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REYHANLI KAYMAKAMLIGı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 92942029-903.99-E.89333S9
Konu :MEBBİs Modüllerinde Yetki İşlemi

22.08.2016

.... ..r. ..
.............................................. MUDURLUuUNE

REYHANLI

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16/08/2016 tarih ve 8756905 sayılı
tlMEBBİs Modüllerinde Yetki İşlemi" konulu yazılan ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.Cemil TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
4 AdetYazı

Kaymakamlık binası Kat: ıReyhanlı/Hatay
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: reyhanli31@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: LKUDA Y
Tel: (O 326) 4 i3 10 56

Faks: (O326) 413 37 02

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden cS9c-a6fc-3f04-a46c-4fOl kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
HATAY VALİLİGİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 73943645/903.99/8756905
Konu: MEBBİs Modüllerinde

Yetki İşlemi

16.08.2016

............... KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)

İlgi: Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 29/07/2016 tarihli ve
1683393l-903.99-E.809558l sayılı yazısı.

Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında, insan kaynakları
yönetim sürecinde yapılan iş ve işlemler; hizmete ulaşırnın kolaylaştırılması, bireysel
katılımın arttınlması, hizmetten eşit yararlanılması ve uygulamalarda bütünlük sağlanması
bakımından MEBBİs Personel Modülleri (e-personel, Norm,Atama, Başvuru Modülü vs.)
üzerinden yapılacak bütün iş ve işlemlerde kaynaklık edeceği göz önünde bulundurularak
kullanılabilir, eksiksiz, doğru ve güncel bilginin toplanması, işlenmesi, arşivlenmesi ve
paylaşılması önem arz ettiğinden bu bilgi ve verilerin güvenliğinden MEBBİs personel
modüllerinden yararlanan tüm bakanlık personelinin birinci derecede görevi ve sorumlu
olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına bağlı birimlerince MEBBİs
personel modüllerinde yapılacak yetkilendirme ve yetkinin kullanımına ilişkin işlemler
yeniden düzenlenmiş olup, bugüne kadar 22/06/2005 tarihli ve 2005151 nolu Genelge ile
verilen yetkiler iptal edilmiştir. (örneğin; bakmakla yükümlü oluğu kişiler, sendika bilgileri,
tazminat, fiili hizmet zammı ve engelli bilgileri ekranları Özlük Şubesinin kullanımına
açıkken yeni yetkilendirme ile mutemetler yetkilendirilmiştir.) Bakanlığımızın ilgi yazısındaki
açıklamalar dikkate alınarak EK-l çizelge ve EK-2'de belirtildiği gibi birimlerin yapacağı
işlere ait ekranlardan kısıtlamalar yapılarak kullanıcılara MEBBİs yöneticilerince şifre
verilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

n Milli Eğitim Müdür V.
Ekler:

1- ilgi Yazı cı sayfa)
2- Yetkilendirme Çizelgeleri (EK-I, EK-2)

Dağıtım:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

il MilliEğitim Müdürlüğü - Ürgenpaşa Malı.
Ayşe FitnatHanım Caddesi 14.Sokak(ÖzbuğdayLisesi Arkası)
e-posta: ozluk3l@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: NevresGENÇ (ŞEF)
Tel: (O326) 227 6868 - Dahili: 1049

Faks: (O326) 22769 69

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 0301-7SbS-346b-8b03-9d6e kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
MİLLI EGİTİM BAKANLlGI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 16833931-903.99-E.8095581
Konu: MEBBİs ModüllerindeYetki İşlemi

29.07.2016

DAGITIMYERLERİNE

Bakanlığımızın insan kaynakları yönetimi sürecinde yapılan iş ve işlemler;
hizmete ulaşımın kolaylaştırılması, bireysel katılımın artırılması, hizmetten eşit
yararlanılması ve uygulamalarda bütünlük sağlanması bakımından MEBBİs Personel
Modülleri (e -Personel, Norm, Atama, Başvuru Modülü vs.) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Bu modüllerin, yapılacak bütün iş ve işlemlerekaynaklık edeceği göz önünde bulundurularak
kullanılabilir, eksiksiz, doğru ve güncel bilginin toplanması, işlenmesi, arşivlenmesi ve
paylaşılmasıönem arz etmektedir.

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin
işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini
korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerinyükümlülükleri ile uyacakları usul
ve esasları düzenlemektedir.

