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ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM SİSTEMLERİ (ADABİS)  

“NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER MODÜLÜ” 
 

GÖREV SÜRESİ UZATILMAYACAK OKUL MÜDÜRLERİ İÇİN  

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER MODÜLÜ KILAVUZU  

(OKUL/KURUMLAR İÇİN)  

 

 

İLGİ  : Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 02/09/2014 tarih ve 3662959 sayılı yazısı 

Dikkat! Bu modülde yapılacak olan tüm iş ve işlemler ilgi yazı hükümleri doğrultusunda 

gerçekleştirilecektir. Yapılan işlemler elektronik ortamda kayıt altına alınmakta olup ilgi 

yazı ve kılavuza aykırı yapılacak işlemlerden okul/kurum müdürlükleri ile ilçe milli eğitim 

müdürlükleri sorumlu olacaktır! 

1. SİSTEME GİRİŞ 

a) Web tarayıcının adres çubuğuna ADABİS ‘in adresi olan:  

http:// adana.meb.gov.tr/adabis/index.aspx yazılır. 

b) Okul/Kurum Müdürlüğü kurum kodu ve ADABİS şifresi ile sisteme giriş yapacaktır. 

c) ADABİS şifresini bilmeyen okul/kurum müdürlükleri yeni şifresini İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerinden temin edeceklerdir. 
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d) Norm Fazlası Öğretmenler modülüne tıklanır.  

  

e) Modülün giriş kısmında yer alan Duyurular bölümü atama süreci bitene kadar dikkatle 

takip edilmelidir. 

 

2. OKUL / KURUM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER 

2.1. Görev Süresi Uzatılmayacak Okul Müdürlerini Belirleme ve Bilgilerini Sisteme İşleme  

 

a) Okul / Kurum İşlemleri menüsünden Norm Fazlası Belirleme ekranı tıklanır.  
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b) Ekrana gelen formda görev süresi uzatılmayacak okul müdürünün T.C. Kimlik numarası 

yazılır ve kutucuğun yanındaki butona tıklanarak kişinin adı ve soyadı ile branşının ekrana 

gelmesi sağlanır. 

 

c) Kişinin adı-soyadı ile branşı ekrana geldikten sonra bu bilgilerin doğru olup olmadığı 

kontrol edilir. Eğer bilgilerde hata varsa ya da personelin kadrosu okulda bulunduğu halde 

“Okulunuzda, girmiş olduğunuz T.C. Kimlik numarasına sahip öğretmen 

bulunmuyor!” uyarısı geliyorsa Ek-1 ‘de yer alan telefon numaraları ile irtibata geçilerek 

düzeltme yapılması sağlanır. Bilgilerde herhangi bir sorun bulunmuyorsa öğretmenin;  

 

 Hizmet puanı (Başvuruların son günü itibariyle hesaplanmış olmalıdır), 

 Öğretmenlikte ilk göreve başlama tarihi, 

 Anadolu/Fen/Sosyal Bilimler Lisesi Durumu (İlgi yazının Not-4 kısmındaki uyarılara 

göre), 

 Zorunlu Hizmet Durumu bilgileri sisteme okul/kurum müdürü tarafından işlenecektir. 

Dikkat! Başvurular alınırken ve sıramatik çalıştırılırken sistem bu forma girilmiş olan 

bilgileri baz alacağından bu bilgilerin hatasız bir şekilde doldurulması büyük önem arz 

etmektedir. 
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d) Personele ait bilgiler girildikten sonra bilgileri giren personelin T.C. Kimlik numarası, adı 

ve soyadı girilir. Bilgilerin doğru olduğu son bir kez kontrol edilip, bilgilerin doğruluğuna 

ilişkin onay kutucuğu işaretlenir ve “Kaydet” butonuna basılarak öğretmen sisteme 

kaydedilir. 

 

e) Kayıt işleminin ardından personelin adının ekranın altındaki listeye gelip gelmediği kontrol 

edilir. 

 

 

f) Kayıt işleminin ardından bilgilerde bir hata olduğu fark edilirse ekranın altındaki listede 

ilgili personelin isminin yanındaki klasör simgesi tıklanarak bilgiler tekrar ekrana getirilir. 

Gereken düzeltmeler yapılarak aynı şekilde kayıt işlemi yapılır. 

 

g) Personel sehven eklenmişse ekranın altındaki listede ilgili şhsın isminin yanındaki klasör 

simgesi tıklanarak bilgiler ekrana getirilir. “Sil” butonuna tıklanarak kişinin bilgileri silinir. 

Bilgileri silinen personel başvuruda bulunamayacaktır. Silme işlemi sehven yapılmışsa 

personel yeniden sisteme eklenebilir. 
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DİKKAT! Personel ekleme, bilgileri güncelleme ve silme işlemleri ilgi yazıdaki atama 

takviminde belirtilen tarih aralığında yapılacaktır. Bu tarihten sonra hiçbir şekilde ekleme, 

güncelleme ve silme işlemine izin verilmeyecektir! 

 

2.2. Başvuru Onay İşlemleri  

a) Okul/Kurum İşlemleri menüsünden Onay İşlemleri ekranı tıklanır. 

 

b) Onay bekleyen başvuruları görmek için “Onay Bekleyenler” kutucuğu seçilir ve 

“Listele” butonuna tıklanır. Başvurusunu yapmış olup onay işlemi henüz yapılmamış 

personelin listesi ekrana gelir.  
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c) Personelin isminin yanındaki klasör simgesi tıklanarak bilgileri ekrana getirilir. 

 

 

d) Personelin yaptığı tercihlerin ilgi yazı hükümlerine uygun olup olmadığı kontrol 

edilir. Eğer tercihlerde hata varsa başvuru reddedilerek tekrar başvuru yapılması sağlanır. 

Bilgilerde hata yoksa onay durumu “Onaylandı” olarak seçilir ve “Kaydet” butonuna 

tıklanarak onay işlemi tamamlanır. 

 

 

 



                     

Sayfa 7 / 7 

 

ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM SİSTEMLERİ (ADABİS)  

“NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER MODÜLÜ” 
 

 

e) Kurumdaki onaylanan ve reddedilen personelin isimlerini görmek için ilgili kutucuklar 

seçilerek “Listele” butonuna tıklanır. 

 

DİKKAT! Başvuruda bulunan tüm personelin başvurularının onaylanması ya da 

reddedilmesi işlemi ilgi yazıdaki atama takviminde belirtilen tarih aralığında yapılacaktır. 

Bu tarihten sonra onay işlemine izin verilmeyecektir! 

 

EK -1: İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Mevzuatla ile ilgili sorularınız için : 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetici Atama Bürosu - Tel: 4588371  Dahili: 1404 

 

ADABİS şifresi için : 

Bağlı bulunduğunuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

Sistemde karşılaştığınız teknik hatalar için : 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ADABİS Yazılım Bürosu - Tel: 4588371  Dahili: 1235 

 


