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DAGITIM YERLERiNE 

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

b) 25/08/2017 tarihli ve 16833931-20-E.l2827167 saylh Makam Onayl. 

Bilindigi uzere; 25 Kasnu 2016 tarih ve 29899 saYlh Resmi Gazete'de 2016/9488 karar saylSl 
ile yaYlmianan iIgi (a) Yonetmeligin 26 nCI maddesinin 1 inci flkraslnda; "Egitim kurumlannm norm 
kadro sayJlarmm bu Yonetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri yeryevesinde degi~mesi halinde, 
degi~iklige konu olan egitim kurumlanmn norm kadro saYllan ekim aymda yeniden belirlenir. 
Bakanhk ihtiyay duyulan hallerde bu ay dl~mda da egitim kurumlanmn norm kadro sayllanm 
yeniden belirleyebilir." hiikmh yer almaktadlr. 

Yukandaki hiileum yen;evesinde; ilgi (b) Makam OnaYI He 2017-2018 egitim-ogretim yllma 
esas olmak uzere 16110/2017-10/1112017 tarihleri arasmda egitim kurumlannm norm kadrolannda 
guncelleme yapllmasl planlanml~t1r. 

MEBBis veri tabanmdaki Norm Kadro Modulu egitim kurumu miidlirliiklerince i~lem 
yapllmak uzerc 16 Ekim 2017 tarihinde il Milli Egitim MUdiirluklcrinin Mebbis yoneticilerine yetki 
verilerek a<;llacaktlr. 

Yapllacak giincellemede; egitim kurumlanmn norm kadro guncellcme i~ ve i~lemlerinde norm 
kadroya esas bilgilerin e-okul iizerinden almmasl yoniinde <;ah~ma ba~latIlml~ttr. 

Bu sebeple; Norm Kadro Modulii giincellemeye ayllmadan yazlmlz ekindeki a<;lklamalann 
valiliginizce egitim kurumu mUdiirliiklerine incelenmek iizere gonderilmesi ve yapllacak 
giincellemede herhangi bir magduriyet ya~a11lnamaSl iyin gerekli hazlrhklann egitim kurumu 
miidiirliiklerince yapllmasl gerekmektedir. 

Bilgilerinizi vc geregini rica ederim. 
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NORM KADRO GUNCELLEMESiNDE 

OiKKAT EoiLMESii GEREKEN HUSUSLAR 


Norm Kadro Yonetmeliginin 26. Maddesinde, "Egitim kurumlarmm norm 
kadro saYllarmm bu Yonetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri ferfevesinde 
degi§mesi halinde, degi§iklige konu olan egitim kurumlarmm norm kadro 
saYllan ekim aymda yeniden belirlenir. Bakanllk ihtiyaf duyulan hallerde bu ay 
dl§mda da egitim kutumlarmm norm kadro sayllantll yeniden belirleyebilir. Yeni 
afllan egitim kurumlan ile yeni ders/ik/§ube afllan veya kapatllan mevcut egitim 
kurumlarmm norm kadrolan sure aranmakslzm belirlenir." hUkme baglanml~ 
bulunmaktadlr. Norm Kadro Yonetmeligi (tIklaYllllz) 17 tarih ve 
I 1 sayIlI norm kadro veri giri~i bilgilendirmesi hakkmdaki yazl (tIklaYllllz). 
Yonetmelik ile soz konusu yazmm ilgili mereileree ineelenerek i~ ve i§lemlerin bu 
dogrultuda yapIlmasl gerekmektedir. 

Egitim kununlarmm 2017~2018 egitim~ijgretim ydma esas olmak Uzere 
11 Milll Egitim MUdurlUklerindeki MEBBis yonetieilerine 16 Eldm 2017 
tarihinde MEBBls ;modillunde yer alan Norm Kadro ModillUnde i~lem yapma 
yetkisi verilmi~tir. MEBBis yonetieilerinin a§aglda belirlenen i~ takvimi 
dogrultusunda i~lemleri yapmasl gerekmektedir. 

