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SaYI : 17480297-42-E.11321008 14.10.2016 
Konu: 2016-2017 Egitirn Ogretirn YIlt 

istatistik Bilgileri 

...........................FCJ\~~MLIG~~ 


(iI~e Milli Egitirn Miidiirliigu) 

.........................TOM OKUL MUnURLlrKLERiNE 


ilgi :Milli Egitirn Bakanhgl Strateji Geli~tirrne Ba~kanhgmm 10/10/2016 tarih ve 110789l3 
saYlh yazSI. 

Resrni istatistik Progrrum kapsarnmda orgUn ve yaygm egitirn istatistiklerinin 
iiretilrnesi ve orgiin egitirn istatistiklerinin yaymlarunasmda Bakanhglrnlz sorurnlu kurulu~ 
olarak tanirnlarunl~tlr. Bu itibarla MEBBis kapsarnmda MEis rnodillii, e-Yaygm Modiilii ve 
e-Okul Yonetirn Bilgi Sisterni kullamlarak 2016-2017 egitirn ve ogretirn Ylh egitirn 
istatistikleri 0 lu~turulacakttr. 

Bu kapsarnda; bilgilerin elektronik ortarnda dogru almabilrnesi ve gUvenilir, tutarh 
istatistikler iiretilebilrnesi i~in i1-il~e rnilll egitirn rniidiirliikleri ile okul ve kururnlanrnlzm 
yaprnasl gereken i~lernler ile ilgili ilgi yazlsl ekte gonderilrni~tir. 

Cevdet AASL~N 
VaH a. 

Milli Egitirn Miidfuii 

DagltIrn : 
i1ge Milli Egitirn Miidiirliiklerine 
Tiirn Okul Miidiirliiklerine 

Ek:i1gi Yazl (3 Sayfa) 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalallIm~trr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 592b-1029-3397-ad22-7323 kodu i\e teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


2016-2017 Egitim Ogretim Vlh MEis ModUlu Bilgi Guncellemeleri Vaplhrken 

Dikkat Edilmesi Gereken Onemli Hususlar 


Bilindigi gibi MEiSmodOI(j her VII Ekim-Kaslm avian i~erisinde i1gili egitim ogretim VIII bUgi 

guncellemelerinin vaplimasl i~in a~llmakta olup; kontrol, degerlendirme ve girilen bilgilerin 

duzeltilmesi nedeniyle Arahk aYI sonuna kadar kapatllmamaktadlr. 

Okul ve kurumlann MEiSmodOlu bilgi gOnceliemelerini yaparken a~agldaki hususlara 

dikkat etmeleri gerekmektedir. 

MEismodOlunde gOncelienen bilgiler Bakanhglmlz bOnyesinde bulunan diger modiUler 

tarafmdan da (ta~lmah egitim modUlO, odenek takip modUlu, e-vatlnm modUlO vb.) 

degerlendirilmektedir. Bu nedenle Bina adres kontrol, Bina Durumu, Tahsis durumu, Bina 

kullamml (Ozellikle okulun toplam derslik saYlsl) ekranlarmdaki bilgilerin eksiksiz ve dogru 

girilmesi gerekmektedir. 

1- Okul-kurum, kuliamci adl ve ~ifresiyle MEiSmodUlune girdiginde 01.10.2015 tarihi 

se~ilerek bir onceki Ylla ait bilgiler kontrol edilecektir. Daha sonra 01.10.2016 donemi 

se~ilerek bir onceki donem bilgileri ile kar~IIa~tlrmah olarak yeni bilgi guncellemeleri 

yapllacaktlr. 

2- Kendi binasl olan okullar, bina kullanlm ekramnda yer alan OKULUN TOPLAM DERSLiK 

SAYISI (kuJlanilan, kullamlmayan, anaslnlfl ve ozel egitim smlfl dahil) satlrma mutlaka 

okulun toplam derslik saYlslnl gireceklerdir. 

(Derslik saYlsl (aktif kullanllan) + Derslik saVlsl (anasmlfl olarak kullamlan) + Derslik saYlsl 

(kullanllmayan) ve Derslik saVISI (ozel egitim s'nlf, olarak kullanllan) =OKULUN TOPLAM 

DERSLiK SAYISI e~itliginin saglanmasma dikkat edilecektir. 

