
NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA - BAŞVURU ONAY MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 

Bu kılavuz norm fazlası öğretmenlerin internet üzerinden nasıl başvuru yapacağı hakkında bilgi vermek üzere 

hazırlanmıştır. 

Chrome tarayıcıyı ile Müdürlüğümüz resmi web sayfasını açınız. Bağlantılar başlığı altındaki Başvuru – Onay 

Modülü’ne tıklatınız. 

 

 
 

Giriş formundaki Kullanıcı Adı, Parola ve Güvenlik Numarası bölümlerini doldurunuz ve GİRİŞ butonuna 

tıklatınız.  

 
 

ÖNEMLİ UYARI: Merkez ve merkeze bağlı kurumlar ile bu kurumlarda çalışan personellerimizin Merkezi Sınav 

Sistemindeki (MSS) kullandıkları şifreler bu Norm Fazlası Öğretmen Atama Modülü içinde geçerlidir. Tekrar 

bu kurumlara ve bu kurumlarda çalışan personellere şifre verilmeyecektir.  

 

Ağaçören, Eskil, Güzelyurt, Gülağaç, Ortaköy ve Sarıyahşi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ilçe onay şifreleri ile 

bu ilçelere bağlı kurumlara (norm fazlası öğretmeni bulunan) ve kurum personellerine şifreleri müdürlüğümüz 

MEBBİS Birimi tarafından ilgili resmi e-posta hesaplarına gönderilecektir. Her personel şifresini imza 

karşılığında teslim alacaktır. Şifre sorumluluğu personele aittir. 

 

Telefonla yapılan şifre talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

 



Kullanıcı Kodu öğretmenler için TC kimlik No, Kurumlar için Kurum Kodu’dur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 

başvuru onayı için kullanıcı kodları ve şifreleri gönderilecektir. 

 

PERSONEL TERCİH İŞLEMLERİ 

 

1. Modüle giriş yapınız ve sol menüden Tercih İşlemleri’ne tıklatınız. 

 

2. Tercih listesinden kurum seçerek Bu Tercihi Kaydet butonuna tıklatınız ve tercihlerinizi sıralayınız. 

 

 

Tercihlerinizde ekleme yada çıkarma yapmak için tercih listenizin sağ tarafındaki Sil butonunu yada Tercihlerimin 

Tamamını SİL butonunu kullanabilirsiniz. En çok 25 kurum tercihi yapabilirsiniz. (Not: Tercih listesinde branşınıza 

uygun norm açığı bulunan kurumlar listelenmektedir. Açık Normlar kurum kodlarının başındaki () parantez içerisinde 

yer almaktadır.) 



 

 

 

 

3. Tercihlerinizi sıraladıktan sonra Tercihlerimi bitirdim, Onaylıyorum! Butonunu kullanarak onaylayınız. 

Unutmayınız ki tercihlerinizi onaylamanız durumunda değişiklik yapamazsınız. Tercih değişikliği yada 

Başvuru iptali için sırasıyla kurum, ilçe yada il onay birimlerine yazılı başvuruda bulunabilirsiniz.  

4. Tercihlerinizi onaylamak için son bir uyarı penceresi ile karşılaşacaksınız. Bu uyarıya tama diyerek 

tercihlerinizi onaylayınız. 

 

 

 

 

5. Tercihlerinizi onayladığınız zaman alt tarafta RAPOR YAZDIR butonu görüntülenecektir.

  



 

6. Görüntülenen rapor yazdır butonunu kullanarak 2 adet yazdırılacaktır. Başvuru formu kurum 

müdürlüğüne onaylatılarak, 1 nüshası başvuru sahibinde 1 nüshası da okul/kurum müdürlüğünde 

muhafaza edilecektir. Başvuru formu İLMEM’e GÖNDERİLMEYECEKTİR. 

 
 

 

7. Onay durumunu görmek için sol menüden Onay Durumlarına tıklatınız. Onaylayan birimleri burada 

görüntüleyebilirsiniz. 

 

 
 

 

 

 

İ b r a h i m  D E M İ R C A N 

Aksaray MEBBİS İl Koordinatörü 

 

E r g i n  N E B İ O Ğ L U 

MEBBİS Yöneticisi 

 

TEKNİK DESTEK: 

e-mail: aksaraymem@meb.gov.tr  

Tel: 382 213 6840 / 151 

mailto:aksaraymem@meb.gov.tr

