
T.e. 

MU~ vALiLiGi 


it MOO Egitim MudurlUgii 


Say) : 67496438/903.02/11267409 13.10.2016 
Konu: Nonn kadro veri giri~i bilgilendinnesi 

...................... KA YMAKAMLIGINA 

(il~e Milli Egitim MildilrlUgii 
.................................. MODORLOOUNE 

ilgi : a) Milli Egitim Bakanhgma Bagh Egitim Kurumlan Y6netici ve Ogretmenlerinin 
Nonn Kadrolarma ili~kin YOnetmelik. 

b )Milli Egitim Bakanhgl tnsan Kaynaklan Genel MildilrillOgiiniln 03/10/2016 tarih ve 
10656334 saytb yazdan. 

18 Haziran 2014 tarih ve 29034 sayill Resmi Gazete'de 2014/6459 karar saYlsl He yaylmlanan ilgi (a) 
Y6netmeligin 26 nCI maddesinin 1 inci fikrasmda; IIEgitim kurumlanmn nonn kadro saytlanmn bu 
Yonetmelikte belirlenen nonn kadro kriterleri ~er~evesinde degi~mesi halinde, degi~iklige konu olan egitim 
kurumlanmn nonn kadro saytlan Bakanhgm uygun g6rdiigii tarihlerde yeniden belirlenir. 1I hUkmii yer 
almaktadlr. 

Yukandaki hiikiim ~er~evesinde; ilgi (b) yazl dogrultusunda egitim kurumlanmn sistemdeki mevcut 
nonn kadro kriterlerinde olu~an degi~ikliklerin gUncellenmesi gerektiginden, Okul Kurum MildiirlUklerince 
17-18 Ekim 2016 tarihleri arasmda giri~ yetkisi, il~e Milli Egitim MUdiirlUklerince 19-20 Ekim 2016 tarihleri 
arasmda kontrol ve dilzeltme ve giri~ yetkisi, 21-25- Ekim 2016 tarihleri arasmda da 1I MiUi Egitim 
MiidUrlUgiince Okul-Kurumlann ginni~ olduklan nonn kadrolannm kontrolU yetkisi verilecektir. 

Bunagore; 

I-MEBBis veri tabamndaki Nonn Kadro ModUlfi egitim kurumu miidiirlfiklerince i~lem yapllmak iizere 
17 Ekim 2016 tarihinde ilin Mebbis y6neticilerince yetki verilerek a~tlacakttr. Egitim kurumu yoneticilerinin 
Nonn Kadro Modnlnne girecekleri alanlar bazmdaki ders ynkleri, ~ube saytlan vb. bilgileri egitim 
kurumlarmda fall$an iJgretmenlere duyurmalan gerekmektedir. 

2-Nonn kadro gUncellemesinde veri giri~lerinin tam ve dogru olarak girilmesi, yanh~ ve eksik veri 
g~lerinden olu~acak magduriyetlerde sorumlulugun i~lem yapan birimlere ait oldugunun bilinmesi, 

3-Nonn kadro gilncellemesi yaptlacagmdan, egitim kurumu miidfirlfiklerince gfincelleme yaptlmak 
nzere MUdiirlUgiimilze gonderilen taleplerden ~e~itli sebeplerle i~lemi yaptlamayanlarm da egitim kururnu 
miidiirliigiince sisteme i~lenmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize ve geregini 6nemle rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 
Milli Egitim Mfidfirll 

Ek: Nonn Kadro Yonetmeligi 
Talim Terbiye Kurulu Karan 

A~lklama Yaztlan (3 Sayfa) 

Daglom: 
il~e Kaymakamhklanna 
(il~e Milli Egitim Mndnrlfiklerine) 

Merkez Okul ve Kurum MndnrlUklerine 

Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanmlltI£. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 2d03-c53c-378f-9bc7-c761 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
http:belirlenir.1I


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

insan Kaynaklan Genel Miidiirliigii 

SaYl : 16833931-601.04.02-£.10656334 03.10.2016 
Konu : Norm kadro veri giri~i bilgilendirmesi. 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi a) Milli Egitim Bakanhgma Bagh Egitim Kurumlan YOnetici ve Ogretmenlerinin 
Norm Kadrolanna ili~kin yonetmelik. 

b) 30/0912016 tarihli ve 16833931-601.04.02-E.l0541422 saYlb Makam OnaYl. 

18 Haziran 2014 tarih ve 29034 saYlh Resmi Gazete'de 2014/6459 karar saYlSl ile yaYlmlanan 
ilgi (a) YOnetmeligin 26 nCl maddesinin 1 inci flkrasmda; "Egitim kurumlannm norm kadro 
sayllannm bu Yonetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri ~er~evesinde degi~mesi halinde, 
degi~iklige konu olan egitim kurumlarmm norm kadro saytlan Bakanhgm uygun gOrdugu tarihlerde 
yeniden belirienir." hUkmu yer aimaktadlr. 

Yukandaki hiikiim ~er~evesinde; ilgi (b) Makam OnaYl He 2016-2017 egitim-Ogretim Ylhna 
esas oImak uzere 17/10/2016-25/1112016 tarihieri arasmda egitim kurumlanmn norm kadroIannda 
gu.ncelleme yapllmasl planlanml~tlr. 

Buna gOre; 

I-MEBBis veri tabanmdaki Norm Kadro Modiilii egitim kurumu miidurliiklerince i~lem 
yapllmak uzere 17 Ekim 2016 tarihinde ilin Mebbis yoneticilerine yetki verilerek a~tlacaktlr. Egitim 
kurumu yOneticilerinin Norm Kadro Modiilu.ne girecekleri alanlar bazmdaki ders yUkleri, ~ube 

saydarl vb. bilgileri egitim kurumlartnda fall~an ogretmenlere duyurmalan, 
2-Norm kadro gUncellemesinde veri giri~Ierinin tam ve dogru olarak girilmesi, yanh~ ve eksik 

veri giri~Ierinden olu~acak magduriyetlerde sorumlulugun i~Iem yapan birimlere ait oldugunun 
bilinmesi, 

3-Norm kadro giincelleme i~Iemleri sonrasmda ilgi (a) Yonetmeligin 26 nc} maddesinin 2 nci 
flkrasmda belirtilen ~artlan ta~lmayan egitim kurumlanna ait norm kadro degi~iklik taleplerinin 
Bakanhglmlza gonderilmemesi, 

4-Norm kadro giincellemesi yapdacagmdan, egitim kurumu mUdfirIuklerince gu.ncelleme 
yapdmak uzere Bakanhglmlza gonderilen taleplerden ~e~itli sebeplerle i~lemi yapdamayaniarm 
egitim kurumu miidfirlugiince sisteme i~lenmesi, 

gerekmektedir. 
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Harnza AYDOGDU 
Bakana. 

Genel Miidur 

Geregi 
81 il Valiligine 
(il Milli Egitim MUdiirlukleri) 

Adres: Aynntth bilgi iyin: F,DtNC ~ef 
Elektronik Ag: Tel:4131431 

e-posta: Faks: 419 52 51 

Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalarum~tlr, http://evrnksorgu,rneb,gov,tr adresinden 72f1-2ela-3d9f-93e2-81aO kodu ile teyitedilebilir. 

http://evrnksorgu,rneb,gov,tr
http:Modiilu.ne