Egitim Kurum MudUrlUklerinin Veri Giri§i 16/10/2017-17/10/2017 
Yapma Tarihleri 

ilye Mim Egitim Miidiirliiklerinin Veri Giri§i 18110/2017·19110/2017 
Kontrol Tarihleri 

it Mim Egitim Miidurliiklerinin Veri Giri§i 20110/2017-25/1012017 
Kontrol Tarihleri 

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi 26/10/2017-10/1ll2017 Mesai 
I 

Bitimi 
I 

Yonetmeligin 24 'tuneii maddesinde; "Egitim kurumlanmn yonetici ve 
ogretmen norm kadrolan~ elektronik ortamdaki meveut veri tabam esas ahnarak 
egitim kurumu mudurliigu, ilye fiilll egitim mudurlugu ve i1 milli egitim 
miidurliigfulun slrah teklifi iizerine belirlenir." hUkmii yeryevesinde yukandaki i~ 
takvimi dogrultusunda egitim kurumlanna ait bilgilerin sisteme tam ve dogru 
olarak suresi iyerisinde girilmesi onem arz etmektedir. Girileeek verilerle belirlenen 
norm kadrolara yapllan atamalarda dogaeak hatalardan egitim kurumlarl miidiirleri 
ile illilye mim egitim miidiirlukleri sorumlu tutulaeaktlr. Bakanhk kontrolU 
slrasmda geryege aykln bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda 
sorumlular hakkmda gerekli i§lemler yapJlaeaktIr. 



Merkeze Bagh Ta~ra Te~kilatl igerisinde yer alan egitim kurumlan, bilim ve 
sanat merkezleri, halk egitim merkezleri ve ak~am sanat okullan, iI/iIge mill! egitim 
mudtirlUkleri, ogretmenevi ve ak~am sanat okulu mUdUrlukleri ile olgunla~ma 
enstitUlerinin, norm kadrolarmda degi~iklik yapIlmamasl i9in veri giri~ine 
a91lmaml~tIr. 

Buna gore; 

l-Egitim Kurumlanmn Norm Kadro guncelleme i~ ve i~lemlerinde norm 
kadroya esas bilgilerin e-okul uzerinden almmasl yonUnde 9ah~ma ba~latllml~tIr. 
Soz konusu 9ah~maya yonelik; 

a-Kurum bilgileri veri giri~, 

b-N onn bilgileri veri giri~, 

c-Ogrenci bilgileri veri giri~, 

ekranlan olu~turulmu~ olup, guncelleme 1~ ve i~lemleri bu ekranlar 
Uzerinden ylirUtiilecektir. 

:i.I/U4;e ve egitim kurumu miidiirmkleri tarafuJdan yapdacak i~ ve 
i~lemler i~in (tlklaYllllz) 

2-Egitim kurumlanmn ogrenci ve ~ube saYllan e-okul sistemi tizerinden 
otomatik aktartlacaktlr. Bu sebeple; Norm Kadro ModUlu gUncellemeye a91lmadan 
once ogrenci ve ~ube qilgilerinin e-okulda gtincellenmesi, 

1 

3-iIkokul, ortadkul, yatIh bolge ortaokulu ve imam hatip ortaokullannm 
zorunlu ders ylikleri sfstem tarafmdan hesaplanacak olup, se9meli ve yonetici ders 
ylikleri kurum mUdUrlUklerince girilecektir. Bu sebeple, se9meli ve yonetici ders 
yliklerinin sistem a9Ilrrladan once alan bazh hazlrlanmasl, 

i 

4-0rtaogretim kurumlannm; yonetici, zorunlu ve se9meli ders yUkleri kurum 
mUdtirlUklerince girilecektir. Bu sebeple, yonetici, zorunlu ve se9meli ders 
yUklerinin sistem a9Ilmadan once alan bazh hazlrlanmasl, 

5-0zel Egitim kurumlan ile bunyesinde ozel egitim slmfl bulunan egitim 
kurumlannm; ogrenci saYIsI, ~ube saYlsl ve engel durumuna i1i~kin bilgilerin, 
ogrenci bilgileri veri giri~ ekranmdaki ozel egitim ogrenci a91hmma girilmesi 
(kayna~tIrma ogrencilerinin hi9bir ~ekilde ozel egitim ogrencisi olarak 
degerlendirilrnemesi ve ozel egitim ogrenci hanelerine girilmemesi), 

6-Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmm 9 saylh Kurul Karatma gore 
i~lemlerin yapllmasl (tIklaYllllz), 



7-Alan bazh ders yUkUnun hesabmda; ogrenci sosyal ve ki~ilik hizmetleri 
ders saatlerinin dikkate ahnmamasl, 

8-Aylkogretim ogrencilerinin orgun egitim kurumlarmda yUz yUze egitim 
kapsammda gordukleri haftahk ders saatlerinin, norma esas ders yUku hesabma 
dahil edilmemesi, 

