
T.C. 

MU$ vALiLiGi 


il Milli Egitim Mtidtirltigii 


SaYI : 12356836-601-E.13811445 07.12.2016 
Konu : Halk Egitim Merkezi Mtidtirltikleri 

Norm Gtincellemesi 

.................................... KA YMAKAMLIGINA 
ilye Milli egitim Mtidtirltigtine 

.......................................... MOODRLUKLERiNE 


ilgi: MEB Hayat Boyu Ogrenme Genel Mtidtirltigtintin 05.12.2016 tarih ve 13721649 sayIll 
yazlSl 

Halk Egitim Merkezi Mtidtirltikleri Norm Gtincellemesi ile ilgili Bakanhk yazlSl ekte 
sunulmu~ olup, ilgi yazl geregi 06-08 AralIk 2016 tarihleri arasmda norm kadrolann tahsis ve 
tenkis i~lemlerin sistem tizerinde gtincellemelerinin yapIlmasl hususunda; 

Geregini bilgilerinize rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


Milli Egitim Mtidtirti 


EKi: 

iIgi yazl (5 Sayfa) 


DAGITIM 

ilye Kaymakamhklanna 


HEM Mtidtirltiklerine 


Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanmt.\il.lr. http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden 844c-eaaa-329S-aald-b709 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden
http:irnzalanmt.\il.lr


T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudurliigti 


SaYl : 15923718-601-E.13721649 05.12.2016 
Konu : Halk Egitim Merkezi Mudtirliikleri 

Norm GUncellemesi 

..................................V ALILIGINE 
(il Milli Egitim Mudtirlugti) 

llgi: a) il Milli EgitimMudtirliiklerine g5nderilen02.09.2016 tarih ve 15923718-601
E.9430937 saYlh yazlmlz 

b) il Milli Egitim Mudtirliiklerine g5nderilen 13.10.2016 tarih ve 15923718-601.04.02
EJ 1315380 saYlh yazlIDlZ. 

c) il Milli Egitim Mudtirliiklerine g5nderilen 01.12.2016 tarih ve 15923718-601
E.13593654 saYlh yazlIDlZ 

Halk egitimi merkezlerimizdeki y5netici ve 5gretmenlere ait norm kadrolann 
belirlenmesiyle ilgili i~ ve i~lemler, Milli Egitim Bakanhgma Bagh Egitim Kurumlan 
Yonetici ve Ogretmenlerinin Norm Kadrolanna ili~kin Y5netmeligin 23/2 maddesinde yer 
alan: "A9Ik Ogretim Ortaokulu, A9Ik Ogretim Lisesi, Mesleki A9Ik Ogretim Lisesi, Mesleki 
ve Teknik A91k Ogretim Okulu, ak~am sanat okullan, hizmet i9i egitim enstitUleri, balk 
egitimi merkezleri, olgunl~ma enstitUleri, 5gretmenevi ve ak~am sanat okullan, bilim ve 
sanat merkezleri, turizm egitim merkezleri ile benzeri kurumlann y5netici ve 5gretmenlerinin 
norm kadrolan Maliye Bakanhgl ve Devlet Personel Ba~anhgmm uygun g5rii~leri de 
ahnarak Bakanhk9a belirlenir. Bu kurumlann norm kadro sayIlannm degi~ikliginde de aym 
y5ntem izlenir ve alan degi~ikligine bagh dtizenleme BakanlIk9a yaplhr ... " hiikmu geregince 
gergekle~tirilmektedir. 

