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SaYI : 17480297-42-E.9100092 15.06.20l7 
Konu : 2016-2017 Egitim Ogretim YIh 

istatistik Bilgileri (II.Donem) 

............................KAl{MAKAMLIG~A 
(Ilye Milll Egitim Miidiirliigii) 

" D~URL"~U"G~TnTr. .......................................MU ~ Ul'ln 


ilgi: Milli Egitim BakanlIgl Strateji Geli~tirme Ba~kanhgmm 12/0612017 tarih ve 8792565 
say!h yazlSI. 

Resmi Istatistik Program! kapsammda orgiin ve yaygm egitim istatistiklcrinin 
iiretilmesi ve orgiin egitim istatistiklerinin yaymlanmasmda Bakanhglmlz sorumlu kurulu~ 
olarak tammlanml~tlr. Ulusal Veri Yaymlama Takvimi (UVYT),ne gore 2016-2017 egitim 
ogretim Yllmm l.donemini kapsayan egitim istatistikleri 30 Mart 2017 tarihinde 
yaymlanml~tIr. 2016-2017 egitim ogretim YIh tamamml kapsayacak ~ekilde iiretilecek egitim 
istatistikleri ise UVYT'ne gore 8 Eyliil 2017 tarihinde yaymianmasl gerekmektedir. Bu 
itibarla MEBBis kapsammda MEis Modiilii ve e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi kullamlarak 
2016-2017 egitim ve ogretim )'lh sonu itibariyle orgiin egitim istatistikleri olu§turulacaktlt. 

Bu amayla bilgilerin elektronik ortamda dogru almabilmesi, giivenilir ve tutarh 
istatistikler iiretilebilmesi iyin ilgi yaz! dogrultusunda i~ ve i~lemlerin yapllmasl hususunda; 

Geregini bilgilerinize rica ederim. 

Metin iLCI 
VaH a. 

Milli Egitim Miidiitii 

Ek: Yazl (3 Sayfa) 

Dagltlm: 
Tiim ilye Milli Egitim Miidiirliiklerine 
Tiim Okul Mtidiirliiklerine 

Bll evrak gilvenli elektronik imza ile imzalannl1~ttr. hltp:l/ev:rnksorgu.meb.gov.tr adresindeu 2aca-6d5a-36fd-96c3-b9ad kodu ile teyit ediiebilir. 
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MiLL! EOiTiM BAKANLrOr 


Strateji Geli~tinne Ba~kanhgl 


Sayl : 49614598-42-E:8792565 12.06.2017 
Konu: 2016-2017 Egitim Ogretim YIlt 

istatistik Bilgileri (ILDonem) 

............................VALiLioiNE 
(il Mill1 Egitim Mildilrlilgil) 

Resmi istatistik Programl kapsammda orgOn ve yaygmegitim istatistiklerinin 
ilretilmesi ve orgiln egitim istatistiklerinin yaymlanmasmda BakanhglmIz sorumlu kurulu~ 
olarak tammlanml~hr. Ulusal Veri Yaymlama Takvimi (UVYT)'ne gore 2016-2017 egitim 
ogretim Ylhnm l.donemini kapsayan egitim istatistikleri 30 Mart 2017 tarihinde 
yaymlanml~tIr. 2016-2017 egitim ogretim Ylh tamamml kapsayacak ~ekilde ilretilecek egitim 
istatistilderi ise UVYT'ne gore 8 Eyliil 2017 tarihinde yaymlamnasl gerekmektedir. Bu 
itibarla MEBBis kapsammda MEis Modillil ve e-Okul Yonetitn Bilgi Sistemi kullamlarak 
2016-2017 egitim ve ogretim Ylh sonu itibariyle orgiln egitim istatistikleri olu~turulacaktIr. 

Bu amay!a bilgilerin elektronik ortamda dogru almabilmesi, gilvenilir ve tutarh 
istatistikler ilretilebilmesi ic;in ilgili genel mildilrliikler, il ve ilye mill! egitim mudUrlUkleri ile 
okul ve kurumlanmlzm yapmasl gereken i~lemJer a9ag1da ayddamnl~tIr. 

