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MUS VALiLiGi 


ilMilli Egitim Miidfuliigu 


Sayl : 17480297-42-E.20604536 31.10.2018 
Konu : 2018-2019 Egitim Ogretim Ylh 

istatistik Bilgileri 

............................KAYMAKAMLIGmA 


(ilye Milli Egitim Miidiirliigune) 

...................... OKULIKURUM MODURLOGUNE 


hgi: Milli Egitim BakanlIgl Strateji Geli~tinne Ba~kanhgmm30.10.2018 tarih ve 20501592' 
saYlh yazlSl. 

tlgi yazl geregi miidiirliigiimiiz biinyesinde bulunan okul ve kurumlann MEls 
Modiiliine girilen veriler hazlt nitelikteki veriler, MEBBls Modiilleri, e-Yaygm Modiilii ve 
e-Okul Yonetim Bilgi Sistemlerinden aktanlarak 2018-2019 egitim ve ogretim ydl egitim 
istatistikleri olu~turulacaktIr. 

Bu amayla, bilgilerin elektronik ortamda dogru almabilmesi ve gUvenilir, tutarh 
istatistikler iiretilebilmesi iyin miidiirliigiimiiz bunyesinde bulunan tUm okul ve kurumlann 
yapmasl gereken i~lemler yazlmlZ ekinde bulunan Strateji Geli~tirme Ba~kanlIgmm ilgili 
yazlsmda detayh bir ~eki1de ayIk1anrm~tIr. 

Buna gore; 12 KaSlm 2018 tarihinde a~iacak ve 10 Ocak 2019 tarihinde son 
bulacak olan MEis ModuHine veri giri~lerini tum kurumlarllDIzm eksiksiz ve 
z~mamnda tamamlamalan gerekmektedir. Bilgi giri~lerinde hata yapllmamasma ozen 
gosterilecek, hatah bilgi giri~inden b~ta ill;e 00111 egitim miidiirii olmak iizere diger birinci 
derecedeki birim amirleri ile okul miidiirleri sorumlu olacaktlr. JvlEiS Modiilu bilgi giri~ine 
kapatIldlktan sonra, (sehven yanh~ yaZ1lrm~tlt, hatab bilgi girilnli~tir vb.) bilgilerin 
dlizeltilmesi konusunda okul ve kurumlardan gelen duzeltme talepleri dikkate almmayacaktlr. 
Hatah bilgi giri~i yapanlar hakkmda gerekli idari i~lemleryapI1acaktlt. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 
MetinAKSU 

VaH a. 
Milli Egitim Mudiir V. 

Ek :ResIni yazl (3 sayfa). 

DAGITIM: 

TUm ilye Milli Egitim MudiirliUderi 
TUm Ozel ve ResIni Okul ve KU1umlar 

~ evnikgiivenli ele!dronikim:z.a ile imzaIamnl~. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden fc3d-c2ge-37ba-818d-60ad kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 

MiLL! EGiTtM: BAKAl'lUGI 

Strateji Ge~eBaskanllgt 


Say! : 49614598-4~-E.20501592 30.10.2018 
Konu : 2018-2019 Egitim Ogretim YIlt 

istatistik Bilgileri 

............................ V ALiLiGiNE 
(il Mill! Egitim Mudurlugu) 

Resmi istatistik ProgramI kapsammda orgUn ve yaygm egitim istatistiklerinin 
fuetilmesi ve orgUn egitim istatistiklerinin yaymlanmasmda Bakanhgimiz sorumlu kurulu~ 
olarak tammlanill1~tlf. Bu itibarla okul ve kurumlar tarafmdan MEis ModUlu.ne girilen veriler 
ve hazlf nitelikteki veriler, MEBBis Modulleri, e-Yaygm ModUlii ve e-Okul Yonetim Bilgi 
Sistemlerinden aktanlarak 2018-2019 egitim ve ogretim YIlt egitim istatistikleri olu~turulacaktrr. 