Bu kapsamda halk egitimi merkezlerimize ait norm kadrolann tahsis ve tenkisi ile ilgili 
olarak belirlenen usul ve esaslar ilgi (b) yazlmlzla il milli egitim mudurliiklerine bildirilmi~ 
ve 17/23 Ekim 2016 tarihinde norm gUncellenmesi yapIlml~tl. Genel MudtirlugUmtizce, norm 
kadrolann tahsis ve tenkisiyle ilgili i~ ve i~lemlerin sistem tizerinden ahnmasl amaclyla Norm 
Kadro Belirleme Programl 06-08 Arahk 2016 tarihleri arasmda illerimizin kullammma tekrar 
a9tlacakttr. ilgi (a) ve (c) yazllDlzlail milli egitimmudtirliiklerince bu konudayetkili kllman 
personel tarafmdan https://hbogm.meb.gov.trlbilsis adresi uzerinden sisteme giri~ yapIlarak 
i1ge milli egitim mudurlUklerine, i1ge milli egitim mudtirliiklerince de halk egitimi merkezi 
mudurlUkleri yetkililerine ~ifre tammlamasl yaptlacaktrr. 

Norm kadrolann tahsis ve tenkisiyle ilgili i~ ve i~lemleri igeren ve yazlmlz ekinde 
sunulan a91klamalara g5re gergekle~tirilecek i~ ve i~lemlerin, ilge ve il milli egitim 
mudurliiklerince kontrol edilerek onaylanmalanm mUteakip sistem uzerinden Genel 
Mudiirliik onayma sunulmasl saglanacaktrr. Norm kadro gUncelleme i~ ve i~lemlerinde veri 
giri~lerinin tam ve dogru olarak girilmesi saglanacak olup, yanh~ ve eksik veri giri~lerinde ise 
olu~acak magduriyetlerde sorumlugunun i~lem yapan birimlere ait olacagmdan gerekli 
hassasiyet mutlaka gosterilecektir. Ekte g5nderilen a9Iklamalar, kurumlar tarafmdan 
dikkatlice incelenerek aytklamalara gore i~ ve i~lem1er tesis edilecektir. 

Emniyet Mh. Bogazi~i Sic No:23 Teknikokullar!ANKARA Aynntlh bilgi i~in: Mustafa $AHiN-$b.Md. 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel; (0 312) 413 2055 
e-posta: nyaban@meb.gov.tr Faks: (0312) 212 9958 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~trr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 87c3-6fa2-3664-8eS4-284d kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
https://hbogm.meb.gov.trlbilsis
http:15923718-601.04.02


Aynca norm kadro guncellemelerinin bundan sonraki siire9te Genel Mudiirliik 
tarafindan belirlenecek tak:vim dogrultusunda sistem tizerinden yapllmasl planlandlgmdan, 
k:urum mudurliikleri tarafmdan norm gUncellenmesi yapllmak tizere yaz1l1 taleplerde 
bulunulmamasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Ali Rtza ALTUNEL 

Bakan a. 


Genel Mudiir V. 


Ek: A9tklamalar (3 Sayfa) 

DAGITIM: 
BPlam 
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T.e. 
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 


Hayat Boyu Ogrenme Genel MiidiirIiigii 


SISTEME GiRi$LEROE OiKKAT EoiLECEK HUSUSLAR 

1- Sisteme ~gl(laki linkten giri~ yapllacaktu. 

hUps:1Ihbogm.meb.gov. trlbilsis 

2- Nonn belirlenirken gerek~e mutlaka yazIlacaktrr. Nonna ihtiya~ duyulma nedeni ya da 
neden artmlmaJazaltIlmaya ihtiyacl duyuldugu aynnuh olarak belirtilecektir. A~Ilan kurs 
saylsl, kurs talebi, yoresel veya mahalli nedenler gibi. .. 

3- Kurumlann mevcut nonn bilgileri insan Kaynaklan Genel MudiirlUgonden gUncel olarak 
almarak sisteme yanslUlmI~trr. Mevcut nonn bilgilerinde hata varsa bile diizeltilme yetkisi 
Bakanhkta oldugu i~in, milli egitim mudiirlUkleri tarafrndan herhangi bir i~lem 

yapllmayacaktu. Onay sUrecinden soma Genel Mudlirlugumiiz tarafrndan, son gUncel veriler 
kar~Il~trrma yapllmak amaclyla insan Kaynaklan Genel Mudlirlugunden tekrar alrnacaktu. 

