
T.C. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim MiidOrIiigu 


S~Yl : 32026198-708.99-E. 7408062 11.04.2018 
Konu : Kurum Standartlan Sistemi Veri Giri~i 

................................... KA YMAKAMLIGI 
il~e Milli Egitim MiidOrIiigu 

................................... MiIDDRLUGDNE 


iIgi: 27.03.2017 tarih ve 45512797-20-E.4042083 saYlh Makam Olum ile yaYlmlanan 
OkulOncesi ve ilkogretim Kurumlan Standartlan Sistemi Uygulama yonergesi. 

Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Standartlan Sistemi ile Genel 
MiidOrliigumiize bagh tUm kurumlar (okul oncesi egitim kurumlan, ilkokullar, ortaokullar ve 
yatlh bolge ortaokullan) ile imam hatip ortaokullanrun belirlenen minimum yeterlilik:lere 
eri~mesi hedeflenmektedir. 

Giincelleme ~ah~malarl tamamlanan ilgi Yonerge yaYlmlanIDl~ olup Okul Oncesi 
Egitim ve ilkogretim Kurumlan Standartlarl Modiilii 2017-2018 Egitim Ogretim YIll i~in veri 
giri~ine 09.04.2018 tarihinde ~llIm~trr. 

Soz konusu yonerge dogrultusunda sistemde yer alan; 
• 	 Alglsal yarar anketleri okul oncesi egitim ve ilkogretim kurumlanmn yoneticileri, 

ogretmen, veli ve ogrencileri (okul oncesi ve 1. smlf ogrencileri hari~) tarafmdan 9 
Nisan - 29 Haziran 2018 tarihleri arasmda doldurulacak; 

• 	 Mevcut durum veri giri~leri ise biitiin okul oncesi egitim ve ilkogretim kurumlannm 
yoneticileri tarafmdan 21 MaYIs ~ 29 Haziran 2018 tarihleri arasmda yapllacaktrr. 

Kurum Standartlan Modiiliinden saghkh veriler alabilInek i~in ekte yer verilen i~ ve 
i~lemlerin yapIlan a~lk1amalar dogruitusunda yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 
Metin iLci 

VaH a. 
Milli Egitim Miidiirii 

Ek: 

1- TIgi Makam Olum ile Yaytmlanan Yonerge (5 sayfa) 


2- As:lklamalar (4 sayfa) 


DAGITIM : 

Tum i~e Kaymakamlt1danna 


TUm Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Mud.. 


Bu evrak glivenli elektronik irnza ile imzalamru~llr. bttps:llevra!<sorgu.meb.gov.tr adresinden 85fO-ee7 a-3845-b80b-5d69 kodu ile teyit edilebilir. 



T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Mlidiirlligu 


SaYl :3014061l-708.99-E.7275416 10.04.2018 
Konu : Kurum Standartlan Sistemi Veri Giri~i 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: 27.03.2017 tarih ve 455 I2797-20-EA042083 sayth Makam 01uru ile yaytmlanan 
Oku10ncesi ve ilkogretimKurumlan Standartlan Sistemi Uygulama yonergesi. 

Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Standartlan Sistemi ile Genel 
Mlidiir1ligumlize bagh tUm kurumlar (okul oncesi egitim kurumlan, ilkokullar, ortaokullar ve 
yatth bolge ortaokullan) ile imam hatip ortaokullanmn belirlenen minimum yeterliliklere 
eri~mesi hedeflenmektedir. Nihai amaclmtz ise kurumlanmtzdaki bu yeterlilikleri oly1it 
alarak gUylU ve zaytf yonlerimizi belirlemek, ihtiyaylanmIZ dogrultusunda gerekli iyile~tirici 
yah~malarda bulunmak, egitimde firsat e~itligini saglamak ve faydaci egitim politikalan 
geli~tirmektir. 

Okullarda yocuklanmtza sunulan egitim hizmetlerinin niteliginin dogru bir ~ekilde 
degerlendirilebilmesi iyin okul yoneticilerinin, ogretmenlerin, velilerin ve yocuklann sistemi 
kullanarak gOrU~lerini iytenlikle ve dogru olarak yansltmalan sistemin amacma ula~masl 
bakImmdan onem arz etmektedir. Kurumlarda egitim niteliginin geli~tirilmesi ancak sistemin 
tUm payda~lannm ozverili yah~maSI ile mfunkUn olacakttr. 

Bu kapsamda gUncelleme yah~malan tamamlanan ilgi Yonerge yaytmlanml~ olup 
OkulOncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Standartlan Modlilli 2017-2018 Egitim Ogretim 
YIlt iyin veri giri~ine 09.04.2018 tarihinde ayllmt~tIr. 

Soz konusu yonerge dogrultusunda sistemde yer alan alglsal yarar anketleri okul 
oncesi egitim ve ilkogretim kurumlarmm yoneticileri, ogretmen, veli ve ogrencileri (okul 
oncesi ve 1. slmf ogrencileri hariy) tarafindan 9 Nisan - 29 Haziran 2018 tarihleri arasmda 
doldurulacak; mevcut durum veri giri~leri ise blitUn okul oncesi egitim ve ilkogretim 
kurumlarmm yoneticileri tarafindan 21 May:Is - 29 Haziran 2018 tarih1eri arasmda 
yapllacaktrr. 

Kurum Standartlarl ModUllinden saghkll veriler alabilmek iyin ekte yer verilen i~ ve 
i~lemlerin yapIlan ayIklamalar dogrultusunda yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Konu He ilgili Valiliginizce gerekli tedbirlerin ahnmasl hususunda; 
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Dr. Cern GENl:;OGLU 
Bakan a. 

Genel Mlidlir 

Ek: 
1- ilgi Makam Oluru ile Yaytmlanan Yonerge (5 sayfa) 
2- Aytklamalar (4 sayfa) 

DAGITIM: 
Geregi 

BPlam 

Adres: MiIH Egitim Bakanhgl Atatiirk Bulvan No.98 5. Kat A Blok Ayrmtlh bilgi h;:jn: Murat AKYVZ 

Elektronik Ag: http://tegm.meb.gov.tr Tel: 03124132706 

e--posta: makyuz@meb.gov.tr Faks: 031241771 05 

Bn evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tJr. https:llevraksorgu.meh.gov.lradresiuden fOe2-4793-3c97-9977-34bd kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meh.gov.lradresiuden
http://tegm.meb.gov.tr

