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      SİSTEME GİRİŞLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

      

1- Sisteme aşağıdaki linkten giriş yapılacaktır. 

            https://hbogm.meb.gov.tr/bilsis 

2- Yeni bir norm istenirken ya da norm artırılırken gerekçe mutlaka yazılacaktır. Norma ihtiyaç 
duyulma nedeni ya da neden artırılma ihtiyacı oluştuğu  ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Açılan 
kurs sayısı, ihtiyaç, yöresel veya mahalli nedenler gibi… 

3- Kurumların mevcut norm bilgileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden alınarak sisteme 
yansıtılmıştır. Mevcut norm bilgilerinde hata var ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime 
geçilecek ve hatanın düzeltilmesi talebi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne 
iletilecektir. 

4- Kurumlarda boş bulunan norm varsa, bu normun yerine yeni bir norm talebi istenilebilir. 
Aksi takdirde kurum tarafından herhangi bir norm talebi istenilemez. 

   Yapılacak iş ve işlemleri örneklerle kısaca açıklarsak; 

Örnek 1 : 

 Güzellik Saç Bakım Hizmetleri alanında 1(Bir) norm var ama mevcut yok. Bu durumda bu 
alanın 1(Bir)  normu Giyim Üretim Teknolojileri alanı gibi ihtiyaç duyulan ancak normu 
bulunmayan yeni bir alan oluşturulmasında kullanılabilir. Böylelikle Güzellik Saç Bakım 
Hizmetleri alanındaki norm iptal edilerek mevcut norm Giyim Üretim Teknolojileri alanı 
normu için tahsis edilebilecektir. 

 

 

  ALAN NORM MEVCUT 
(Mevcut) 1 Güzellik Saç Bakım Hizmetleri 1 0 
(Mevcut) 2 Almanca 1 1 
(Eklenen) 3 Giyim Üretim Teknolojileri (Norm 

İstenilebilir) 
 

https://hbogm.meb.gov.tr/bilsis


 

Örnek 2:  

Güzellik Saç Bakım Hizmetleri alanında 1(Bir)  norm var ancak personeli yok ise bu norm 
yerine hiç normu bulunmayan Giyim Üretim Teknolojileri alanına norm istenilebilir. Ancak, 
Güzellik Saç Bakım Hizmetleri  ve Almanca branşı  örneklerinde olduğu gibi norm 1 (Bir) ve 
bu alanda mevcut personel var ise yani mevcut 1 (Bir)  ise, bu norm iptal edilemez ve yerine 
yeni bir alanda norm talep edilemez. 

 

 ALAN NORM MEVCUT  
1 Güzellik Saç Bakım Hizmetleri 1 1 
2 Almanca 1 1 
3 Giyim Üretim Teknolojileri (Norm İstenilemez)  

 

Örnek 3:  

Güzellik Saç Bakım Hizmetleri alanında norm 3 ancak mevcut personel 2 ise buradaki fazla 
norm başka bir mevcut alanda ya da yeni bir alanda kullanılabilir. Ancak bu kullanılacak 1 (Bir) 
norm sadece bir alana uygulanabilir. Bu da toplam normu değiştirmez.  Yani ya Giyim Üretim 
Teknolojileri alanında yeni bir norm istenilebilir ya da Biyoloji alanındaki norm 1(Bir)  
artırılabilir. 

  ALAN NORM MEVCUT  
(Mevcut) 1 Güzellik Saç Bakım 

Hizmetleri 
3 2 

(Mevcut) 2 Almanca 1 1 
(Eklenen) 3 Giyim Üretim Teknolojileri (Norm İstenilebilir)  
(Eklenen) 4 Biyoloji 1 (Bu alana da 

istenilebilir)  
2 

 

Örnek 4:  

    Aşağıdaki gibi bir tablo düşünelim. Bu kurumun toplam normunun 14 olduğu görülmektedir. 
Bu norm, kurum tarafından eksiltilemez ve çoğaltılamaz. Bu durumda yapılması gereken 
mevcut personel sayısından ziyade kurumun var olan normudur. Başka alanlarda da normdan 
daha az mevcut personel olmadığı için ( Yani norm 3,mevcut 2 gibi) bu kurum yeni bir norm 
belirleyemez ya da var olan herhangi bir normu artıramaz. 