3- Ozel okul ve kurumlar, Ozel Ogretim Kurumlan butonu altmda bulunan ve kendisine ait 

ekranlara slraslyla once ogretmen bran~I, kurs taru vb. se~imlerini yaplp kaYlt yapacak, 

sonra a~llacak olan ekranlara ogretmen ve kursiyer saYllanm gireceklerdir. 

4- Bina kullamm ekramnda yer alan toplam derslik saYls, veya tahsis ekranlnda yer alan 

derslik saYls" ta~lmali egitim modO/unce ta~lma merkezi olarak se~ilen okullar i~in dikkate 

ahnmaktadlr. Bu nedenle bilgilerin eksiksiz girilmesi onemlidir. 

5- Kendi binasl olan okullar i~in bina durumu ve bina kullamm ekranlanndaki bUgiler, odenek 

takip modOlunce degerlendirilmektedir. Bu ekrandaki bilgilerin de eksiksiz ve dogru 

olmasl onemlidir. 

6- MEiSmodulOnde 2016-2017 egitim ogretim VIII bilgilerini guncellevecek okul ve 

kurumlarm, yukanda belirtilen onemli a~lklamalan dikkate almalan onem arz etmektedir. 

MEiSmodOlO bilgi giri~ine kapatlldlktan sonra, (sehven yanh~ vazllml~tlr, hatah bilgi 

girilmi~tir vb.)bilgilerin duzeltilmesi konusunda okul ve kurumlardan gelen duzeltme 

talepleri dikkate ahnmayacaktlr. 

Bilgilerinize..... 



T.e. 


@ MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Strateji Geli~tirme B~kanhgi 

Sayl :49614598-42-E.11078913 10.10.2016 
Konu: 2016-2017 Egitim Ogretim YIlI 

istatistik Bilgileri 

............................V ALILIGINE 
(il Mill! Egitim MiidtirlUgii) 

Resmi istatistik Programl kapsammda orgiin ve yaygm egitim istatistiklerinin 
tiretilmesi ve orgiin egitim istatistiklerinin yaymlanmasmda Bakanltglmlz sorumlu kurulu~ 
olarak tanlmlanml~tlr. Bu itibarla MEBBis kapsammda MEis modiilii, e-Yaygm Modiilii ve 
e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi kullamlarak 2016-2017 egitim ve ogretim YIlt egitim 
istatistikleri olu~turulacaktIr. 

Bu kapsamda; bilgilerin elektronik ortamda dogru almabilmesi ve giivenilir, tutarh 
istatistikler iiretilebilmesi i((in il-il((e mill! egitim miidtirliikleri ile okul ve kurumlanmIZ1n 
yapmasl gereken Wemler a~aglda a((Iklanml~nr. 
Bunagore; 
1- a) Tiim resmi-ozel baglmslz anaokullan, ilkokul, ortaokul ve rum ortaogretim okullan ile 
bu okullann biinyesindeki anaslmflan ogrenci bilgi giri~leri, e-Okul Modiilii iizerinden 
yapllacaktlr. 

b) Tiim resmi-ozel kurumlar bina adres kontrol, bina durumu, bina kullamml, tahsis 
durumu ve egitim olanaklan ekranlanna MEis modiilii iizerinden bilgi giri~i yapacaklardlf. 

c) Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidtirliigiine bagh tUm kurumlar, ogretmen bilgilerini 
ilgili ekranlara, kursiyer bilgileri ekranlanna ise sadece ozel ogretim kursu, ozel motorlu ta~lt 
stiriiciileri kursu ve ozel muhtelif kurslar MEis modiilii iizerinden bilgi giri~i yapacaknr. 

d) Okula donii~en dersaneler, ge((mi~ doneme ait kursiyer bilgilerini (eski kurum kodu He) 
MEis modiiliine, 2016-2017 egitim ogretim YIlt ogrenci bilgilerini (yeni kurum kodu ile) 
e-Okul modiiliine, bina adres kontrol, bina durumu ve bina kullanlm bilgilerini ise MEis 
modiiliine gireceklerdir. 
2- MEis modiilii ekranlan yenilenip giincellendiginden, her kurum kullamci adl ve ~ifresini 
girdiginde kar~lsma gelen ekranlardan sadece kurum genel bilgileri altmdaki ilgili ekranlara 
ve bagh oldugu genel miidtirliik alnndaki ekranlara bilgi giri~i yapacaktlr. 

3- Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigiine bagh ikili mesleki egitim merkezlerinin 

rum bilgi giri~leri, MEis Modiiliinden yapdacaktlr. 

4- Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi giri~leri; pansiyon a((ma, kapama, kapasite arhnml ve 

pansiyon rum degi~ikligi gibi i~lemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bagb oldugu genel 

miidtirliiklerde oldugundan bu gibi degi~iklikler Devlet Kurumlan Modiiliinden ilgili genel 

miidtirliiklerce girilecektir. YatIh ogrenci ekleme i~lemi, ogrencinin pansiyonunda kaldlgl 

okul mUdtirliigu tarafmdan e-Okul Modiiliinden Kurum i~lemlerilBilgi Giri~ i~lemlerilYatlh 

Ogrenci Bilgileri boliimiinden zamanmda yapdacaktrr. 


Adres: Atatiirk Bulv. 06648 K1Zllay/Ankara AynntIh bilgi i~in: T.OzkllIY Bilg.i~1tm. 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312)413 2752 
e-posta: sgbistatistik@meb.gov.tr Faks: (0 312) 4186401 

Bu evrak gilvenli elektronik imza ite imzal~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden lcae-cgee-3a3b-a4eb-f284 kodu ile teyit edilebilir. 
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5- Okul ve kurumlar, kullandtklan bina kendilerine ait ise bina durumu ve bina kullamm 
ekranmma bilgi giri~i yapacakttr. Tahsis ekram ise sadece kendi binasl olmayan ba~ka okulun 
binaslm kullanan okul ve kurumlar ile kendi binasl olup, dersligi yetersiz oldugu iein ba~ka 
okuldan ek derslik kullanan okul tarafmdan doldurulacaktrr. 

6287 saYlh Kanun kapsammda donii~tfume i~lemi yapI1rlll~ olan ayn kurum 
koduna sahip ilkokul ve ortaokul aym binada egitim veriyor ise, e-Okul Modiilii ieerisinde 
bulunan bina kullanulll ve diger bina bilgileri ekranlarma bilgi giri~i yaplhrken; 

a) ilgili Kanun kapsammda donii~iim i~lemlerinde olu~turulan il Mil1l Egitim Mtidiirltigu 
Egitim Boltimti Planlama Komisyonunca, bina miilkiyetinin ilkokula ml, ortaokula ml ait 
oldugu belirlenip okul miidtirltigune bildirilecektir. 