Bu amayla, bilgilerin elektronik ortamda dogru ahnabilmesi ve gUvenilir, tutarh 
istatistikler fuetilebilmesi iyin ilgili genel mudfuliikler, il-ilye mill! egitim miidfuliikleri ile okul 
ve kurumlanmlzm yapmasl gereken i~lemler a~aglda ayIklanmI~tIr. 

Buna gore; MEis Modulu giri~ ekranlan veri giri~i iyin ayl1dlgmda, her kurum 
kullanici ad! ve ~ifresini girdiginde kar~lsma gelen soldaki menu ba~hklarmdan sadece "Kurum 
genel bilgileri" ba~hgl altmdaki ilgili ekranlara ve kurumun baglt oldugu genel mudfuliik 
ba~hgl altmdaki ekranlara bilgi giri~i yapacaktlf. 

1- TUm resmi ve ozel bagrrnslz anaokullan, ilkokul, ortaokul ve tUm ortaogretim 
okullan ile bu okullann bu.nyesindeki anasmrfian ogrenci saYllan ahmrken, e-Okul Yonetim 
Bilgi Sistemleri iizerinden MEis Sorgu ModuIu.ne aktanlan veriler dikkate almacakttr. 

2- TUm resIni ve ozel kurumlar, bina adres kontrol, bina aurumu, bina kullamml,' 
tahsis durumu ve egitim olanaklan ekranlarma MEis ModUlu iizerinden hilgi giri~i 
yapacaklardlf. Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudfuliigune bagh tUm kurumlar, ogretmen 
saYllan ile kursiyer saYllanm (ozel ogretim kursu,ozel motorlu ta~lt sUrUcUleri kursu ve ozel 
muhtelif kurslar) MEiS Modiilii iizerinden ad! geyen Genel Mudurliik altmdaki ekranlara bilgi 
giri~i yapacaktIr. 

3- Okula donii~en dersaneler, geymi~ donem(f ait kursiyer bilgilerini (eski kurum kodu 
ile) MEis Modulune, 2018-2019 egitim ogretim YIlt ogrenci bilgilerini (yeni kurum kodu ile) 
e-Okul Yonetim Bilgi SisteInine, bina adres kontrol, bina durumu ve bina kullamm bilgilerini 
ise MEis Modiilune gireceklerdir. 

4- Halk egitim merkezi ile ktz teknik olgunla~ma enstitUsii kursiyer, personel ve bina 
bilgi giri~lerini ''http://eyaygin.meb.gov.tr"adresindeki e-Yaygm' Modultinden, egitim 
olanaklan bilgi giri~leri ise onceki Yillarda oldugu gibi MEis Modiilu iizerinden yapllacaktIr. 
Yaygm egitim kapsammdaki ozel ozel egitim okullarlIDn rehabilitasyon birimleriyle ozel egitim 
ve rehabilitasyon merkezlerinde kaYlth olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin 
ogrenim durumlan ''http://mebbis.meb.gov.tr'' adresindeki Engelli Birey Modultinden a911acak 

. olan ogrenim bilgisi giri~ ekram kullanIlarak girilecektir. Bina bilgileri, egitim olanaklan ve 
personel durumu bilgileri ise MEis Modultinden girilecektir. . 