    Özetle bu durumdaki bir kurum, sisteme normları tekrar girip sadece güncelleme yapacaktır. 

 ALAN NORM MEVCUT  TALEP  
1 Güzellik Saç Bakım Hizmetleri 3 5 3 
2 Almanca 1 3 1 
3 Okul Öncesi 2 2 2 



4 Sınıf Öğretmeni 3 2 3 
5 Giyim Üretim Teknolojileri 3 4 3 
6 Biyoloji 2 2 2 
                                     TOPLAM 14 18 14 

 

 

İl Mili Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler 

1. Müdürlüğe bağlı ilçe milli eğitim müdürlüklerinden norm işlemleri ile ilgili personelin 
bilgileri temin edilerek “Kullanıcı İşlemleri” Modülünden ”İlçe Kullanıcısı Ekle/Sil” 
ekranından kullanıcı tanımlamaları yapılacak ve tutanak ile kurum yetkilisine teslim 
edilecektir. (“Kullanıcı Şifresi Belirle” sayfasından şifrelerini unutan kullanıcılara yeni 
şifre oluşturulabilir. Aynı şekilde “Kurum Şifresi Belirle” sayfasından şifrelerini unutan 
kurumlara yeni şifre oluşturulabilir.) 

2. “Norm İşlemleri” modülü “Kurumların Mevcut Norm Durumları” sayfasından bilgiler 
kontrol edilecek varsa hatalar, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne 
bildirilecektir. 

3. Kurumların ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin işlemlerini tamamladığına dair onay 
durumu “Kurum/İlçe Onay Durumu Takibi” sayfasından takip edilerek, kurum ve ilçe 
onayı tamamlanan kurumların İl Onayı “Onay İşlemi” sayfasından yapılacaktır. (Kurum 
ve ilçe onayı tamamlanmadan il onayının yapılması mümkün değildir.) 

4. Kurum ve/veya ilçe onayı tamamlanan kurumlardan düzeltme talep edenlerin onayları 
“Kurum/İlçe Onay Durumu Takibi” sayfasından iptal edilebilecektir. 

 

İlçe Mili Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler 

1. Müdürlüğe bağlı kurumlara “Kullanıcı İşlemleri” modülü “Kurum Şifresi Belirle” 
sayfasından şifre oluşturulacak ve tutanak ile kurum yetkilisine teslim edilecektir. 

2. “Norm İşlemleri” modülü “Kurumların Mevcut Norm Durumları” sayfasından bilgiler 
kontrol edilecek, varsa hatalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilecektir. 

3. Kurumların, işlemleri tamamladığına dair onay durumu “Kurum Onay Durumu Takibi” 
sayfasından takip edilecek, kurum onayı tamamlananların İlçe Onayı “Onay İşlemi” 
sayfasından yapılacaktır. (Kurum onayı tamamlanmadan ilçe onayının yapılması 
mümkün değildir.) 

4. Kurum onayı tamamlanan fakat düzeltme talep eden kurumların onayları “Kurum Onay 
Durumu Takibi” sayfasından iptal edilebilecektir. 

Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler 

1. “Norm İşlemleri” modülü “Mevcut Norm Durumu” sayfasından bilgiler kontrol 
edilecek varsa hatalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilecektir. 

2. “Norm Belirleme İşlemi” sayfasından tüm branşlar için talep edilen norm bilgileri 
güncellenecektir. 

3. İşlemler tamamlandıktan sonra “Onay İşlemi” sayfasından kurum onayı yapılacaktır. 
(Onay işlemi yapıldıktan sonra ekleme-düzeltme yapılması mümkün değildir.) 



 

Soru ve yaşanan problemler için aşağıdaki personellerle iletişime geçilmesi rica olunur. 

Mustafa ŞAHİN  Şube Müdürü        4133199 

Venhar ŞAHİN  Eğitim Uzmanı       4132036 

Teknik soru ve sorunlar konusunda  4132033 


