemin
Milli Egitim Bakanbgma Bagb Mesleki ve Tekoik Okul ve Kurumlan Alan/Boliim, AtOlye ve
Laboratuar ~et1iklerine ili~kin Yonerge dogrultusunda belirlemesinin yapIlarak Norm
Modiilii'ndeki kurum bilgileri ekranma alan/boliim, atolye ve laboratuvar sayIlarmm tam ve dogru
olarak girilmesinin saglanmasl ve gorevlendirmelerinde bu saYIlara gore yapdmasl, gerekmektedir.

B)ill il~e Milli Egitim Mudurliiklerinin norm kadro guncellenmesinde dikkat etmesi gereken
hususlar:
1. Aym binada faaliyet gosteren farkll derece ve tUrdeki ayn kurum kodlan ile a~dan egitim
kurumlan ile aym bah~ede faaliyet gosteren farkh derece ve tUrdeki ayrl kurum kodlarl ile a~I1an
ozel egitim kurumlarmm, tespitinin yapdarak soz konusu kurumlarm, Norm ModUlundeki Kurum
Bilgileri ekramnda yeni olu~turulan alanda (mudur normu verilecek kurum) ile aym binada
faaliyet gosteren ogrenci sayisl en fazla olan kurumun ili~kilendirilmesi,
2. Aym binada faaliyet gosteren farkll derece ve tUrdeki ayrl kurum kodlan ile a~dan egitim
kurumlan ile aym bah~ede faaliyet gosteren farkll derece ve turdeki ayrl kurum kodlan ile a~I1an
ozel egitim kurumlarmdan yalmzca ogrenci saYlsl en fazla olana bir mudur norm kadrosu
verilmesi,
3. Ozel egitim kurumlarl hari~ olmak mere, yatJh ve pansiyonlu egitim kurumlarl ile mudur
yardlmcisl norm kadro saYISI 6 olan egitim kurumlanna mudur ba~yardlmclSl norm kadrosu
verilmesi,
4.0 Ozel egitim kurumlarl hari~ olmak uzere aym binada farkll kurum kodlarl ile a~dan egitim
kurumlanmn mudur yardlmcisl norm kadrolan, egitim kurumlarmm ogrenci saydan birbirinden
baglmslZ olarak degerlendirilerek ayn ayrl belirlenmesi,
o Aym bina veya bah~ede fakh kurum kodlan ile a~Ilan ozel egitim kurumlanna verilecek mudur
yardlIDclsI norm kadrosu bu egitim kurumlannm toplam ogrenci saYIsl dikkate ahnarak
belirlenecektir. Bu egitim kurumlanna verilecek mudur yardimcisl norm kadrosu mudur norm
kadrosu verilen egitim kurumu ile ili~kilendirilmesi,
5. Fen Liseleri, Sosyal Bilimier Lisesi, Ozel Egitim Okullarl ve Yatd. BOlge Ortaokullanmn
baglmslZ olmasl ve hi~bir ~ekilde egitim bOlgelerine baglanmamasl gerekmektedir. Yukarlda
belirtilen Egitim kurumlarl dl~mdaki tUm egitim kurumlarmm ogretmen norm kadro
belirlenmesinde egitim bOlgesi dikkate abnmasl, gerekmektedir.
C)Norm Modulii Kurum Bilgileri ekranmdaki bilgi ba~bklarmm tam ve dogru olarak
doldurulmasl, her kutucugun bir unvanda personel atamasml etkiledigi, bilgi girilmeyen
kutucuktan dolaYI atama yapiiamayacagl ve personel eksikliginden dolaYI ya~ayacaklan
slkmtIlarm tamamen iI, il~e ve egitim kurumu mudurlUklerine ait olacaiPnm bilinmesi
gerekmektedir.
<;)Norm kadro guncelleme i~lemlerinin sonu~lanmasma muteakip; Bakanb~mlZca onaylanan
Norm Kadro Tespit <;izelgelerinin DYS ortammda gonderildikten sonra ~lktalarl abnarak 15 gun
i~erisinde Milli Egitim MudurlUklerince, ilgili egitim kurum mudurliiklerine gonderilmesi ve norm
kadro tespit onaYI cetvellerinin egitim kurumu mudurliiklerince saklanmasl gerekmektedir.
D)Guncelleme surecinin bitiminden sonra ilgi yonetmeligin 26 nCI maddesinin 2 nci fIkrasmda;
"yeni a~lIan egitim kurumiarl ile yeni derslikl~ube a~Ilan veya kapatIlan egitim kurumlanmn norm
kadrolan sure aranmakslZm belirlenir." hukmunden hareketle bu maddede belirtilen i~lemler
dl~mdaki norm kadro taleplerin BakanlIiPmlZa gonderilmemesi gerekmektedir.