MEBBİs e-Personel Modülünde Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde
görev yapan personelin kişisel verileri yer almaktadır. Gizlilik içeren bilgiler ile kişisel
verilerin, kanunen yetkili sayılan merciIer dışında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ile
paylaşılması mümkün bulunmamaktadır. Bu bilgi ve verilerin güvenliğinden, MEBBİs
personel modüllerinden yararlanan tüm Bakanlık personelinin birinci derecede görevli ve
sorumluolduğu kuşkusuzdur.

Bu çerçevede, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına bağlı birimlerince MEBBİs
Personel Modüllerinde yapılacak yetkilendirme ve yetkinin kullanımına ilişkin işlemler
yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle bugüne kadar verilen yetkilerin tamamı iptal edilmiştir.
Bu kapsamda verilecek yetkiler, birimlerin görev tanımlarına ve birimlerden gelecek taleplere
göre yenidenbelirlenecektir.

Bu kapsamda;
a) MEBBİs Personel Modüllerinde:
1-Yetkilendirme işleminin, Ek-1 çizelge ve Ek-2'de belirtildiği gibi birimlerin yapacağı

işlere göre ekranlardan kısıtlama yapılarak verilmesigerekmektedir.
2- Ek-1 çizelgede belirtilen yetkiler dışında yetki talep edilmemesi, zorunlu hallerde

yetki talep edilen modül/ekran ile ilgili gerekçelerin bildirilmesi, uygun bulunması halinde
değerlendirilmesigerekmektedir.

3- Kullanıcı adı ve şifre ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin, taşra teşkilatında MEBBİs
yöneticilerince, merkez teşkilatında ise İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülmesi
gerekmektedir.

4- Modülü kullanacak kişinin adına tanımlanan kullanıcı adı ve şifre yetkisinin, başka
hiç kimseadına ve yararına kullanılmamasıveya bir başkasının kullanımına izin verilmemesi
gerekmektedir.

Adres: AtatürkBuIvan 06648 Kızılay/ANKARA
ElektronikAğ.: www.meb.gov.tr
E-posta: loral@meb.gov.tr

Ayrıntılıbilgi için: L.ORAL /Şube Müdürü
TeI:0(312)413 1418
Faks:0(312)419 52 51

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 2217-56bd-390e-9231 -2103 kodu ile teyit edilebilir.



5- Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya görevi/görev yeri değişen personelin
yetkisinin kullanılmaması, yeni kullanıcıya devredilmesi veya iptal edilmesi taleplerinin taşra
teşkilatında MEBBİs yöneticilerine, merkez teşkilatında ise İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğüne ayrılma yazısı ile birlikte bildirilmesi, bildirilmemesinden kaynaklanan sorun
veya mağduriyetten ilgili birimlerin sorumlu tutulacağı göz önünde bulundurulacaktır.

6- Modüllerle ilgili program boyutunda teknik sorunlarla ilgili konularda Bakanlığımız
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, bunların dışındaki modül kullanımına yönelik soru ve
önerilerle ilgili konularda ise İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu göz
önünde bulundurulacaktır.

b) Bilgi Güncelleme:
l-Bakanlığımız personeli, http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Kişisel Bilgiler

Modülünden bilgilerinin doğru olup olmadığının kontrol edilmesi, eksik ve hatalı bilgilerinin
güncellenmesinden birinci derecede sorumludur.

2- Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin eksik ve hatalı
veri güncellemelerinden, özlük dosyalarının tutulduğu birimler sorumludur.

3- İl özlük birimlerinde eskiye yönelik kayıtların güncelleme işlemlerinde, e Personel
Modülü "görev kaydı ekranında" işlem yapmak için en fazla iki personelin yetkilendirilmesi
gerekmektedir.

4- MEBBİs Personel Modüllerindeki hatalı ve eksik verilerle ilgili sorguların takip
edilerek gecikmeye meydan verilmeden düzeltilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca, MEBBİs Personel Modüllerinde bulunan ancak aktif olarak kullanılmayan,
daha sonra kullanımına ihtiyaç duyulan veya sisteme eklenen yeni modüllerle ilgili birimlerin
görevalanlarına göre yetkilendirme yapılabilecektir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın 22/06/2005 tarihli ve 2005/51 sayılı Genelgesi ile bu
Genelgeye dayalı yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. İsmet YILMAZ
Bakan

Ek
1-Yetkilendirme Çizelgesi.
2- Modül Açıklama Çizelgesi.

Dağıtım:
-Merkez Teşkilatı Birimlerine
-8ıİl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlükleri)

Adres: AtatürkBulvan 06648 Kızılay/ANKARA
ElektronikAğ.: www.meb.gov.tr
E-posta: loral@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: L.ORAL /Şube Müdürü
Tel:0(312)413 1418
Faks:0(312)419 5251

Bu evrakgüvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 221 7-56bd-390e-923 1-2103 kodu ile teyit edilebilir.
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ekranda bilgilerin dolruluiunun kontrolü, yenı veri girişi veya güncellemeler yapılacaktır.
(Karlyer Basamalı, BakanlıkAtama Alanı, Emekli/Kurum sicil numaralan vs.)

