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Ilgi: Milli E[itim Bakanh$rnrn Teqkilat Ve Gdrevleri Hakkrnda Kanun Htikmunde Kararname

Ilgi Kanun Htikmtinde Kararname'ye gcire "Bakanhk tarafrndan veya Bakanh[rn denetiminde
sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle i9 birlipi iginde yapmak, siireg ve
sonugfarrnt mevzuara, cinceden belirlenmig amag ve hedeflere, performans oliiit'ierine ve kalite
standaftlartna gore analiz etmek, kargtlagtrrmak ve tilgmek, kanrtlara dayalr olarak de[erlendirmek,
elde edilen sonuglart rapor h6line getirerek ilgili birimlere ve kigilere iletmek" gdrevi Eakan;grmrz
Rehberlik ve Denetim Bagkanlrprna verilmigtir.

Bakanlr[rmrz Rehberlik ve Denetim Bagkanlr[rnca yaplan gahgmalar sonucunda; MEBB|S
personel bilgi sisteminde yer alan "Kigiset Bilgiler Modi.ilti Ogrenim Bilgileri" ekranrna girilmesi
gereken atamaya esas diploma, gegici mezuniyet belgesi, teisiz yiiksel lirun, diplomasr veya
pedagojik formasyon seftifikasr gibi belgelere ait verilerin ozliik birimleri ve diper sorumlular
tarafindan tam ve do[ru olarak giriginin yaprlmadr[r veya eksik yaprldr[r tespit edilmigtlr.

.Bakanlr[lmrzca yaplacak rehberlik, denetim ve istatistiki galrgmalarda ihtiyag duyulan ve
MEBBiS bilgi sisteminde yer alan "Kiqisel Bilgiler Modiitu Ogrenim sirgii.ti; ekranrna
Bakanlr[rmlz personelinin alamaya esas diploma, gegici mezuniyet belgesi u. uu,.ru tezli-tezsiz
ytksek lisans veyapedagojik formasyon bilgilerini kontrol etmesi rinem arz etmektedir. Bu bakrmdan,
il ve ilge cjzfiik birimleri tarafindan 12.01.2016-12.02.2016 tarihleri arasrnda veri giriglerinin tam ve
do!ru olarak yaprlmast gerekmektedir. Aynca tiim bakanhk personeline ilgili konJ duyurularak tiim
personelin de kendi ci[renim bilgilerinin (diploma tarihi, diploma numarasr v.b.) tam olarak
girildi[inin kontrol etmesi ve eksik veya yanhg olan krsrmlairnrn diizeltilmesi igin ilgili tizltik
birimlerine bagvuruda bulunmasr sa[lanacaktrr. Bu bilgilerden eksik olanlarrn giriimesi ve varsa
hatalartn diizeltilmesinden il ve ilge rizltik birimlel'i, okul idareleri ve personel sorumlu olacakhr.
Ayrrca stirecin sa[llklr olarak yiiriittilebilmesi igin ortaya grkan teknik sorunlann giderilmesinde il ve
ilge MEBSiS yetkililerinden de destek ahnacakrrr.

Yukarrda yer alan tarihe kadar veri giriglerinin yaprlmasr, veri giriglerinin tamamlandr[ma
y<inelik bilgilerin resmi yazr ile Rehberlik ve Denetim Bagkanlrlrna bildirilmesi ve veri giriglerini
tamamlamayan ve gerekli kontrolleri yapmayan il ve ilge ydneticileri hakkrnda gerekli idarl iglemlerin
bagf atrlmasr hususunda geregini arzlrica ederim.
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