9-Teknoloji ve Tasanm alam ders yUkunun, Tebligler dergisinde yaylmlanan 
21103/2006 tarih ve 24 say1l1 Teknoloji ve Tasanm Dersi Ogretim Program! Kurul 
Kararl ile kabul edilen "Uygulama Esaslarl" (tlklaymlz) ba~hgmdaki aylklamalar 
dogrultusunda hesap lanmasl, 

10-Yoneticilerin girecegi ders yilklerinin kadrolanmn bulundugu egitim 
kurumunda gosterilmesi, yoneticilerin girecegi ders saati sutununa; alanlan ile 
ayhk kar~lhgl okutabilecegi dersler dl~mda herhangi bir alanda ders saati 
girilmemesi, kadrolarmm bulundugu egitim kurumu dl~mda gorev yap an 
yoneticilerin geyici gorev yaptlgl egitim kurumuna herhangi bir alanda ders saati 
yaztlmamasl, 

l1-Rehberlik ve ara~hrma merkezlerinin norm kadrolarmm guncellenmesi 
16.10.2017-10.11.2017 tarihleri arasmda Bakanhglmlz tarafmdan yapdacaktlr. Bu 
tarihlerde Rehberlik ara~tIrma merkezlerinin hizmet verdigi ilyelerin kontrol 
edilerek degi~ikliklerin Bakanhga bildirilmesi, 

12-Norm Kadro Yonetmeligi dogrultusunda; AlanibOlum, atOlye ve 
laboratuvar ~eflerine norm kadro verilmesi soz konusu olmaYlp norffiun iyindeki 
ogretmene verilen ek bir gorev oldugundan yazl~mayla aynca kadro talep 
edilmemesi gerekmektedir. Soz konusu i~lemin MilliEgitim Bakanhgma Bagh 
Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlarl AlaniB 0 liim, Atolye ve Laboratuvar 
~efliklerine iIi~kin Yonerge dogrultusunda belirlemesinin yapIlarak Norm Kadro 
Modiilu'ndeki kurum bilgileri veri giri~ ekranma alaniboliim, atOlye ve laboratuvar 
sayIlanmn tam ve dogru olarak girilmesinin saglanmasl ve gorevlendirmelerinde bu 
saYllara gore yapllmasl, 

13-Kurum bilgileri veri giri§ ekranmdaki bilgi ba~hklarmm tam ve dogru 
olarak doldurulmasl, her kutucugun bir unvanda personel atamaSlm etkiledigi, bilgi 
girilmeyen kutucuktan dolay! atama yapIlamayacagl ve personel eksikliginden 
dolaYl ya§ayacaklan slkmtIlarm tamamen il/ilye ve egitim kurumu mudurluklerine 
ait olacagmm bilinmesi, 

14-Norm kadro guncelleme i§lemlerinin sonuylanmasma muteakip; 
Bakanhglffilzca onaylanan Norm Kadro Tespit <;izelgelerinin DYS ortammda 
gonderildikten sonra ylktllan almarak 15 gun iyerisinde Milli Egitim 
Mudurluklerince, ilgili egitim kurumu mudurliiklerine gonderilmesi ve norm kadro 
tespit onaYI cetvellerinin egitim kurumu mtidtirlUklerince saklanm<l;sl , 



15-Giineelleme siireemm bitiminden sonra ilgi Yonetmeligin 26 nel 
maddesinin 2 nei flkrasmda; "yeni ayllan egitim kurumlan ile yeni derslikl~ube 
ayllan veya kapatIlan egitim kurumlanmn norm kadrolan sUre aranmakslzm 
belirlenir." hiikmiinden hareketle bu maddede belirtilen i~lemler dl~mdaki norm 
kadro taleplerin Bakanhglmlza gonderilmemesi, 

gerekmektedir. 



NORM 
YAPMASI GEREKEN VEi~LEMLER 

«)nendi)Veri giri~ ekranlannda bilgi giri~i yapllabilmesi iyin 

);> Kurum bilgileri veri giri~, 


);> N arm bilgileri veri giri~, 


);> Ogrenci bilgileri veri giri~, 


ekranlannda "Kaydet" i~lemi yaplltnahdlr. 

Bu i~lem yapllmadlgl takdirde e-okul ve diger modullerden gelen verilerin 
sisteme aktanml geryekle~meyecektir. 

e-okul iizerinden ; Ogretim ~ekli, derslik saYlsl, yatllI ve pansiyon, 
birle~tiri1mi~ smlf bilgileri, yatIh ogrenci saYlSI, okul lye kurumdaki ada saYISI 
verileri aktanlacaktIr (Bu verilerde ki hata ve eksil}liklerin e-okul ve ilgili 
madullerde tam ve dogru ~ekilde guncellenmesi). 

