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T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Milli EğitimMüdürlüğü

ACELE VE GÜNLÜDÜR
Sayı : 35390477-601.04.02.01-E.9905606 06.10.2015
Konu : Norm Kadro Veri Girişi.

........................ KAYMAKAMLIĞINA

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm

Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

b) 01/10/2015 tarihli ve 16833931-20-E.9672324 sayılı Makam Onayı.

c) 02/10/2015 tarihli ve 9761109 sayılı yazı.

18 Haziran 2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de 2014/6459 karar sayısı ile yayımlanan
ilgi (a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında;"Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının
bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu
olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde belirlenir." hükmü
yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde; 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılına esas olmak üzere ilgi (b)
Makam Onayı ile eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemlerin 12
Ekim-11 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacağı ilgi (c) yazı ile bildirilmişti.

Bakanlığımızca Mebbis veri tabanındaki Norm Kadro Modülü, işlem yapılmak üzere 12-13
Ekim 2015 tarihlerinde eğitim kurumu yöneticilerine, 14-18 Ekim 2015 tarihleri
arasında ilçe milli eğitim müdürlüklerine işlem yapma yetkisi verilecektir. Eğitim
kurumlarına ait bilgilerin sisteme doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sistem
kapatıldıktan sonra hiç bir şekilde sisteme veri girişi yapılamayacaktır. Girilecek veriler
doğrultusunda belirlenen norm kadrolara göre yapılacak atamalardan doğabilecek hatalardan eğitim
kurumları yöneticileri ile ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır. Müdürlüğümüz kontrolü
sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girildiğinin tespiti yapılması durumunda sorumlular
hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

Söz konusu norm kadro güncellemeleri hakkında dikkat edilecek hususular ile ilgili gerekli
açıklamalar ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini ve tüm eğitim kurumu müdürlüklerine ivedilikle duyurulmasını önemle rica ederim.
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