Ames: Atatiirk Bulv. 06648 K1Z11ayiAnkara Aynntlh bilgi iyin: Turgut Ozkth9 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0 312)413 2752 
e-posta: sgbistatistik@meb.gov.tr Faks: (0 4186401 

B;;: evrakgiivenli elektronik irnza ile imzalarum~tlr. https:llevraksorgu.rneb.gov.tradreslnden 1916-9b65-32b6-802a-8b37 kodu ile leyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.rneb.gov.tradreslnden
http://mebbis.meb.gov.tr
http://eyaygin.meb.gov.tr"adresindeki
http:ModuIu.ne
http:ModUlu.ne


5- Okul ve kurumlardan; 
Kendisine ait binada hizmet verenler; "''Billa adres kontrol", "Bina durumu", 

ve "Bina Kullamml" ekranlanm, 
Kendisine ait binasl olmayan ba§ka okulun bi:na.sIm kullanan kurumlar; "Bina 

adres kontrol" ekram ile "Tahsis durumu" ekranl~ 
Kendi binasl olup, dersligi yetersiz oldugu ic;m ba~ka okuldan ek. derslik 

kullanan okullar ise; kendisine ait bina bilgileri ic;m "Bina adres kontrol", "Bina durumu" ve 
"Bina kullamml" ekranlanm, ilave kullandlklan derslikler ic;in ise "Tahsis durumu" 
ekranlanm dolduracaktlr. 

Ayn kurum koduna sahip iki farkh tiirdeki okul aym bmada egitim veriyor ise, MEis 
Modiilu ic;erisinde bulunan bina kullaD.lilll ve diger bina bilgileri ekranlanna bilgi giri~i 
yaparken; . 

Aym binada egitim yapan bina sahibi okul "Bina adres kontrol" ekramnda "Kendisine 
ait binasl var" sec;enegini it?aretleyip, "Bina durumu" ve "Bina kullamml" ekranlanna bilgi 
giri~i yapacaktrr. Aym binada egitim yapan diger okul ise, "Bina adres kontrol" ekranmda 
~'Kendisine ait binasl yok" sec;enegini ve "Farkh kurumdan derslik Kullamyor mu?" 
somsuna "evet" sec;enegini i~aretleyip, sadece "Tahsis durumu" ekranma hangi okulun 
binasilll ve kaC; dersligini kullandlgI bilgisini girecektir. 

MUkerrerligin onlenmesi ivin, aym binada egitim yapan bina sahibi okul, "Bina 
kullamml" ekranma, tahsis ekranma bilgi giri~i yapan diger okulun kullandlgl derslik saylSl 
dahil okulun yaplm planmda bulunan toplam fiziki kullammalanlannm saYlSlm girecektir. 
Aym binaYl, iki okuldan birisi sabah, digeri ogleden soma (ikili egitim) kullanlyor ise; bina 
sahibi okul "Bina kullammI" ekramna sabah ve ogleden soma ku11amlan derslik saYlsmm 
toplamun degil, binadaki toplam derslik saYlsml yazacaktrr. (Derslik bir kez sayllacaktrr.) 

6- Bina kullanlm ekranlan gUncellenirken, derslik, anaslm:fi olarak kullamlan derslik, 
spor salonu, kiitUphane, laboratuvar, vb. saYllarda hatah veri girit?i yapllmamasl hususuna azami 
ozen gosterilecektir. MEis Modiiliinde giincellenen bilgiler, Bakanllgllmz biinyesinde bulunan 
diger moduller tarafindan da (ta~lmah egitim modiilu, odenek takip modiilu, e-yatmm modulii 
ve noml i§lemleri modiilu) degerlendirilmektedir. Bu nedenle Bina adres kontrol, Bina dummu, 
Tahsis durumu, Bina kullanlml (ozellikle okulun toplam derslik saYlsl) ekranlanndaki bilgilerin 
eksiksiz ve dogru girilmesi olut?abilecek magduriyetleri engelleyecektir. 

7- Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi giri~leri; pansiyon avma, kapama, kapasite artInml ve 
pansiyon tUru degi§ikligi gibi i~lemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bagh oldugu genel 
mudiirltiklerde oldugundan bu gibi degi~iklikler Devlet Kummlan Modiiliinden ilgili genel 
mudurliiklerce girilecektir. YatIh ogrenci ekleme it?lemi, ogrencinin pansiyonunda kaldlgI okul 
mudiirliigtt tarafmdan e-Okul Yonetlm Bilgi Sistemlerinden, Kurum it?lemleri/Bilgi Giri~ 
i§lemleriN atIh Ogrenci Bilgileri boliimiinden zamanmda yapIlacaktrr. 