Egitim kurumu mudurluklerince girihnesi gereken veriler; Tam gUn/tam 
yIl, ylrak-kursiyer saYlsl, 3308'e tabi ogrenci saYlsl, AlO. kapsammda yuz yuze 
egitim ogrenci saYlsl, kurum ta~lma egitim merkezi,! doner sermaye, hastane 
okulu bilgileri, alanlbolum, atolye, laboratuvar sayllarl ve aym binada egitim 
veren kurumlann i1i~ki1endirme i~ ve i~lemleriinin egitim kurumu 
mudurluklerince veri giri~inin yapIImasl. . 

SAYILARI VERi GiRj~ EKRANI 

e-okul Hzerinden; Ozel Egitim Kurumlan ile diger egitim kurumlan 
bunyesindeki ozel alt smlflar hariy olmak uzere, tUm egitim kurumlannda ve 
ozel egitim kurumlan ana uygulama smlflarmdaki ~ube ve ogrenci saYllan 
aktanlacaktlr (Bu verilerde ki hata ve eksikliklerin e-okulda tam ve dogru 
~ekilde guncellenmesi). . 

Egitim kurumu mUdurlUklerince girilecek veriler; Ozel egitim kurumlan 
ile ozel alt Sllllfl bulunan egitim kurumlarmdaki, ozel egitim ogrencilerinin 
engel durumlanna ait aylhmlann (Ozel Egitim kurumlarmda ogrenci 3 ylluTIJ 
yapllan sutunlardaki top lam ~ube ve ogrenci saYl1an ile e-okuldaki ~ube ve 
ogrenci saytlaruun e~it olmamasl halinde sistem bilgileri kaydetmeye izin 
vermeyecektir) girilmesi. 



3.NORM BILGILERI VERi GlId~ EKRANI 

e-okul uzerinden; ilkokul, ortaokul, yatlh bOlge ortaokulu ile imam hatip 
ortaokullanna ait Talim ve Terbiye Kurulunun yaYlmlaml~ oldugu haftahk ders 
yizelgeleri sisteme yliklenmi~ olup, bu yizelgeler dogrultusunda kurum tlirlerine 
gore zorunlu ders ylikleri otomatik yansltllmaktadlr. 

Bunun dl~mda; 

l-ilkokul, ortaokul, yatlh bOlge ortaokulu ile imam hatip ortaokullannm 
seymeli ve yonetici ders ylikleri, 

2-Sistem tarafmdan hesaplanan zorunlu ders ylikleri dI~mda okutulan 
alanlann sisteme i~lenerek "yonetici, norma esas ve seymeli ders yukli" alanlann 
(Om: almanca, franslzca, arap<;a vb.) ve ~ube bazh belirlenen alanlann COm: 
okul oncesi, ozel egitim ve rehberlik vb. ) eklenmesi, 

3-0rtaokullarda zorunlu ders olarak okutulan Teknoloji ve Tasanm alam 
ders yliklinlin hesaplanmasmda; grup egitimi yapIlmasl ve hesaplamanm bu 
dogrultuda belirlenmesi sebebiyle ders yliklinlin manuel olarak girilmesi, 

4-0rtaogretim kurumlan He ozel egitim kurumlannm tum ders yliklerinin, 
egitim kurumlannca girilmesi, 

gerekmektedir. 

iLfIL<;E Mil..LI EGtriM MfJn(rRLOKLERiNi~ NORM KAnRO GlrNCELUl:NMESiNDE 
If5 

l-Siiresi i<;erisinde veri glincellemesi yapmayan egitim kurumlannm 
uyanlmasl, 

2-Aym binada faaliyet gosteren farkh derece ve mrdeki ayn kurum kodlan 
ile a<;Ilan egitim kurumlan He aym bah<;ede faaliyet gosteren farkh derece ve 
tfudeki ayn kurum kodian ile a<;llan ozelegitim kurumlannm, tespitinin yapIlarak 
soz konusu kurumlarm, Norm Modiillindeki Kurum Bilgileri veri giri~ ekramnda 
gosterilmesi (miidiir normu verilecek kurum) 

3-Aym binada faaliyet gosteren ogrenci saYIsl en fazla olan kurumun 
ili~kilendirilmesi, ili~kilendirilme i~lemi yapIlan kurum bilgilerinin kontrol 
edilmesi, 

4-Egitim bolgesinde oimaSI gereken ve bagimsiz oimaSI gereken egitim 
kurumlanmn kontrol edilmesi, 

gerekmektedir. 


