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MiLL! EoiuM BAKANLIGI 


Destek Hizmetleri Genel Mudurlugu 


Sa)'l : 79523799-140-E.9237465 16.06.2017 
Konu :MEtS ModUlu 

DAGITIM YERLERiNE 

tlgi: a)Mi11i Egitim Bakanhgl Ta~lma Yoluyla Egitime Eri~im Yonetmeligi, 

b}Strateji Geli~tirme Ba~kanhgllllll 12/06/2017 tarihli ve 8792565 saYlh yazlSl. 

ilgi (a) Yonetmelik hUkumleri dogrultusunda ylirUtUlmekte olan ogrenci ta~lma 
uygulamasllla ait 2017-2018 egitim ve ogretim Ylh planlama 9ah~malanmn ba~latI1dlgl ve bu 
kapsamda ta~lltlah ogrenci modUluniin planlama ekranlanmn ac;I1dlgl bilgilerinizdir. 

Bakanhglmlz Strateji Geli~tirme Ba~kanhgllllll bir ornegi ekte yet alan ilgi(b) 
yazlslllda tUm resmi ve ozel okullkurumhirlll bina adres kontrol, bina durumu, bina kullamml, 
tahsis durumu ve egitim olanaklan ekranlanna MEis ModUlu' uzerinden bilgi giri~i 
yapIlacagl, bina kullamm ekranlan guncellenirken, derslik vb. saYllarlllda hatah veri giri~i 
yatnimainasllla azami ozen gosterilecegi, veri giri~ i~lemlerinin 14 Haziran' 2017' de 
ba~layarak 13 Temmuz 2017 tarihinde tamamlanacagl belirtilmektedir. 

Ta~lmah ogrenci modUlunde ta~l1.na merkezi okul tammlanabilmesi iyin okulun derslik 
saylSlum guneel OlmaSI gerektiginden ilgi (b) yazlda belirtilen MEis ModulU uzerinden 
derslik saYllanna ait guncellemenin ilgililer tarafmdan ivedilikle ve dogru olarak yapl1masl 
buylik onem arz etmektedir. 

Bu nedlmle 2017-2018 egitim ve ogretim Ylb ogrertci ta~lma uygulamasl 
planlamalannlll zamamnda ve saghkh olarak yapllabilmesi iyin ta~lma merkezi okul 
mudurluklerince MEis ModulUnde son gUncelleme tarihi olan 13 Temmuz 2017 tarihi . 
beklenmeksizin gecikmeye mahal verilemeyecek ~ekilde enklsa surede i~lemIerin 
tamamlanmasl gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ededm 

SalihAYHAN 

Bakan a. 


Genel Mudfu 


Ek: ilgi (b) yazl (3 sayfa) 

DAOITIM: 
BPLANI 
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T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Strateji Geli~tirme BCl;~kanhgl 


SaYI :49614598-42-E.8792565 12.06.2017 
Konu : 2016-2017 Egitim Ogretim Ylh 

istatistik Bilgileri (ILDonem) 

............................VALlLiaiNE 
(il Mill! Egitim Mudurlugti) 

Resmi Istatistik Program! kapsamlllda orgurt ve yayglll egitim istatistiklerinin 
uretilmesi ve orgun egitim istatistiklerinin yaYllllanmaslllda Bakanhglmlz sorumlu kurulu~ 
olarak talllmlamU1~t1f. illusal Veri Yaymlania Takvimi (UVYT)'ne gore 2016·2017 egitim 
ogretim Ylhnm l.donemini kapsayan egitim istatistikleri 30 Mart 2017 tarihinde 
yaymlanmI~tlr. 2016·2017 egitim ogretim Ylh tamammi kapsayacak ~ekilde liretilecek egitim 
istatistikleri ise UVYT'ne gore 8 Eyliil 2017 tarihinde yaYllllanmaSI gerekmektedir. Bu 
itibarla MEBBis kapsamlllda MEIS ModUlu ve e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi kullallllarak 
2016·2017 egitim ve ogretim YIh sonu itibariyle orglin egitim istatistikleri olu~turulacakt1r. 

