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......................................... :.KA YMAKAMLIGlNA 
(ilye Milli Egitim Mtidfirltigti) 

..................................................... OKULIKURUM MUnURLUGUNE 
ruM BOLUMLERE . 

ilgi: a) Milli Egitim Bakanhgmm Te~kilat Ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hiikmtinde Kararname 
b) Bakanh~mlz Rehberlik ve Denetim B~kanlIgImn 08/0112016 tarih ve 270748 saYlh emirleri. 

Bakanhgllmz Rehberlik ve Denetim Ba~anhgmca yapdan cah~malar sonucunda; MEBBis personel bilgi 
sisteminde yer alan "Ki~ise1 Bilgiler Modtilu Ogrenim Bilgileri" ekranma girilmesi gereken atamaya esas diploma, gecici 
mezuniyet belgesi, tezsiz yiiksek lisans diplomas! veya pedagojik formasyon sertifikasl gibi belgelere ait verilerin ozltik 
birimleri ve diger sorumlular tarafindan tam ve dogru olarak giri~inin yapllmadlgl veya eksik yapddlgl tespit edilmi~tir. 

Bakanhglmlzca yapllacak rehberlik, denetim ve istatistiki cah~malarda ibtiyac duyulan ve MEBBis bilgi 
sisteminde yer alan "Ki~isel Bilgiler Modtilu Ogrenim Bilgileri" ekranma BakanhgImlz personelinin atamaya esas 
diploma, geeici mezuniyet belgesi ve varsa tezli-tezsiz yiiksek lisans veya pedagojik formasyon bilgilerini kontrol etmesi 
onem arz etmektedir. Aynea tiim personele ilgili konu duyurularak, tUm personel tarafmdan kendi ogrenim 
bilgilerini (diploma tarihi, diploma numaraSI v.b.) "Ki~isel BUgiler Modiilii Ogrenim BilgiIeri" ekranmdan tam 
olarak girildiginin kontrol edilmesi, bilgiler tam ve dogru ise modiiliin en iistUnde bulunan "Rehberlik ve Denetim 
Ba~kanbg.Dln 0810112016 tarih ve 270748 saYIb yazlSl gereginee ogrenim bilgilerimi kontrol ettim" se~eneginin 
i~aretlenmesi, eksik veya yanh~olan kIslmlarmm diizeltilmesi i~in ilgili ozliik birimlerine ba~vuruda bulunmasl 
gerekmektedir. Bu bilgilerden eksik olanlann girilmesi ve varsa hatalarm dtizeltilmesinden illilee ozIUk birimleri, okul 
idareleri ve personel sorumlu olacaktlr. Aynca stirecin saghkh olarak ytirtittilebihnesi iein ortaya e1kan teknik sorunlann 
giderilmesinde il ve Bee MEBSis yetkililerinden de destek almacaktlr. 

i1ee, OkullKurum Mudtirluklerinde gorev yapan personele ait ogrenim bilgileri veri giri~lerinin tamamlandlgma 
yonelik bilgilerin en gee 05.02.2016 tarihine kadar Miidtirlugumtiz insan Kaynaklan Bolilmune (Ozliik Subesi) 
bildirilmesini, veri giri~lerini tamamlamayan ve gerekli kontrolleri yapmayan ilee, Okul / Kurum yoneticileri hakkmda 
gerekli idari i~lemlerin yaptlacagl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 
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Bu evrak giivenli elektronik imza ile irnzalanml~trr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden b4c7-02e8-371b-geOb-4950 kodu He teyit edilebilir. 
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