8- Ogretmenevi, ogretmenevi ve ~am sanat <?kulu, egitim merkezi ve sosyal tesisler ile 
uygulama oteli bulunan mesleki ve teknik anadolu liseleri yatak kapasitelerini MEis 
Modiiliinde bina bilgileri ic;erisindeki bina kullanllll1 ekramna girecektir. 

9- 657 saYlh Devlet Memurlan Kanununun 191.maddesi geregince saglIk miidiirlugu, 
PTT, belediye vb. kurumlarm biinyesinde ac;llan okuloncesi kurumlan, Diyanet i§leri 
Ba§kanhgma bagh 4-6 ya§ kurslar, i~ Kanunu'na gore i§letmelerde aC;llan kre§ler, belediyeler ve 
demeklerce aC;llan kre§ler, Aile, C;ah~ma ve Sosyal Politikalar Bakanhgl C;ocuk Hizmetleri 
Genel Mudiirlugu'ne bagh kurumlarda egitim goren 36-66 ay araSl c;ocuk saytlan ile ogretmen 
ve bina bilgileri e-Okul Yonetirn Bilgi Sisternleri uzerinden gerekli kontroller yapllarak 
gUncel1erne i§lemi yaptlacaktrr. Aynca, il ve ilc;e rnilll egitim mudiirliiklerince de gerekli takip 
sagianacaktrr. 

10- e-Okul Yonetirn Bilgi Sisternleri Moduliinde; ta~lrnall egitirne tabi ogrenci, 
birle§tirilrni§ slm:flarda okuyan ogrenci ve kayna§tIrma egitirnine tabi ogrenci bilgilerinin ozUr 
gruplan He birlikte eksiksiz olarak 1anlrnlamalannm yapl1masl gerekrnektedir. 

Adres: Atatiirk Bulv. 0664SK1Zl1ay/Ankara Aynnttll bilgi iyin: Turgut Ozlahy 
Elektronik Ag: \VW\v.meb.gov.tr Tel: (0 413 2752 
e-posta: sgbistatistik@meb.gov.tr Faks: (0312) 418 64 01 

Btevrak gUvenli elelrtronik imza ile imzalamm~l1'. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden 1916-9b65-32b6-802a-8b37 kodu He teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden


11- Mesleki ve Teknik Egitiro Genel Mudiirlugune bagh ikili mesleki egitim 
merkezlerinin tUm bilgi gL~leri, MEi.s ModUliinden yapllacakru. Daha once Hayat Boyu 
Ogrenme Genel MudiirliioOUne bagh olan Mesleki Egitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Egitim 
Genel Mudurlugune devre~ olup~ orgiin egitimde degerlendirilecektir. Aynca, daha once 
Ortoogretim Genel MudiirlUgune bagh olan Spor Liseleri ve Giizel Sanatlar Liseleri de, 
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MudiirlUgune devredilmi~ olup, bu okullar mesleki ve teknik 
ortaOgretim olarak smrflandmlacaktrr. 

12- Bakanhgnmza bagh okul ve kururnlar bilgisayar saytlarml, MEis ModUlunde yer 
alan bina kul1amm ekranlarma, "Biiroda kullamlan bilgisayar saYlsl"," Egitim ama9h kullamlan 
bilgisayar saYlsl" ve "Fatih projesi kapsammda tablet bilgisayar saYlsl" aynnttsmda 
gireceklerdir. 

13- Bilgi giri~i i~lemi srrasmda ilgili gene! mudiirlUkler ile i1 ve i1ge milli egitim 
miidiirlUk1eri, kendilerine bagh okul ve kurumlardaki bilgi giri~ini MEis Sorgu ModUliinden 
sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Aynca, bilgilerini' gilncellemeyell, hatah ve eksik 
bilgi giri~i yapan okul ve kurumlarla ilgili gerekli onlemleri alacaklardlI. 