4- Kurumun nonnu ne olursa olsun 0 bran~ta ya da b~ka bir bran~ta kurum tarafrndan yeni 
nonn istenilebilir. istenilen nonnun onceligi de sistemdeki ilgili alandan se~ilmelidir. 

5- Nonn onceligi belirlenirken kurum, egitim bolgesinden ihtiyaclfll kar~Ilayabilecegi mevcut 
ogretmenleri de dikkate almahdrr. Egitim bOlgesinden kar~Ilanmasl zor olan ogretmen 
br~lan nonn belirlenirken oncelikli olarak degerlendirilmelidir. 

6- Once "Gftncelle" butonuna bastlacaktu. Sisteme yansltIlan mevcut b~lar i~in br~ 
onceligi ve a~tlan toplam kurs saat bilgileri sisteme girilecek ve bilgiler kaydedilecektir. Bu 
i~lem yapIlmadan kurum onayt yapIlamayacaktIr. 

7- A~llan kurs sayllanna ait veriler e-yaygm sisteminden mutlaka kontrol edilerek sisteme 
kurum tarafrndan yansltllacaktu. Verilerin dogrwugundan oncelikle kurum sorumlu olacak, 
onaylamadan once gerekli kontroller mutlaka yapIlacaktu. 

8- Aym bran~ta nonn talebi bir kez yapIlabilir. Ancak talep edilen nonn i~in istenilen kadar 
talep saytSl girilebilir. SaYl srnulamasl yoktur. Omegin; 

Croek Bran~ Ad. Mevcut 
Norm 

Mevcut 
Personel 

Talep Edilen 
NihaiNorm 

Bran~ Oncelik I 
Slrasl 

1 Giizellik Say Bakun Hizmetleri 1 1 3 1 

2 Almanca 1 2 0 * 
3 Giyim Urctim Teknolojileri 1 1 0 * 
4 El Sanatlan TeknolojisiINakt~ 0 0 1 2 
5 ingilizce 0 1 0 * 
6 Yiyecek i9ecek Hizmetleri 1 0 1 3 

http:Ihbogm.meb.gov


* Sistem otomatik olarak buralara "0" verecektir. 

a- Herhangi bir alanda norm ve mevcut personele baktlmakslZm birden fazla talep saYlSl 
sisteme girilebilir. Omek 1. 

b- Kurumda norm fazlasl personel olmasma ragmen mevcut norm d~iirii1ebilir 
yada kaldmlabilir. Omek 2. 

c- Kurumda norm olmasma ragmen mevcut norm kaldmlabilir. Omek 3. 
d- Normu olmayan alanda yeni bir norm talebi yapdabilir. Omek 4. 

e- Kurumda personel oldugu i~in norm istenilmesi zorunlu degildir. Omek 5. 
f- Personel olmamasma ragmen 0 alanda norm talebi edilebilir. Ornek 6. 

il Mili Egitim MOdOrlOlderi Tarafmdan Yapdacak i,lemler 

1. 	 Mtidlirltige bagh il~e milli egitim mtidlirltiklerinden norm i~lemleri ile ilgili personelin 
bilgileri temin edilerek "Kullamcl i~lemleri" Modtiltinden "tI~e Kuliamcisl Ekle/Sil" 
ekrarundan kullamcl tarumlamalan yapIlacak ve tutanak ile kurum yetkilisine teslim 
edilecektir. ("Kullamcl ~ifresi Belirle" sayfasmdan ~ifrelerini unutan kullamcIlara yeni 
~ifre olu~turulabilir. Kurumlar sisteme hali hazrrda ekli olup, ~ifrelerini unutan 
kurumlara ayru ~ekilde "Kurum ~ifresi Belirle" sayfasmdan yeni ~ifre olu~turulabilir.) 

