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Ilgi: MEB Strateji Geligtirme Bagkanhlr'run 12.06.2017 tarihli ve 49614598-42-8.8792565
sayth yaztst.

Bakanhlrmrz Strateji Geligtirme Bagkanhfr'nrn ilgi yazLsr ekte gcinderilmig olup; ilgi
yazr do!rultusunda MEBBIS kapsamrnda MEIS Modiilii, ve e-Okul Ycinetim Bilgi Sistemi
kullanrlarak 2016-2017 eEitim ve ciEretim y{_2.dcinem eEitim veri giriSleri _14 Haziran
2017 - 14 Temmuz 2017 tarihleri arasrnda yaprlacaktrr.

Bu kapsamda; bilgilerin elektronik ortamda do!ru ahnabilmesi ve gtivenilir, tutarh
istatistikler tiretilebilmesi igin ilge, okul ve kurumlanmlzn yapmasl gereken iglemler ekli
yazrda agftlanmrgtr. Hatah girig yapan ve stiresi iginde veri giriglerini yapmayan kurumlar
hakkrnda idari iglem yaprlacaktrr.

Veri giriqlerinde, hata yaprlmamasrna cizen gdsterilmesi, ikinci bir yazrgmaya meydan
vermeden siiresi iginde girilmesi hususunda;

Bilgi ve gerelini rica ederim.
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Sayr : 49614598-42-8.8792565

Konu :2016-2017 Egitim O[retim Yrh

istatistik Bilgileri (II.Donem)

Adres: Atatiirk Bulv.06(i48 Krzrlay Ankara
Elektronik A!: rvww.nreb.gnv- n'

e-posta: sgb(a)meb-gov.tr

VALiLiGiNE
(il Milti Egitim Miidtirltifti)

Resmi istatistik Programr kapsamrnda orgiin ve yaygln egitim istatistiklerinin
tiretilmesi ve rirgiin e[itim istatistiklerinin yayrnlanmasrnda Bakanhlrmz sorumlu kurulug

olarak tanrmlanmrgtrr. Ulusal Veri Yayrnlama Takvimi (UVYT)'ne gdre 2016-2017 elitim
<i[retim yrhnrn l.donemini kapsayan egitim istatistikleri 30 Mart 2017 tarihinde
yayrnlanmrqxr.2016-2017 e[itim ripretim yrh tamamtnr kapsayacak gekilde riretilecek egitim
istatistikleri ise UVYT'ne gdre 8 Eyliil 2017 tarlhinde yayrnlanmasr gerekmektedir. Bu
itibarla MEBBIS kapsamrnda MEIS Modtilii ve e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi kullanrlarak
2016-2017 efitim ve <ipretim yrh sonu itibariyle drgiin e[itim istatistikleri olugturulacaktr.

Bu amagla bilgilerin elektronik ortamda dofru ahnabilmesi, gilvenilir ve tutarlt
istatistikler iiretilebilmesi igin ilgili genel mi.idi.irliikler, il ve ilge milli egitim mtidiirltikleri ile
okul ve kurumlanmvrnyapmast gereken iqlemler agalrda agrklanmrgtrr.

Buna gdre;

1- MEIS modtilfl girig ekranlan veri giriqi igin agrlacalrndan, her kurum kullanrcr adr

ve gifresini girdilinde kargrsma gelen soldaki menti baqhklanndan sadece "Kurum genel

bilgileri" baqh[r altrndaki ilgili ekranlara ve kurumunun baflt oldufu genel miidtirltik baghlt
altrndaki ekranlara bilgi giri gi yapacaktrr.

2- Tiim resmi ve 6zel balrmsrz anaokullan, ilkokul, ortaokul ve ortadgretim okullan
ile bu okullann b{inyesindeki anasrnrflan cilrenci bilgileri, e-Okul Modiilii iizerinden
otomatik olarak MEIS Sorgu Modiiliine aktarrlan veriler kullanrlarak ahnacaktr.

Ttim resmi ve 6zel drgiin elitim okullan bina adres kontrol, bina durumu, bina
kullanrmr, tahsis durumu ve e[itim olanaklan ekranlanna MEIS Modi.ilii tizerinden bilgi giriqi
yapacaktrr. Ozel Ofiretim Kurumlarr Genel Mridtirlti$ine baflr ttim orgiin elitim okullarr
dsretmen bilgilerini ilgili ekranlara MEIS Modiilii iizerinden bilgi giriqi yapacaktrr.

3-Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidi.irliiltine balh ikili mesleki elitim
merkezlerinin tiim bilgi girigleri, MEIS Modi.iliinden yaprlacaktrr.

4- Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi giriqleri; pansiyon agma, kapama, kapasite arttnmr
ve pansiyon tiiri.i deligiklili gibi iqlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bafh oldulu genel
mi.idiirli.iklerde oldu[undan bu gibi degigiklikler Devlet Kurumlan Modiiltinden ilgili genel
miidtirltiklerce sirilecektir.

12.06.2017
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5- Okullar, kullandrklan bina kendilerine ait ise "Bina adres kontrol", "Bina durumu"
ve "Bina kullammr" ekranma bilgi girigi yapacaktrr."Tahsis durumu" ekranr ise sadece kendi
binasr olmayan, bagka okulun binasrnr kullanan okullar ile kendi binasr olup, dersli[i yetersiz
oldulu igin bagka okuldan ek derslikkullanan okul tarafindan doldurulacaktrr.