14- MEis ModUlu bilgi giri~i i~lemleri tamamlandtktan soma girilell .bilgiler srraslyla 
okul miidurU, i1ge milll egitim mudUrii ve il milll egitim miidiirii tarafmdan 3 ~amah olarak 
kontrol edilerek onaylanacaktrr. 

15- llgili egitim ogretim Ylltna ait istatistiki bilgiler i9in, MEis Sorgu ModUlu 
kullamlarak alman raporlar esas almacaktrr. Aynca, veri tutarhhg1llln saglanmasl amaclyla 
''http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64'' adresinde yaymlanan ollceki ytllara ait 
resmi istatistik kitaplarmdaki bilgilerin dikkate almmasl gerekmektedir. 

2018-2019 egitim ve ogretim YIlt ile ilgili MEiS ModUliine veri giri~ i~lemleri 
12 Kaslm 2018 Pazartesi gilnii ba~layacak, 18 Ocak 2019 Cuma gilnii itibari ile MEiS 
ModUlii il onaylan tamamlanml~ olacaktlr. Aynca, ekteki veri toplama siireci tablosuna gore 
veri top lama i~lemleri devam edecek ve Meis Sorgu ModUlune Bilgi i~lem Dairesi 
Ba~kanh~llca, ekte belirtilen tarihlerde veri aktanIDl yapllacaktlr. 31 Mayls 2019 Cuma gilnii 
MEis ModUlii veri giri~ine tamamen kapatllacakttr. ModUllerdell raporlama ama9h almacak ve 
resmi istatistik yaymmda kullamlmak iizere Meis Sorgu ModUliine son veri aktanm i~lemleri 
ise Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanllgl tarafmdan 1 Temmuz 2019 Pazartesi gUllU itibariyle 
yapllacaktlI. 

2018-2019 Egitim ve ogretim ytlt okulla~ma oranlannm hesaplanmasl ve kullanllinasl, 
2018 Adrese Dayah Niifus Kaytt Sistemi sOlluylanmn Tiirkiye istatistik Kurumu tarafindan 
kamuoyulla aylk:lanmasmdan soma mumkilll olacaktlI. 

Bilgi giri~lerinde hata yapllmamasma ozell gosterilecek, hatalt bilgi giri~indell 
ba~ta il milll egitim miidiirii oImak iizere diger birinci derecedeki birim amirleri ile okul 
miidiirleri sorumlu olacakttr. MEis ModUlu bilgi giri~ille kapatlldtktan soma, (sehven yanh~ 
yazllIDl~tir, hatalt bilgi girilmi~tir vb.) bilgilerin duzeltilmesi konusunda okul ve kurumlardan 
gelen diizeltme talepleri dikkate almmayacaktu. Hatah biIgi giri~i yapanlar hakkmda gerekli 
idari i~lemler yapllacakttr. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 
Reha DENEME(:: 


Bakan a. 

Bakan Yardimcisl 


Ek: Tablo (1 sayfa) 

DAGITIM: 
Geregi: Bilgi: 
B Planl APlam 

Adres: Atatiirk Bulv. 06648K1zllay/Ankara Ayrmhh bilgi iyin: Turgut Dzlally 
Elektronik www.meb.gov.tr Tel: (0 312)413 2752 
e-posta: sgbistatistik@meb.gov.tr Faks: (0312) 4186401 

B~-evrakgUVenli elektronikimza lie imzaIannn~ttr. https:!/evraksorgu.meb.gov.tradresinden 1916-9b65-32b6-802a-8b37 kodu i1e teyitedilebilir. 

https:!/evraksorgu.meb.gov.tradresinden
www.meb.gov.tr
http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64