1

IPE!rs,ını,lingörev hareketlerin yer aldılı ekrandır.

tür eğitim kurumlarına mevzuatı gereli atanan öğretmenlerin bilgilerinin yer aldığı ekrandır.

Ölretmenin e-Okulda Işlem yapabilmesi için kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışındaki ders
bilgilerinin yer aldığı ekrandır.

Merkez Teşkilatı Birimlerinde personelin çalıştığışubelerin bilgilerinin yer aldılı ekrandır.

ekranlarda Merkez ve TaşraTeşkilatında özlük dosyalarınıntutulduğu
tarafından bilgi ve belgeye dayalı güncelleme yapılmaktadır. Bakanlık

alanı ile kariyer basamalında (Aday Ölretmen, Öğretmen)
Ifıl;r"t'rn.,n Atama Daire Başkanlılınca, Kariyer Basamağı(Uzman
IR.ıcI\iı;,...trn,pnl ise Ölretmen Yetirşirme ve Geliştirme GenelMüdürlülü

Merkez Teşkilatı personelinin birim içindeki görev yeri bu ekrandan

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre hizmet puanından sayılan
Ih;7rn,,,tl.>r;~hesaplanarak gösterildiği ekrandır.

Puanı Hesaplama (Müfettiş) Maarif Müfettişierinin mevzuatına göre hizmet puanından sayılan hizmetlerinin hesaplanarak
"i\o;tpril,W,i ekrandır.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre zorunlu hizmet bilgilerinin

Bu ekran; personelin görev kaydı, görevlendirme kaydı, aylıksızizin bilgileri,
meb dışı hizmetler, destekleme kursları ekranındaki verilerine göre
hesaplanmaktadır.

mlu birimler tarafından hatasızveri girildiğinde hizmet puanı doğru

Teşkilatı atama birimleri tarafından iKBS modülüne girilen bilgiler bu
Merkez Teşkilatı tarafından aktarılacaktır.



IP~rson~liin engelli yönetmeliAine göre göreve giriş öncesi ve sonrası engellı bilgileri ile ilgili
lka'vıtlimn yer aldlAı ekrandır.

Bu ekranlarda Merkez ve Taşra Teşkilatında özlük dosyalannın tutulduAu
birim tarafından bilgi ve belgeye dayalı güncelleme yapılmaktadır. Engelli
bilgileri, Istihdam tıpı kadrolu olanların bilgileri bu ekrandan, kadrolu

olanların ise kimlik bilgileri ekranından güncellenmektedir.

Engelli Bilgileri

IIM":r,,~I:>1otomatik olarak güncellenmektedir. Personelin MERNIS
ihill"il,~riı,dpdeğişlkllk olduğunda ekrandaki yenile butonu Ile

bilgileri YÖKtarafından yansıtılmaktadır. Bilgi güvenliAiaçısından
personelin kişisel bilgiler sayfasındagörülmektedir.

ekranlarda Merkez ve TaşraTeşkilatında Mutemetlik birimi tarafından
t---------------t------------------ ~L"ıııi ve belgeye dayalı güncelleme yapılmaktadır.

Bu ekranlarda Merkez ve TaşraTeşkilatında özlük dosyalarınıntutulduğu
birim tarafından bilgi ve belgeye dayalı güncelleme yapılmaktadır.

ekranlarda Merkez ve TaşraTeşkilatında özlük dosyalarınıntutulduğu
tarafından bilgi ve belgeye dayalı güncelleme yapılmaktadır.



Kimlik numarası verildikten sonra, özlük, insan kaynakları şubeleri, eğitim
kurumu müdürlükleri nüfus cüzdanı örneğini BakanlığımızÖzlükve Kadro
Dairesi Başkanlığı e-personel Izleme Şubesinee posta ile bildirilmesi ile

_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m"knuma~~~~~~g~anmakta~r

T.C.Kim"k no verilen personel ile hatalı TCKimlik numarası ile kayıtlı personelin TCKim"k

T.C.Kim"k No Verilenler



atama. Alan delişiklili. Iller arası/II içi isteAI baAIı yer deAlştirmeler. iidışı/II ıçı özür durumuna
yer deliştirme. yöneticilik görevinden aynıma. Personel Görevlendirme Iş ve ışlemlerının

ekrandır.