6287 sayir Kanun kapsamrnda ddniigtiirme iqlemi yaprlmrg olan ayn kurum koduna
sahip ilkokul ve ortaokul aynr binada efitim veriyor ise, Meis Modtilti igerisinde bulunan bina
kullanrmr ve difer bina bilgileri ekranlanna bilgi girigi yaprlrrken;

Bilgi giriglerindeki miikerrerlilin iinlenmesi igin, aynr binada efitim yapan
okullardan bina sahibi okul, "Bina adres kontrol" ekranrnda "Kendisine ait binasr var"
seqenelini igaretleyip, bina bilgileri ve bina kullanrmr ekranlanna bilgi girigi
yapacaktrr. Aynr binada elitim yapan difier okul ise, "Bina adres kontrol" ekranrnda
"Kendisine ait binasr yok" segenelini ve "Farkh kurumdan derslik kullanryor mu?
sorusuna "evet" segenefini igaretleyip, sadece rrTahsis durumu" ekranrna hangi okulun
binasrnr ve kag derslilini kullandrlr bilgisini girecektir.

6- Bina kullanrm ekranlan gtincellenirken, derslik, anasrmfi olarak kullanrlan derslik,
spor salonu, kiitiiphane, laboratuvar, vb. sayrlarda hatah veri giriqi yaprlmamasr hususuna
azani <izen gcisterilecektir.

7- Ofretmenevi, dlretmenevi ve akqam sanat okulu, elitim merkezi ve sosyal tesisler
ile uygulama oteli bulunan Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri yatak kapasitelerini
MEIS Modtiliinde bina bilgileri igerisindeki bina kullarumr ekranma girecektir.

8- 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun l9l. maddesi gere[ince salhk
mtidi.irlti$ti, PTT, belediye vb. kurumlarrn biinyesinde agrlan okuldncesi kurumlan, Diyanet
igleri Bagkanhlrna balh 4-6 yag kurslar, ig Kanunu'na gcire igletmelerde agrlan kregler,
belediyeler ve derneklerce agrlan kregler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhg Qocuk
Hizmetleri Genel Mtidtirlii[ii'ne balh kurumlarda e[itim goren 36-66 ay arasr gocuk sayrlarr
ile dlretmen ve bina bilgileri e-Okul modiilii iizerinden gerekli kontroller yaprlarak
giincelleme iglemleri yaprlacaktrr. Aynca, il ve ilge milli esitim mtidiirliiklerince de gerekli
takip saflanacaktr.

9- Bakanhprmrza ba[h okullar bilgisayar sayrlannr, Meis Modiiltinde yer alan bina
kullanrm ekranlanna, "Bi.iroda kullanrlan bilgisayar saytsl", "Efitim amagh kullanrlan
bilgisayar saylsl" ve "Fatih projesi kapsamrnda tablet bilgisayar saylsr" aynntrsmda
gireceklerdir.

10- Bilgi girigi iglemi srasrnda ilgili genel mtidiirliikler ile il ve ilge milli elitim
miidtirliikleri, kendilerine balh okul ve kurumlardaki bilgi girigini MEIS Sorgu Modriliinden
sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Aynca, bilgilerini gtincellemeyen veya hatah ve
eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli dnlemleri alacaklardrr.

11- MEIS modiiliibilgi girigi iglemleri tamamlandrktan sonra girilen bilgiler srrasryla
okul miidtirii, ilge milli e[itim mi.idtirii ve il milli efitim miidi.ini tarafindan 3 aqamah olarak
kontrol edi lerek onayl anacaktrr.

2016'2017 elitim ve dlretim yrh 2.dtinem sonu verigiriq iglemleri, 14 Haziran20lT
Qargamba giinii baglayacak ve 13 Temmuz 2017 Pergembe giinti tamamlanmrq olacaktrr.
Modi.illerden raporlama amagh almacak ve resmi istatistik yayrnrnda kullanrlacak son veri
aktarma iglemleri ise Bilgi iglem Dairesi Bagkanhlr tarafindan 14 Temmuz 2017 Cuma giinti
itibariyle yaprlacaktrr.

12- Biittin istatistik bilgileri, MEIS Sorgu Modiilii kullanrlarak alman bilgiler esas
altnarak raporlanacaktrr. Brifingler, il bilgi notlan, vb. gibi haztrlanacak dosya ve sunumlarda
veri tutarhhlr sa[lamak amactyla MEIS Sorgu Modtiliinden elde edilen sonuglann
kullamlmasr gerekmektedir.

Adres: Atatiirk Bu1v.06648 Krzrlay Ankara
Elektrorik A!: www.meb. gov.tr
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Tel: 0(312)41127 52
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Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. hftp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7327-7 b8a-30f2-bbaQ-bd6b kodu ile tevit edilebilir



Bilgi giriglerinde hata yaprlmamasna Ozen gdsterilecek, hatah bilgi giriqinden
bagta il milli e[itim miidiirti olmak iizere difer birinci derecedeki birim amirleri ile okul
miidiirleri sorumlu olacakhr. MEIS modrilii bilgi girigine kapatrtdrkein sonra, (sehven yanhs
yaztlmrgtr, hatah bilgi girilmigtir vb.) bilgilerin dtizeltilmesi konusunda okul ve kurumlardan
gelen diizelfrne talepleri dikkate ahnmayacaktrr. Hatah bilgi girigi yapanlar hakftrnda gerekli
idari iglemler yaprlacakfi r.

Bilgilerinizi ve gerefini dnemle rica ederim.

Yusuf TEKIN
Bakan a.

Mtistegar

tecltnu:
Gere[i:
B Plam

Bilgi:
A Plam

Adres: Atatn* 8u1v.06648 Krzrlay Ankara
Elektsonik A!: www.meb.gov.ts
e-posta: sgb@meb. gov.tr

Bilgi igin: 'Iurgut Ozkrhg
Tet: 0(312\41327 s2

Faks: 0 (312) 418 64 0l
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