Bu amayla bilgilerin elektronik ortamda dogru almabilmesi, glivenilir ve tutarb 
istatistikler uretilebilmesi iyin ilgili genel mudurlukler, il ve ilye mim egitim mudurlukleri ile 
okul ve kurumlanmlZlll yapmasl gereken i~lemler a:;;aglda aylklanml~tlr. 

Buna gore; 
1- MEtS moduIU giri~ ekranlan veri giri~i iyin ayllacagmdan, her kurum kullalllci adl 

ve ~ifresini girdiginde kar~lsma gelen soldaki menu ba~hklanndan sadece "Kurum genel 
bilgileri" ba~hgi altmdaki ilgiliekranlara ve kummunun bagh oldugu genel mudurIUk ba~hgi 
altmdaki ekranlara bilgi girif?i yapacakhr. 

2- Tum resmi ve ozel bagImslz anaokullan, ilkokul, ortaokul ve ortaogretim okullan 
ile bu Qkullarm bunyesindeki anaslruflan ogrenci bilgileri, e-Okul Modulu uzerinden 
otomatik olarak MEiS Sorgu Moduliine aktanlan veriler kullarularak almacaktlr. 

Tum resmi ve ozel orgiin egitim okullan bina adres kontrol, bina durumu, bina 
kullanuTIl, tahsis dummu ve egitim olanaklan ekranlanna MEIS Modulii uzerinden bilgi giri~i . 
yapacaktlr. Ozel 6gretim Kurumlan Gene! Miidiirliigune· bagh tUm orglin egitim okullan 
ogretmen bilgilerini ilgili ekranlara MEis Modulu lizerinden bilgi giri:;;i yapacaktlr. 

3-Mesleki ve Teknik Egitim Genel MudlirIUgune bagh ikili mesleki egitim 
merkezlerinin tUm bilgi giri~leri, MEis Modtilunden yapllacaktlr. 

4- Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi giri~leri; pansiyon a<;rria, kapama, kapasite artlflmi 
ve pansiyon tUm degi~ikligi gibi i~Iemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bagh oldugu genel 
mudurluklerde oldugundan bu gibi degi~ik1ikler Devlet KurumlanModtillinden ilgili genei 
mi.ldurluklerce girilecektir. 
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5- Okullar, kullandlklan bina kendilerine aitise "Bina adres kontrol", "Bina durumu" 
ve "Bina kullamml" ekramna bilgi giri~i yapacaktIr. "Tahsis durumu" ekram ise sadece kendi 
binasl olmayan, ba~ka okulun binaslm kullanan okullar ile kendi binasl olup, dersligi yetersiz 
oldugu ic;in ba~ka okuldan ek derslik kullanan okul tarafmdan doldurulacakttr. 

6287 saYlh Kanun kapsammda doni.i~ti.inne i~lemi yapllml~ olan ayn kurum koduna 
sahip ilkokul ve ortaokul aym binada egitim veriyor ise, Meis Modlilii ic;erisinde bulun.an bina 
kullamml ve diger bina bilgileri ekranlanna bilgi giri~i yaplhrken; 

BUgi giri~lerindeki miikerrerliginonlenmesi i~in,aYDl binada egitim yapan 
I . ... . . . . 

okullardan binatsahibi okul, "Bina adres kontrol" ekramnda "Kendisine· aU binaSI var" 
se~enegini i~aretleyip, bina bUgileri ve bina kullamml ekranlarma bilgi giri~i 

yapacaktIr. Aym binada egitim yapan diger okul ise, "Bin a adres kontrol" ekranmda 
"Kendisine aU binasl yok" se~enegini ve "Farkb kurumdan derslik kullalllyor mu? 
sorusuna "evet" se~enegini i~aretleyip, sadece "Tahsis durulllU" ekramna hangi okulun 
binaSllll ve ka~ dersligini kullandlgi bilgisini girecektir. 

6- Bina kullamm ekranlan giincellenirken, derslik, anaslmfI olarak kullamlan derslik, 
spor salonu, kiiti.iphane, laboratuvar, vb. saYllarda hatah veri giri~i yapllmamasl hususuna 
azami ozen gosterilecektir. 