2. 	 Kurumlarm ve il~e milli egitim mtidlirltiklerinin i~lemlerini tamamladIgma dair onay 
durumu "Kurum/ll~e Onay Durumu Takibi" sayfasmdan takip edilerek, kurum ve il~e 
onaYl tamamlanan kurumlarm il Onay! "Onay i~lemi" sayfasmdan yapdacak:trr. 
(Kurum ve il~e onaYl tamamlanmadan it onaymm yapl1masl mtimktin degildir.) (iI 
onaYI tarnarnlandlktan sonra kurum, il~e, il kullamctlarmm i~lem yapmasl mtimktin 
degildir, dtizeltme ve onay iptali i~in Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidlirliigu ile 
gorii~tilmelidir. 

3. 	 Kurum ve/veya il~e onayl tarnarnlanan kurumlardan diizeltme talep edenlerin onaylan 
"Kurumlil~e Onay Durumu Takibi" sayfasmdan iptal edilebilecektir. 

il~e Mill Egitim MOdOrlOlderi Tarafmdan Yapdacak i,lemler 

1. 	 Miidlirliige bagIl kurumlara "Kullamcl i~lemleri" modtilii "Kurum ~ifresi BeHrle" 
sayfasmdan ~ifre ol~turulacak ve tutanak He kurum yetkilisine teslim edilecektir. 
(Kurumlar sistemde ekli olup sadece ~ifresini unutan kurumlara ~ifre tammlamasl 
yaptlacaktIr.) 

2. 	 Kurumlarm, i~lemleri tarnarnladlgma dair onay durumu "Kurum Onay Durumu 
Takibi" sayfasmdan takip edilecek, kurum onayl tarnarnlananlarm i1~e OnaYl "Onay 
i~lemi" sayfasmdan yapdacaktrr. (Kurum onaYl tarnarnlanmadan il~e onaytmn 
yaptlmasl mtimktin degildir.) (iI~e onayl tarnarnlandiktan sonra kurum ve il~e 
kullamcIlannm i~lem yapmasl mtimktin degildir, diizeltme ve onay iptali i~in il ·Milli 
Egitim Miidlirliigu kullamclsl ile go~tilmelidir.) 

3. 	 Kurum onaYl tarnarnlanan fakat diizeltme talep eden kurumlarm onaylan "Kurum 
Onay Dwumu Takibi" sayfasmdan iptal edilebilecektir. 



Kurum Miidiirliikleri Tarafmdan YapIlacak i,lemler 

1. 	 "Norm Belirleme i~lemi" sayfasmda sisteme yansrnlan tUm bran~lar iyin talep edilen 
norm bilgileri, bran~ oncelik: Slrasl, aytlan toplam kurs saati bilgileri gflncellenecektir. 

2. 	 Sisteme yanslttlan bran~lar dl~mda yeni bir b~ eklemek iyin "Yeni Bran~ Ekle" 
diigm.esi kullantlacak ve yine talep edilen norm bilgileri, bran~ oncelik: Strasl, ayllan 
toplam kurs saati bilgileri girilerek kaydedilecektir. 

3. 	 i~lem1er tamamlandIktan soma "Onay i~lemi" sayfasmdan k.urum onaYl yapllacaktu. 
(Onay i~lemi yaplldIktan soma ekleme-diizeltme yapllmasl m1lmkiin degildir.) 

Kurumlar, sorun y~gJ. durumlarda illilye milli egitim miidiirlillderi hayat boyu 
ogrenmeden sorumlu miidiir yardtmclsJ.!~ube mudiiriiyle ileti~ime geyeceklerdir. Sorunun 
yoziilemedigi durumlarda ise i1 yetkilisi tarafmdan ~aglda isimleri belirtilen Genel Mudiirliik 
yetkilileriyle ileti~ime geyilecektir. 

Mustafa ~AHiN ~ube Miidiirii 4133199 

Bayram DEMiRCi ~ube Mudiirii 4132330 

Teknik som ve sorunlar konusunda 4132033 