Bunagore; 
1- MEis modUlu giri9 elcranlan veri giri:;;i ic;in ac;alacagllldan, her kurum kullanlcl adl 

ve ~ifresini girdiginde kar91sma gelen soldaki menu ba~hklanndan sadece "Kururn genel 
bilgileri" ba~hgl altIndaki ilgili elcranlara ve kurumunun bagb oldugu genel mudurluk ba~hgl 
altmdaki ekranlara bilgi giri~i yapacaktlr. 

2- Tum resmi ve ozel baglmslz anaokullan, ilkokul, ortaokul ve ortaogretim okullan 
ile bu okullarm bunyesindeki anasmIflan ogrenci bilgileri, e-Okul Modi11U Uzerinden 
otomatik olarak MEis Sorgu ModUlUne aktanlan veriler kullamlarak almacaktlr. 

TUm resmi ve ozel orgiln egitim okullan bina adres kontrol, bina dununu, bina 
kullamml, tahsis durumu ve egitim olanaklan ekranianna MEIS Modillil iizerinden bilgi giri# 
yapacaktlr. Ozel Ogretim Kurumian Genel MUdurIugUne bagh tUm orgful egitim okullan 
ogretmen bilgilerini ilgili ekranlara MEIS Modulu ilzerinden bilgi giri~i yapacaktlr. 

3-Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mudilrlugune bagh ikili mesleki egitim 
merkezlerinin rum bilgi giri9leri, MEis Modi11iinden yapllacaktlr. 

4- Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi giri~leri; pansiyon ac;ma, kapama, kapasite artmml 
ve pansiyon rum degi9ikligi gibi i91emlerle ilgBi yetkiler, pansiyonun bagb oldugu genel 
mudilrliiklerde oldugundan bu gibi degi~ik1ikler Devlet Kurumlan Modulunden ilgili genel 
miidilrliiklerce girilecektir. 

Adres: AtatUrk Bulv.06648 Klzllay Ankara Bilgi il'in: Turgut OzkIh9 
Elektronik All,: www.mcb.gov.tr Tel: 0 (312)413 27 52 
e-posta: sgb@meb.gov.tr Faks: 0 (312) 418 6401 

Bn evrak gUvenli elektronik imza He imzalanrrll~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1327-7b8p-30f2-bbaO-bd6b kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


5- Okullar, kullandlklan bina kendilerine ait ise "Bina adres kontr01", "Bina durumu" 
ve "Bina kullanllTIl" ekran1l1a bilgi giri~i yapacaktl1',"Tahsis durumu" ekram ise sadece kendi 
binasl olmayan, ba~ka okulun binasml kullanan okullat He kendi binaslolup, dersligi yetersiz 
oldugu iyin ba~ka okuldan ek derslik kullanan okul tarafmdan doldurulacakhr .. 

6287 sayth Kanun kapsammda donU~tiinne i~lemi yapI1mI~ olan aynkurum koduna 
sahip ilkokul ve ortaokul aym binada egitim vedyor ise, Meis ModUlu iyerisinde bulunan bina 
kullamml ve diger bina bilgileri ekranlanna bUgi giri~i yaplhrken; 

Bilgi giri~Ierindeki mtikerrerligin onlenmesi i~in, aym binada egitim yapan 
okullardan bina sahibi okuI, "Bina adres kontrol" ekramnda "Kendisine ait binasl var" 
se~enegini i~aretleyip, billa bilgileri ve bina kullammi ekranlarma bilgi giri~i 
yapacaktu. Aym binada egitim yapan diger okul ise, "Bina adres kOlltrol" ekramnda 
"Kendisine ait binasl yok" se~enegini ve "Farldl kurumdan derslik kulhimyor mu? 
sorusuna "evet" se~enegini i~aretleyip, sadece "Tahsis durumu" ekranma hangi okulun 
billasllli ve ka~ dersligini kullandlgl bilgisini gireceldir. 

6- Bina kullannn ekranlan guncellenirken, derslik, anaslrtlfl olarak kullamlan derslik, 
spor salonu, kUtUphane, laboratuvar, vb. saYllarda hatah veri giri~i yapilmarnasl hususuna 
azami ozen gosterilecektir. 

7- Ogretmenevi, ogretmenevi ve ak~am sanat okulu, egitim merkezi ve sosyal tesisler 
ile uygulama oteli bulunan Anadolu otelcilik ve turizm mesiek liseleri yatak kapasitelerini 
MEis ModUlunde bina bilgileri iyerisindeki bina kullammi ekramna girecektir. 

