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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 15923718-601.04.02.01-E.10448616 07.07.2017
Konu : Yönetici ve Öğretmen Normları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

b) 10.01.2017 tarihli ve 15923718-20-E.386085 sayılı Makam Onayı.
c) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Yönetici

Görevlendirme Yönetmeliği,
ç) Millî Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği.

Bilindiği üzere; ilgi (a) Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 2’nci fıkrasında; “Açık
Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik
Açık Öğretim Okulu, akşam sanat okulları, hizmet içi eğitim enstitüleri, halk eğitimi
merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları, bilim ve sanat
merkezleri ile benzeri kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları Maliye
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça
belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve
alan değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.” Aynı yönetmeliğin 26’ncı
maddesinin 3 üncü fıkrasında ise “Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadro
sayılarının azalması nedeniyle norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenler hakkında,
ilgili atama ve yer değiştirme mevzuatı hükümleri uygulanır.” Hükümleri yer almaktadır.

Halk eğitimi merkezlerinde bulunması gereken yönetici ve öğretmenlerin yeterli
sayıda, yerinde ve verimli kullanımını tesis etmek amacıyla yönetici ve öğretmen norm
kadrolarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş ve halk eğitimi merkezlerindeki
normların belirlenme ölçütleri ilgi (b) onay ile belirlenmiştir. Yeni ölçütlere göre halk eğitimi
merkezleri norm kadroları Genel Müdürlüğümüzce tekrar güncellenme çalışmaları yapılmış
ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye
Bakanlığının uygun görüşleri alınarak MEBBİS sistemine işlenmiştir.

Bu kapsamda, güncellemeler sonucunda alanlar itibariyle halk eğitim merkezlerinde
norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenlere ilgi (c ve ç) Yönetmelik hükümlerine göre
valiliklerce işlem yapılacaktır.

Diğer taraftan, 10.07.2017 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzce halk eğitimi
merkezlerinde norm kadro güncellemelerine esas olmak üzere veri giriş işlemleri
https://hbogm.meb.gov.tr/bilsis adresi üzerinden yapılacaktır. İl millî eğitim müdürlüklerince
belirlenen program yetkilisi tarafından ilgili web adresi üzerinden sisteme giriş yapılacaktır.
İl millî eğitim müdürlükleri ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlükleri
de halk eğitimi merkezi müdürlükleri yetkililerine şifre tanımlaması yapacaklardır.
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Bu çerçevede “Norm Kadro Belirleme Programı” 10-14 Temmuz 2017 tarihleri
arasında illerimizin kullanımına açılacaktır.

Norm kadro belirleme işlemleri yazımız ekinde yer alan kılavuz çerçevesinde
yürütülmesi ve yapılan iş ve işlemlerin, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince kontrol
edilerek onaylanmalarını müteakip sistem üzerinden Genel Müdürlük onayına sunulması
sağlanacaktır. Yanlış ve eksik veri girişlerinde ise oluşacak mağduriyetlerde sorumluluk
doğrudan işlem yapan birimlere ait olacağından ekte gönderilen kılavuzun, ilgililer tarafından
titizlikle incelerek işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Bu duruma göre; halk eğitimi merkezlerinde normu bulunan ancak mevcut öğretmeni
olmayan alanlar için ihtiyaç duyulan alanlarla değişikliğe gidilebilecektir. Yine e-yaygın
otomasyon sistemine geçiş tarihi olan 27.10.2014 tarihinden 10.07.2017 tarihine kadar hiç
kurs açılmayan alan norm kadrolarının, kurumda ihtiyaç duyulan alan norm kadroları ile
değiştirilmesi gerçekleştirilecektir.

Yazımız ekinde bulunan kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde onaylanan norm
kadro çizelgelerinin ıslak imzalı bir nüshasının il millî eğitim müdürlüğü tarafından 5 yıl
süresince saklanması gerekmektedir. Ayrıca norm kadro güncellemelerinin bundan sonraki
süreçte Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda yapılması
planlandığından, kurum müdürlükleri tarafından norm güncellenmesi yapılmak üzere yazılı
talepte bulunulmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hasan YILMAZ
Bakan a.

Genel Müdür V.

Ek:
1-Klavuz (6 sayfa)
2-Makam Onayı (3 sayfa)

Dağıtımlı:
B Planı
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