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.......................KAYMAKAMLIGINA
(ilye Milli Egitim Miidur!ugii
.................................. MDDURLOGUNE
ilgi : a) Milli Egitim Bakanhgma
Bagh Egitim Kurumlan Yonetici ve Ogretmenlerinin
Norm Kadrolanna 1li~kin yonetmelik.
b)Milli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklan Gene! Mudiiriiliigiiniinl2/0912017 tarih
l3546051 sayIlI yazIlan.

ve

18 Haziran 2014 tarih ve 29034 saYlh Resmi Gazete'de 2014/6459 karar saylSl ile yaYlmlanan ilgi (a)
Yonetmeligin 26 nCI maddesinin 1 inci flkrasmda; "Egitim kurumlannm nonn kadro sayllanmn bu
Yonetmelikte belirlenen nonn kadro kriterleri yen;:evesinde degi~mesi halinde, degi~iklige konu olan eg~tim
kurumlannm nonn kadro sayllan Bakanhgm uygun gordugii tarihlerde yeniden belirlenir." hfikmii yer
almaktadlr.
Yukandaki hi.ikiim yeryevesinde; ilgi (b) yazl dogrultusunda egitim kurumlanmn sistemdeki mevcut
nonn kadro kriterlerinde olu~an degi~ikliklerin guncellenmesi gerektiginden, 2017-2018 egitim-ogretim yllma
esas olmak iizere 16/10/2017-10/11/2017 tarihleri arasmda egitim kurumlannm nonn kadrolannda giincelleme
yapllmasl planlanlTIl~tlf.
Kurum Veri giri~ tarihleri Mebbis norm kadro modiiliinde yer almaktadlr. Norm veri giri~Ierinin
saghkh yapllabilmesi iyin mevcut ogrenci saYISI, okul bina bilgileri, smlf ve ~be sayllan ile yatthhk durumu,
nonnal veya ikili ogretim durumu atolye labaratuvar,~tmah egitim durumu, ozel egitim smlfi bilgilerinin dogru
ve eksiksiz girilmesi onem arz etmektedir.
Belgeye dayab olmayan ve norm fazlalahgma yol a~a~ak veri giti~lerinin yapdaeak kontroller
sonuen ortaya ~lkmasl halinde i~lemi yapan yetkililer hakkmda yasal i~lem yapdaeagmm bilinmesini.
Buna gore;
I-MEBBis veri tabanmdaki Nonn Kadro Modtilii egitim kurumu mudurlUklerince i~Iem yapllmak uzere
16 Ekim 2017 tarihinde ilin Mebbis yoneticilerince yew verilerek ayllacakttr. Egitim kurumu yoneticilerinin
Norm Kadro Modtiliine girecekleri alanlar bazmdaki ders yUkleri, ~ube sayllan vb. bilgileri egitim
kurumlarmda ~alt§an ogretmenlere duyurmalan gerekmektedir.
2-Nonn kadro giincellemesinde veri giri~lerinin tam ve dogru olarak girilmesi, yanh~ ve eksik veri
giri~lerinden olu~acak magduriyetlerde sorumlulugun i~lem yapan birimlere ait oldugunun bilinmesi,
3-Norm kadro giincellemesi yapllacagmdan, egitim kurumu miidiirlUklerince giincelleme yapdmak
iizere Mudi.irlt\giimiize gonderilen taleplerden r;e~itli sebeplede i§lemi yapIlamayanlarm cia egitim kurumu
miidiirliigiince sisteme i~lenmesi gerelonektedir.
Geregini bilgilerinize onemIe rica ederim.
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DAGITIM YERLERiNE
;; .'

ilgi

a) Milli Egitim Bakanhgula Bagh Egitim Kurumlan Yonetici ve Ogretmenlerinin
Nonn Kadrolanna ili~kin yonetmelik.
b) 25/08/2017 tarihli ve 16833931~20-E.12827167 saYlh Ma~am Onayl.
h

25 Kasnn 2016 tarih ve 29899 ::;aYlh Resmi Gazete'de 2016/9488 karar saY1Sl ile yaYlmlanan
ilgi (a) Yonetmeligin 26 nCl- maddesinin 1 inci .flkraslnda; !lEgitim kurumlannm nonn kadro
saytlanmn bu Yonetmelikte belirlenennonn kadro kriterleri seryevesiIide degi~mesi hfilinde,
degi~iklige konu olan egitim kurum1annm nonn kadro s1!Yllan' ekim aymda yeniden belir1enir.
Bakanhk intiya<; duyuhin hallerde buaydl~rnda da egitim' kurumlanmn norm kadro' saytlanm
yeniden belirleyebilir." hiikmii yer alniaktadlr..
Yukandaki hiikiim yer<;evesinde; ilg~(b) Mabifi OnaYl ile 2017-2018 egitim-ogretim ytlma
esas olmak iizere 16/10/2017-10/1112017 taiihleri1!raSlllda egitim kurumlanmn nonn lcadrolannda
giincelleme yapllmasl planlamm~tlr.
.
Buna gore;
1-MEBBis veri tabamndaki" Nonn Kadro Modiilii egitim kurumu miidiirliiklerince i~lem
yap11makiizer~:16 Ekim 2017 tarihinde ilin Mebbis yoneticilerine yetki verilerek a<;tlacaktlr. Egitim
kurumu yoneticilerinin: Nann Kaclro Modiiliiile girecekleri alanlar' :bazmdaki del's yiikleri, ~ube
saytlan vb. bilgileri egitim kurumlarmda ~alt~an '~gretmenlere duyurllul1arl·,:,..
2-Nonn kadro giincellemesinde veri giri~lerinin tam ve dogru 'olarak ·;girilmesi, yanh~ ve eksik
veri giri~lerinden olu~acak magduriyetlerde,. sorumlulugun -i~lem yapanbjrimlere ait oldugunun
bilinmesi,.
3-Nonn kadro giincelleme i~leInler(sonraSlIida ilgi (a) Yonetrr{eligin '2<6 He) masIdesinin 2 nci.
flkrasmda belirtilen J;iartlanta~lmayan- egitim kurumlanna ait nonn kadrodegi~iklik taleplerinin
B~kanhglmlza gonderilmemesi, .
.
..
4-Nonn kadro giincellem(1si. yaptlacagmdan, egitini kurumu miidiirliiklerince gUncelleme
yapllmak iizere Bakanhgml1z~~gonderilen taleplerden <;e~itli seoeplerle i~lemi yaptlamayanlann
egitim kurumu miidiirliigiince sisteme i~lenmesi,
gerekmektedir.
'
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