8- 657 sayIll Devlet Memurlan Kammunun 191. maddesi getegince saghk 
mudurliigU, PTT, belediye vb. kurumlann bunyesinde ayllan okuloncesi kurumlan, Diyanet 
t~leri Ba~kanhgma bagh 4-6 ya~ kurslar, i~ Kanunu'na gore i~letmelerde ayI1an kre~ler, 
belediyeler ve dernelderce ayllan kre~ler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgi Cocuk 
Hizmetieri Genel MUdUrlUgu'ne bagh kurumlarda egitim goren 36-66 ay araSl yocuk saYllan 
ile ogretmen ve bina bilgileri e-Okul modiiIii iizerinden gerekli kontroller yapilarak 
gUncelleme i~lemleri yapllacaktlf. Aynca, it ve ilye milli egitim mUdiitlUklerince de gerekli 
takip saglanacaktlr. 

9- BakanhgllTIlZa bagh okullar bilgisayar saYIlanm, Meis ModUlunde yer alan bina 
kullannn ekranlanna, "Biiroda kullamian bilgisayar saYIsl", "Egitim amayh kullamian 
bilgisayar saYIsl" ve "Fatih projesi kapsammda tablet bilgisayar saYIsI" aynntlsmda 
gireceklerdir. 

10- Bilgi giri~i i~lemi slrasmda ilgili genel mUdUrIUkler ile il ve ilye milli egitim 
mildUrlilkleri, kendilerine bagh okul ve kununlardaki bilgi giri~ini MEis Sorgu Modillunden 
sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Aynca, bilgilerini giincellemeyen veya hatah ve 
eksik giren okuI ve kurumlarla i1gili gereldi onlemleri alacaklardir. 

11- MEis modUlU bilgi giri~i i~lemleri tamamlandlktan sonra girilen bilgiler slraslyla 
okul mUdiirU, ilye milli' egitim miidUru ve il milll' egitim mudUlu tarafmdan 3 a~amah olarak 
kontrol edilerek onayIanacaktIr. 

2016-2017 egitim ve ogretim yIlI 2.donem sohu veri giri$ i~lemleri, 14 Haziran 2017 
<;ar~amba gUnii ba~layacak ve 13 Temmuz 2017 Per~embe gUnil tamamlanml~ olacaktlr, 
ModUllerden raporlama amayh ahnacak ve resmi istatistik yaymmda kullamlacak son veri 
aktanna i~lemleri ise Bilgi i$lem Dairesi Ba$kanhgl tarafmdan 14 Temmuz 2017 Cuma giinU 
itibariyle yapllacaktIr. 

12- BUtUn istatistHc bilgileri, MEis Sorgu Modillu kullamlarak alman bilgiler esas 
almarak raporlanacaktlr. Brifingler, i1 bilgi notlan, vb. gibi hazlrlanacakdosya ve sunumlarda 
veri tutarhhgl saglamak amaclyla MEis Sorgu Modillunden elde edilen $OnU91ann 
kullamlmasl gerekmektedir. 
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Bilgi giri~lerinde hata yapllmamasma ozen gosterilecek, hatall bilgi giri~inden 

ba~ta iI mim egitim mtidurii ollnak uzere diger birinci derecede~i birim amirleri ile okuI 
mudurleri sorumlu olacakttr. MEis modUlO. bilgi giri~ine kapatIldlktan sonra, (sehven yanh~ 
yazllml~tlf, hatah bilgi girilmi~tir vb.) bilgilerin duzeltilmesi konusul1daokul ve kummlardan 
gel en duzeltme talepleri dikkate almmayacaktlr. Hatah bilgi giri~i yapanlar hakkmda gerekli 
idari i~lemler yapllacaktIr. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Yusuf TEKlN 
Bakan a. 
Muste~ar 

DAGITIM: 

Geregi: Bilgi: 


BPlam APlam 

Bilgi i.;:in: Turgut Ozbh<,:Adrccs: AtatUrk Bulv.06648 Klztlay Ankara 
Tel: 0 (312) 413 27 52 Elcktmnik Ag: www.meb.gov.tr 

Fales: 0 (312) 4186401 
c-posta: sgb(ij)meb.gov.tr 
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