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Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

İlgi Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde
sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve
sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite
standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek,
elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek” görevi Bakanlığımız
Rehberlik ve Denetim Başkanlığına verilmiştir.
Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda; MEBBİS
personel bilgi sisteminde yer alan “Kişisel Bilgiler Modülü Öğrenim Bilgileri” ekranına girilmesi
gereken atamaya esas diploma, geçici mezuniyet belgesi, tezsiz yüksek lisans diploması veya
pedagojik formasyon sertifikası gibi belgelere ait verilerin özlük birimleri ve diğer sorumlular
tarafından tam ve doğru olarak girişinin yapılmadığı veya eksik yapıldığı tespit edilmiştir.
Bakanlığımızca yapılacak rehberlik, denetim ve istatistiki çalışmalarda ihtiyaç duyulan ve
MEBBİS bilgi sisteminde yer alan “Kişisel Bilgiler Modülü Öğrenim Bilgileri” ekranına
Bakanlığımız personelinin atamaya esas diploma, geçici mezuniyet belgesi ve varsa tezli-tezsiz
yüksek lisans veya pedagojik formasyon bilgilerini kontrol etmesi önem arz etmektedir. Bu bakımdan,
il ve ilçe özlük birimleri tarafından 12.01.2016-12.02.2016 tarihleri arasında veri girişlerinin tam ve
doğru olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca tüm bakanlık personeline ilgili konu duyurularak tüm
personelin de kendi öğrenim bilgilerinin (diploma tarihi, diploma numarası v.b.) tam olarak
girildiğinin kontrol etmesi ve eksik veya yanlış olan kısımlarının düzeltilmesi için ilgili özlük
birimlerine başvuruda bulunması sağlanacaktır. Bu bilgilerden eksik olanların girilmesi ve varsa
hataların düzeltilmesinden İl ve ilçe özlük birimleri, okul idareleri ve personel sorumlu olacaktır.
Ayrıca sürecin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için ortaya çıkan teknik sorunların giderilmesinde il ve
ilçe MEBSİS yetkililerinden de destek alınacaktır.
Yukarıda yer alan tarihe kadar veri girişlerinin yapılması, veri girişlerinin tamamlandığına
yönelik bilgilerin resmi yazı ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirilmesi ve veri girişlerini
tamamlamayan ve gerekli kontrolleri yapmayan il ve ilçe yöneticileri hakkında gerekli idari işlemlerin
başlatılması hususunda gereğini arz/rica ederim.
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