b) Bilgi giri~lerindeki mtikerrerligin onlenmesi iein, aym binada egitim yapan okullann 
bina kullanlml ve diger bina bilgileri ekranlan, komisyonca binanm mtilkiyeti verilen okul 
tarafmdan doldurulacakttr. Aym binada egitim yapan diger okul ise, sadece tahsis ekranma 
hangi okulun binasml ve kae dersligini kullandlgl bilgisini girecektir. 
6- Bina kullanlffi ekranlarl gUncellenirken, derslik, anasmrfi olarak kullanllan derslik, spor 
salonu, ktittiphane, laboratuvar, vb. saydarda hatah veri giri~i yapIlmamasl hususuna ozen 
gosterilecektir. 
7 - Ogretmenevi, ogretmenevi ve ak~am sanat okulu, egitim merkezi ve sosyal tesisler He 
uygulama oteli bulunan anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri yatak kapasitelerini MEis 
Modtiltinde bina bilgileri ieerisindeki bina kullanimi ekranma girecektir. 
8- 657 saYlh Devlet Memurlan Kanununun 191. maddesi geregince saghk mtidiirliigu, PTT, 
belediye vb. kurumlann btinyesinde aellan okuloncesi kurumlan, Diyanet i~leri Ba~kanhgma 
bagh 4-6 ya~ kurslar, t~ Kanunu'na gore i~letmelerde aellan kre~ler, belediyeler ve 
demeklerce aetlan kre~ler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgl Cocuk Hizmetleri Genel 
Mtidiirltigu'ne bagh kurumlarda egitim goren 36-66 ay arasl eocuk saYllan ile ogretmen ve 
bina bilgileri e-Okul modtiltinden girilecektir. 
9- e-Okul Modtiltine; ta~Imah egitime tabi ogrenci, birle~tirilmi~ slmflarda okuyan ogrenci ve 
kayna~t1rma egitimine tabi ogrenci bilgilerinin ow gruplan ile birlikte eksiksiz olarak 
tammlamalannm yaptlmasl gerekmektedir. 
10- Halk egitim merkezi, mesleki egitim ve turizm egitim merkezleri ile olgunla~ma enstittisti 
kursiyer, personel ve bina bilgi giri~lerini http://eyaygin.meb.gov.tr adresindeki e-Y aygm 
Modtiliinden, egitim olanaklan bilgi giri~leri ise onceki ytllarda oldugu gibi MEis modtilti 
iizerinden yaptlacakttr. 
11- Yaygm egitim kapsammdaki ozel ozel egitim okullannm rehabilitasyon birimleriyle ozel 
egitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kaYlth olan bireylerin kursiyer bilgileri ve 
kursiyerlerin ogrenim durumlan http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Oziirlti Birey 
Modtiliinden aetlacak olan ogrenim bilgisi giri~ ekram kullantlarak girilecektir. Bina bilgileri, 
egitim olanaklan ve personel durumu bilgileri ise MEtS modtiltinden girilecektir. 
12- Bakanhglmlza bagb okul ve kurumlar bilgisayar saytlanm, e-Okul modtiltinde yer alan 
bina kullanlm ekranlanna, "Biiroda kullamlan bilgisayar saYlSl, Egitim amaeh kullantlan 
bilgisayar saYlSl ve Fatih projesi kapsammda tablet bilgisayar saYIsI" aynntlsmda 
gireceklerdir. 
13- Bilgi giri~i i~lemi slrasmda ilgili genel mtidiirlUkler ile il ve ilee milli egitim 
miidiirltikleri, kendilerine bagh okul ve kurumlardaki bilgi giri~ini MEtS Sorgu Modtiltinden 
sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Aynca, bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul 
ve kurumlarla ilgili gerekli onlemleri alacaklardlr. 

Adres: Atatiirk Bulv. 06648 KlZIlay/Ankara Aynnnh bilgi i"in: T.OzkIlt" Bilg.t~ltm. 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 413 2752 
e-posta: sgbistatistik@meh.gov.tr Faks: (0 312) 418 64 OJ 
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14- MEls modiilii bilgi giri~i i~lemleri tamamlandlktan soma girilen bilgiler slraslyla okul 
miidiirii, ill;e mill! egitim miidiirii ve il milli egitim miidiirii tarafmdan 3 a~amah olarak 
kontrol edilerek onaylanacaktlf. 

2016-2017 egitim ve ogretim YIlt ile ilgili veri giri~ i~lem1eri 10 Ekim 2016 
pazartesi giinii ba~layacak ve 30 KasIm 2016 Ca~amba giinii tamamlanml~ olacaktlr. 
Modiillerden raporlama amayh ahnacak ve resmi istatistik yaymmda kullamlacak son veri 
aktarma i~lemleri ise Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgI tarafmdan 09 AralIk 2016 Cuma giinii 
itibariyle yapdacaktlr. Biitfin istatistik bilgileri. MEls Sorgu Modiilii analiz bilgileri esas 
ahnarak raporlanacaktlf. 

Okulla~ma oranlannm hesaplanmasl ve kullamlmasl Adrese Dayah Niifus 
KaYlt Sistemi saylm sonuylannm Tiirkiye istatistik Kurumu tarafmdan kamuoyuna 
aylklanmasmdan soma miimkiin olacaktlr. 

Bilgi giri~lerinde hata yaptlmamasma ozen gosterilecek, hatah bilgi 
giri~inden ba~ta il milli egitim miidiirii olmak iizere diger birinci derecedeki birim amirleri ile 
okul miidiirleri sorumlu olacaktlr. MEis modiilii bilgi giri~ine kapatlldlktan soma, (sehven 
yanh~ yazllml~tlf, hatah bilgi girilmi~tir vb.) bilgilerin diizeltiImesi konusunda okul ve 
kurumlardan gelen diizeltme talepleri dikkate almmayacaktlr. Hatah bilgi giri~i yapanlar 
hakkmda gerekli idari i~lemler yapdacaktlr. 

tli~ikte gonderilen aylklamalann aynca dikkate abnmasl hususunda, 
bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 
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