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MU~ vALiLiGi 


il Milli Egitim Mudiirlugu 


SaYI :32026198-100-E.3801830 04.04.2016 
Konu: Kurum Standartlan ModUli 

....................... KA YMAKAMLIGINA 
ilQe Milli Egitim Mudiirlugu 

.................................... MODORLUGUNE 


MEBBis veri tabam iizerinde yer alan "Okul Oncesi Egitim ve iIkogretim Kurum 
Standartlan Modiilu", ilimiz gendindeki tUm resmi okul oncesi egitim kurumlan, ilkokul, 
ortaokul, imam hatip ortaokullan ve yauh bOige ortaokullannda veri giri~lerine aplmI~ olup 
sisteme veriler 3t Mart-Ot Temmuz 2016 tarihleri arasmda girilebilecektir. 

Kurum Standartlan Sistemi'nin amacIna uygun bir ~ekilde yiiriitiilebilmesi i~in ekte 
yer verilen i~ ve i~lemlerin, yapllan apklamalar dogrultusunda yerine getirilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

Milli Egitim Mudiirii 

EKLER: 

YazI ve Ekleri (6 Sayfa) 


DAGITIM: 

illYe Kaymakamhklanna 

Tum OkuVKurum Mud. 


Bu evrak gUvenli elektronik itnza. He imza1~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden OOa8-blS7-3cd4-86S2-40ed kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Mudiirlugu 


SaYI : 30l406ll-1O.07-E.3686339 31.03.2016 
Konu : Kurum Standartlan Modulii 

....................... VALiLiGiNE 

(il Milli Egitim Mudlirlugu) 

ilgi: 25 Arahk 2014 tarih ve 6928377 saYlh Makam Oluru ile yaYlmlanan "OkulOncesi 
Egitim ve ilkogretim Kurumlan Standartlan Uygulama Yonergesi. 

MEBBis veri tab anI -uzerinde yer alan "Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurum 
Standartlan ModUlu", yurt genelindeki wm resmi okul oncesi egitim kurumlan, ilkokul, 
ortaokul, imam hatip ortaokullan ve yatlh bOlge ortaokullannda veri giri~lerine a~llml~ olup 
sisteme veriler 31 Mart-O 1 Temm~ 2016 tarihleri arasmda girilebilecektir. 

Kurum Standartlan Sistemi'nin amacma uygun bir ~ekilde yUrUwlebilmesi i~in ekte yer 
veri len i~ ve i~lemlerin, yapllan a~lldamalar dogrultusunda yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Konu ile ilgili Valiliginizce gerekli tedbirlerin ahnmasl hususllnda bilgilerinizi ve 
geregini rica ederim. 

Dr. Cern GEN<;OGLU 

Bakan a. 
Genel Mudlir 

EK: Ek yazl (4 sayfa) 

DAGITIM 

BPlam 

Adres: 06648 KlZllay/ At'TKARA Ayrmtlh bilgi i~in: Erw weE (MEUY) 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: 0312 41327 05 
E-posta: www.tegm_ortamgelistinne@meb.gov.tr Faks;0312 425 4049 

Bu evrak giivenJi eJeIctronik imza iJe imz.alamm~trr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9d39-8blO-3d71;!-9681-83lf kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


EK-l 

a. 	iltil~e Milli Egitim Miidiirlii~erince Kurum Standartlan Sistemi Uygulama Oncesi 

TamamlanmaSI Gereken Cal~...alar 

I. 	Kurum Standartlan Sisteminin amacma uygun olarak i~lemesini saglamak ilzere sistemin 

felsefesini, hedeflerini, i~erigin., siirecini a~lklayan ve aym zamanda bir bilgi bankasl 

niteligine sahip "Okul Oncesi .f.gitim ve ilkogretim Kurumlan Standartlan Kllavuz 

Kitabl" ve Kurum Standartlarl ModUlU'nde kullamm kolayhgl saglamak Uzere sisteme 

veri giri~i yapacak ogrenci, veli~ ogretmen ve yoneticilerin rolleri ile veri giri~ i~lemlerini 

nasI1 ve hangi ama~la yapdacagml teknik olarak a~lklayan "Okul Oncesi Egitim ve 

ilkogretim Kurumlarl StandaJ1flarl Veri Giri~i Rehber Kitab." hazlrlanml~tlr. 

Hazlrlanan kaynaklar kullanlcdara ula~tlfllmak iizere Genel MiidiirliigiimUziin web 

sayfasmda (www.tegm.meb.go'l.tr Yaymlanmlz klsmmda) ve MEBBis iizerindeki Kurum 

Standartlarl ModUlii giri~ el¢anmda yaYlmlanml~ttr. Ek olarak sistemde yapllan 

gUncelleme ~ah~malarl yayunllanan kaynaklarda anlIk olarak takip edilebilecektir. 

