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 PERSONEL İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ 

ONAY İŞLEMLERİ KILAVUZU  

 

 

 

İLGİ  : Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16/05/2014 tarih ve 1970358 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://adana.meb.gov.tr/adabis/index.aspx
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d) Personel Atama 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. Başvuru Onay İşlemleri (20.05.2014 – 26.05.2014)  

a) Okul/Kurum İşlemleri menüsünden Onay İşlemleri ekranı tıklanır. 
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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) Öncelikli olarak personelin “Başvuru Bilgileri” bölümünde yer alan bilgileri kontrol 

edilir. “Memuriyette Geçen Hizmet Süresi” ile “Son Unvanda Geçen Süre” hesabında 

ilgi yazı hükümleri esas alınır. Bu süreler hesaplanırken 31/05/2014 tarihi baz 

alınmalıdır. Bu bölümdeki bilgilerde herhangi bir hata olması durumunda onay 

işlemi yapılmaz ve bilginin düzeltilmesi sağlanır. 

e) Daha sonra başvuru yapan personelin tercihlerinin ilgi yazı hükümlerine uygun olup 

olmadığı kontrol edilir. 

f) Personelin ibraz edeceği başvuru çıktısı ekrandaki bilgilerle karşılaştırılır. Başvuru 

çıktısı ile ekrandaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda onay işlemi 

yapılmaz ve yeniden çıktı alınması istenir. 

g) Eğer başvuru bilgileri ve tercihlerde hata yoksa ve başvuru çıktısındaki bilgiler 

ekrandaki bilgilerle uyuşuyorsa onay durumu “Onaylandı” olarak seçilir, başvuruyu 

onaylayan personelin T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ilgili alanlara girilerek 

“Kaydet” butonuna tıklanır. 

h) Başvuru çıktısı da kağıt üzerinde onaylanarak ilgi yazıda istenen diğer bilgilerle 

birlikte vakit kaybetmeden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. 
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Not: 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! 
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3. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER 

  

İlçe MEBBİS sorumlusunun dikkatine! İlçe onay işlemini yapacak kullanıcılara ilçe 

kısıtlaması verilecek, kurum kısıtlaması verilmeyecektir. Örnek kullanıcı oluşturma 

aşağıdaki şekilde olmalıdır. 

 

 

 İlçe milli eğitim müdürlükleri bağlı/okul kurumlardan yapılan başvurularla kendi 

personelinin yaptığı başvuruları yukarıdaki şekilde oluşturulan kullanıcı ile onaylayabilecektir. 

İlçe milli eğitim müdürlüğünün kendi personeli için ayrıca kurum onayı gerekmez. Onay/red 

işlemleri yukarıda okul/kurumlar için anlatıldığı şekilde yapılacaktır.  

 

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! 
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EK -1: İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Mevzuatla ile ilgili sorularınız için : 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Atama Bürosu - Tel: 4588371  Dahili: 1511 

 

ADABİS şifresi için : 

Bağlı bulunduğunuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS Birimi 

 

Sistemde karşılaştığınız her türlü teknik hata için : 

 Can AYTEN - Tel : 0.532.301 59 60  

 