7 - Ogretmenevi, ogretmenevi ve ak~am sanat okulu, egitim merkezi ve sosyal tesisler 
ile uygulamaoteIi bulunan Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri yatak kapasitelerini 
MEis Modiiliinde bina bilgileri ic;erisindeki bina kullanlml ekranma girecektir. 

8- 657 saYlh Devlet Memurlan Kanununun 191. maddesi geregince saghk 
miidiirliigi.i, PTT, belediye vb. kurumlann bi.inyesinde ac;Ilan okulOncesi kurumlan, Diyanet 
i~leri Ba~kanhgllla bagh 4-6 ya~ kurslar, i~ Kanunu'na gore i~letmelerde ayllan kre~ler, . 
belediyeler ve demeklerce ayllan kre~ler, Aile ve Sosyal· Politikalar Bakanhgl <;ocuk 
Hizmetleri Genel Mi.idiirli.igu'ne bagh kurumlarda egitim goren 36-66 ay araSI 90cuk saYllan 
ile ogretmen ve bina bilgileri e-Okul modiilii i.izerinden gerekli kontroller yapllarak 
giincelleme i~lemleri yapllacaktlr. Aynca, il Ve ilc;e milli egitim miidiirli.iklerince de gerekli 
takip saglanacaktIr. 

9- Bakanhglmlza bagh okullar bilgisayar saYllanm, Meis Modi.ili.inde yer alan bina 
kullamm ekranlanna, "Bi.irodakullamlan bilgisayar saylSl", "Egitim amac;h kullamlan 
bilgisayar saylSl" ve "Fatih projesi kapsammda tablet bilgisayar saylSl" aynntlsmda 
gireceklerdir. 

10· Bilgi giri~i i~lemi slfasmda ilgili genel miidiirli.ikler ile il ve ilc;e mill! egitim 
miidiirliikleri, kendilerine bagh okul ve kurumlardaki bilgi giri~ini MEiS Sorgu Modiili.inden 
sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Aynca, bilgilerini giincellemeyen veya hata11 ve 
eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli onlemleri alacaklardlr. 

11- MEis modi.ili.i bilgi giri~i i~lemleri tamamlandlktan sonra girilen bilgiler siraslyla 
okul miidiirii, ilye milli egitim miidi.iri.i ve i1 mill! egitim miidiirii tarafllldan 3 a~aniah olarak 
kontrol edilerek onaylanacaktIr. 

2016-2017egitim ve ogretim ylh 2.donem sonu veri giri~ i~lemleri, 14 Haziran 2017 
<;ar~amba giinu ba~layacak ve 13 Temmuz 2017 Per~embe giinii tamamlanml~ olacaktlr. . 
Modiillerden raporlama amayh almacak ve resmi istatistik yaYllllllda kullamlacak son veri 
aktanna i~lemleri ise Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanltgl tarafllldan 14 Temmuz 2017 Ctima giinii 
itibariyle yapllacaktlr. 

12- Biiti.in istatistik bilgileri, MEis Sorgu Modi.i1i.i kullamlarak alman bilgiler esas 
almarak raporlanacaktlr. Brifingler, it bilgi notlan; vb. gibi hazulanacak dosya ve sunumlarda 
veri tutarhbgl saglamak amaclyla MEiS Sorgu Modi.ilUnden elde edilen sonuylann 
kullamlmasl gerekmektedir. 
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Bilgi giri~lerinde hata yapllmamasma ozen gosterilecek, hatall bilgi giri~inden 
ba~ta il milli egitim mUduru olmak uzere diger birinci derecedeki birim amirleri ile okul 
mudurleri sorumlu olacaktlr. MEis modUlu bilgi giri~ine kapatIldlktan soma, (sehven yanlI~ 
yazllml~tIr, hatall bilgi girilmi~tir vb.) bilgilerin duzeltilmesi konusunda okul ve kurumlardan 
gelen duzeltme talepleri dikkate almmayacaktlr. Hatall bilgi giri~i yapanlar hakkmda gerekli 
idari i~lemler yapllacaktlr. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Yusuf TEKiN 
Bakan a. 

Muste~ar 

DAGITIM: 

Geregi: Bilgi: 

B Plam APlam 
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