Kullanlcllarm hazlrlanan kaynaldar hakkmda bilgilendirilmesi, 

2. 	09-13 Mart 2015 tarihleri arasIQda Mersin Hizmeti~i Egitim EnstitiisUnde ger~ekle~tirilen 

Kurum Standartlarl Seminerin¢ katlhm saglaml~ illil~e milli egitim mtidUrliiklerinde 

gorevli ~ube miidUrii ve ~efledn, 21-25 Mart 2016 tarihinde Antalya Falez Uygulama 

Otelinde ger~ekle~tirilen KurUlll Standartlarl Raporlannm Analizi ve Degerlendirilmesi 

seminerine katdan ~eflerin bilgi ve birikimlerini il/il~e milli egitim mUdiirliiklerindeki 

Kurum Standartlarl ile i1gili 9ah~malan yiiriitecek birim ~ah~anlan ile bilgilendirme 

toplanttlan yaparak payl~malarl, 

3. 	A~aglda belirtilen takvime uygun olarak i~lemlerin ger~ekle~tirilmesi, 

30 Mart 2016 Sistemin a~llmasl 

11-22 Nisan 2016 B ilgilendirme toplanttlarmm 

yapIlmasl 

01 Temmuz 20116 Sistemin kapatilmasl 

02 Temmuz 201i6 Raporlarm almmaya ba~lamasl 

http:www.tegm.meb.go'l.tr


I 
I • 

4. Sisteme veri giri~lerinin MERBIS sayfasl tizerinde yer alan "Kurum Standartlan" 
I 

modi.ilUnden yapdmasJ, I 

5. 	MEBBis sayfasl tizerinde "Kur¥mlan Standartlan" modUiU ba~ltgml goremiyor iseniz; 

modUI yetkilerinizin kontrolU I
I 

i9in ilinizdeki MEBBis yoneticisi He gorU~Ulerek 

yetkilendirme ve gerekli kontroll~rin yapIlmasmm saglanmasl, 

6. ilinizdelil'Yenizde gorevlendirme file ba~ka bir kurumda 'Yah~an ogretmen ve yoneticilerin 

gorevlendirme kaydmm (oze1lik1e gorevlendirme ba~lama ve biti~ tarihlerinin) kontrol 

edilerek gerekli gUncellemelerin raptlmasl, 

7. 	2011 Ylhnda iKs sisteminde okullann veri giri~lerini takip etmeleri ve denetimlerde 

kullanmalan i'Yin maarif mUfdtti~lerine tanlmlanan iKs ~ifrelerinin yetkilerinin ve 

kullandabilir olduklanmn kontro~ edilmesi, 

8. 	Maarif mUfetti~lerinin rehberlikl veya denetim am3'Yh olarak ziyaret ettikleri okullarda 

Kurum Standartlan sisteminin kullanlml, veri giri~i gibi konularda hazlrlanan kaynak 

kitaplan da (Okul Oncesi EgitiJ ve iIkogretim Kurumlarl Standartlan Veri Giri~i Rehber 

Kitabl, Okul Oncesi Egitim te ilkogretim Kurumlan Standartlan Kllavuz Kitabl) 

kullanarak kurumlara rehberlik +pmalarmm saglanmasl, 

9. 	MEBBis Uzerinde yer alan K1rum Standartlan modUIUne her okulun zamanmda giri~ 

yapabilmesi i9in ozellikle veli i ve ogrencilere gerekli olanak ve teknolojik altyapmm 

saglanmasl, I 
I 

10. 20.01.2011 tarih ve 928 say1h makam onayt, 

04.02.2011 tarihli 1591 saYI~l makam onaYl ve 

06/03/2012 tarihli 3830 say~h makam olurlan ile iI maarif mUfetti!11eri, okuI mUdUrleri 

ve ogretmenlerden olu~an iK$ iI Ekiplerinde yer alan iKS it Egiticiierinin, gerek 

duyuldugunda Kurum Standartlfl sisteminin i~lerlik kazanmasmda yapdacak rehberlik ve 

bilgi~endirme 9ah~malarda ihtiYII9 duyuldugunda oncelikli olarak gorev verilmesi, 

11. 	 II ARGE ekipleri ile si. temi yUrUtme ve izleme 'Yah~malanmn yapIlmasmda 

koordinasyon saglanmasJ, I 
12. 	 Ozel egitim okullarl, vakl' okullarl, ozel ogretim okullannm !bu Yll sisteme gIrl~ 

yapamayacaklarl konusunda il~ililerin bilgilendirilmesi, 

13. 	 iI!ilgedeki kurumlarmm turum Standartlan ModUtUne yoneHk veri giri~lerinin 

Sistemde yer alan "DegerlendiJrne Analiz" klsmmdaki "Kurum Detay Ekram" ve "SUre9 

izleme Ekranmdan" takip edilrrtsi ve bu konuda kurumlara gerekli rehberligin yapllmasl, 



B. Okul Oncesi Egitim Kurumlar.lile ilkokulJOrtaokullarda Yapllacak i, ve i,lemler 

]. 	Okullarda Kurum Standartlan sfrecinde gorevli personel ve diger sorumlu payda~lann 

(Kurum yoneticileri, Ogretmenler : Okul Aile Birligi vs.) belirIenerek takvime uygun olarak 

((ah~ma programmm yapilmasl, r 
i 

2. Kurumlar, sistem giri~lerine MfBiS Uzerinden kurum kodu ve ~ifresi He giri~ yaparak 

"Kurum Standartlarl" modUlU Uz¢rinden veri giri~lerini yapmasl, 

3. 	Ogretmen, veIi ve ogrencilere ~lglSal Yarar Ol((eklerinin (anketlerin) do Idurulm as I ve 
I 

sistemin ama~lan hakkmda bPgi verilmesi ve bu ((ah~mada, Bakanhk tarafmdan 

hazlrlanml~ kaynaklarm (Okul ¢ncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Standartlan Veri 

Giri~i Rehber Kitabl, Okul Oncfsi Egitim ve i1kogretim Kurumlart Standartlart Kllavuz 

Kitabl) kullandmasl, . 

4. C;ocuk ve velilerin anketleri d~dururken sisteme nasll giri~ yapacaklarl hakkmda bilgi 

verilmesi (e-Okul veli bilgilenrirme ekranl ve MEBBis ana sayfasmdaki Duyurular 

klsmmda bulunan Kurum Stanclartlan ba~ltgmdan VelilOgrenci Giri~ Sayfasma eri~imin 

saglanmasl) I 

5. 	Kuruma yeni gelen veya MEB~iS ~ifresini bilmeyen ogretmen veya yoneticilerin ki~isel 

~ifrelerinin okul tarafmdan gUnc~llenmesi, 

6. 	Veri Giri~ i~lemi; I 

a. Mevcut Durum Giri~ ekralll uzt·nden mUdUr ya da sorumlu mUdilr yardimcisl tarafmdan 

okul kUnye bilgilerinin (e-okul ve MEBBiS'in diger modUlIerinden aktardanl kontrol 

edilerek hatah bilgilerin gUncell~ndikten sonra onaylanmasl, 

b. 	Onay i~lemi ile birlikte, yonefici, ogretmen, veli ve ((ocuk alglsal yarar ol((eklerinin 

(anketlerin) a~tlmasl saglanmasl~ 

c. Ankete kattlmak isteyen ((ocuk 
, 
Ive velilerin sisteme eri~imlerinin saglanmasmda rehberlik 

edilmesi, 



d. Veli 	 ve ogrencilerin veri giri~lerinin takibi ve kar~tla~llan sorunlar hakkmda destek 

hizmetinin saglanmasl, 

e. 	 Yonetici vc ogrctmcn veri giri~let1inin tamamlanmasl 

f. 	Mevcut Durum ve AIglsal Yatar Olyeklerinin (anketler) 30 Haziran tarihine kadar 

tamamlanmasl 

g. 	Mevcut durum bilgilerinin hep~inin doldurulmasmdan sonra okul onaymm verilerek 

tamamlanmasl. 

Okul Oncesi Egitim Kurumlan He ilf,0kuI/Ortaokullar iyin Veri Giri~ Takvimi 

Tarih 

30 Mart - 08 Nisan 2016 

GQrev 
I 

e-~kul'daki ogrenci ve veli bilgilerinin gUncellenmesi 

G~revlendirme olarak gorev yapan ogretmen ve 

yqneticilerin 

~ncellenmesi 
MEBBis bilgilerinin ve ~ifrelerinin 

11 Nisan - 22 Nisan 2016 O~uldaki tiim payda~lara yonelik gerekli bilgilendirme 
I 

y~h~malarmm yapIlmasl ve kurumsal alt yapmm hazlr hale 
I 	 ' 

gftirilmesi 

25 Nisan - 10 Haziran 2016 Y~netici, Ogretmen, Cocuk ve Veli AlgIsal Yarar 

OJyeklerinin dolduruJmasl 

13 Haziran - 1 Temmuz 20161 O~ul Mevcut Durum Giri~lerinin Tamamlanmasl ve 

i KJ,trum Onaymm verilmesi 

01 Temmuz - 01 EylUl2016 2014/2015 Egitim ve Ogretim Yllma ait Kurumsal 

~porlanmn ahnmasl ve 2015/2016 Egitim ve Ogretim yIlt 

qkul Geli~im Planlannda kullamlmasl 
I 

Not: Okullarm bulunduklarl bo~enin egitim ogretimlerini etkileyen yevresel durumlar 

nezdinde (mevsimlik tanm i~yiHgi, gOy vs.) takvimde degi$iklige gidilebilir. 

ileti~im BilgiJeri: 

Milli Egitim Bakanhgl 

TemeI Egitim Gene] MfidiirIiigii 

Egitim Ortamlarmm ve Ogrenme Siir~t,;lerinin GeIi~tirilmesi Daire Ba~kanhgl 

Kurum Standartlan Sistem Sorum. ulan 
I 

Ceren TUNABOYLU 

Tel: 0312413 2708 

Sevim SARU
Metin Kutusu




