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ilgi: Temel E[itimGenel Miidiirltigii'min 31/0312016 tarihli
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MEBBIS tizerindeki "Okul Oncesi E[itim ve ilk<igretim Kurum Standartlarr
Modiilii" ntin resmi okul dncesi elitim kurumlan, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokullan
ve yahlt bcilge ortaokullarr igin 31 Mart-0l Temmuz 2016 tarlbleri arasmda verigiriglerine
agrldr[rna dair Bakanhfrmrz Temel E[itim Genel Miidtirliifti'niin ilgi yaz/ran ile iq ve
iglemlere ait agrklamalar ektegcinderilmigtir.
Bilgilerinizi, ilgi yazr dofrultusunda gerekli iglemlerin yaprlmasrnr ve herhangi bir
aksakhfa meydan verilmemesini rica ederim.
Metin YALQIN
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a.

il tritn Elitim Miidririi
EKLER:

t-

ilgi Yazr ve Ekleri (5

sayfa)

DAGITIM:
-I7 ilge Kaymakamhlrna
- Maarif Mi.ifettigleri Bagkanhlrna
- Strateji Geliqtirme B<jliimtine (Arge B irimi)
- Merkez ve Merkeze Balh Resmi Anaokulu,
ilkokul, Ortaokul ve imam Hatip Ortaokulu Miidiirltiklerine
- Din Olretimi Hizmetleri Bdltimiine
- Mtidtirliiliimiiz Web Sayfasrna
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itgi: zs Arahk 2014 tarlhve 6928377 sayrh Makam oluru ile yayrmlanan ,.Okul
Oncesi
Egitim ve ilkcifretim Kurumlan Standartlarr Uygulama y<inergesi.

MEBBIS veri tabant iizerinde yer alan "okul Oncesi Elitim ve ilkcigretim
Kurum
Standartlan Modtilii", yurt genelindeki ttim resmi okul dncesi
elitim kurumlan, ilkokul,
ortaokul' imam hatip ortaokullarr ve yafih bdlge ortaokullannda
veri giriglerine agrlmrg olup
sisteme veriler 3l Mart-01 Temmuz 2016 tarlhleri arasmda
girilebilecektir.
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EK-1

a. il/itge Milli Efitim Miidiirltiklerince Kurum Standartlan Sistemi Uygulama Oncesi
Tamamlanmasl Gereken Qahgmalar

1.

Kurum Standartlart Sisteminin amacma uygun olarak iglemesini saflamak iizere sistemin
felsefesini, hedeflerini, igerilini, siirecini agrklayan ve aynl zamanda

bir bilgi

bankasr

niteli[ine sahip "Okul Oncesi Elitim ve ilktigretim Kurumlan Standartlan Krlavuz

Kitabr" ve Kurum Standartlarr Modtilii'nde kullanrm kolayhlr saflamak iizere

sisteme

veri giriqi yapacak olrenci, veli, dlretmen ve ycineticilerin rolleri ile veri girig iglemlerini
nastl ve hangi amagla yapiacalrnr teknik olarak agrklayan "Okul Oncesi

Efitim

ve

ilktifretim Kurumlan Standartlan Veri Girigi Rehber Kitabr" hazrlanmrgtrr.
Hazvlanan kaynaklar kullantctlara ulaqtnlmak iizere Genel MUdUrli.igiimtizi.in web
sayfasmda (www.tesm.meb.sov.tr Yaymlanmz krsmrnda) ve MEBBIS iizerindeki Kurum

Modiilti girig ekranmda yayrmlanmrgtr. Ek olarak sistemde yaprlan
gtincelleme gahgmalarr yayrmlanan kaynaklarda anhk olarak takip edilebilecektir.
Standartlarr

Kullanrcrlarrn hazrlanan kaynaklar hakkrnda bilgilendirilmesi,
2. 09-13

Mart 2015 tarihleri arasmda Mersin Hizmetigi EEitim Enstitiisiinde gergeklegtirilen

Kurum Standartlan Seminerine katrhm sallamrg illilge milli elitim miidiirliiklerinde
gdrevli gube miidtirii ve peflerin, 2l-25 Mart 2016 tarihinde Antalya Falez Uygulama
Otelinde gergeklegtirilen Kurum Standartlarr Raporlarmrn Analizi ve De[erlendirilmesi
seminerine katrlan geflerin bilgi ve birikimlerini il/ilge

milli egitim

mtidiirlUklerindeki

Kurum Standartlarr ile ilgili gahgmalarr ytirtitecek birim gahganlan ile bilgilendirme
toplantrlan yaparak paylagmalarr,
a

Aga[rda belirtilen takvime uygun olarak iqlemlerin gergeklegtirilmesi,

30 Mart 2016

Sistemin agrlmasr

I l-22 Nisan 2016

Bilgilendirme toplantrlarmrn
yaprlmasr

01 Temmuz 2016

Sistemin kapatrlmasr

02Temmuz2016

Raporlann almmaya baglamasr

4. Sisteme veri giriglerinin MEBBiS sayfasr i.izerinde yer alan "Kurum Standartlan"
modiiliinden yaptlmast,

5. MEBBIS sayfasr iizerinde "Kurumlan Standartlarr" modiilii baglprnr gdremiyor iseniz;

modiil yetkilerinizin kontrolti igin ilinizdeki MEBBIS ydneticisi

ile gdriiqtilerek

yetkilendirme ve gerekli kontrollerin yaptlmasmtn sa[lanmasl

6.Ilinizdelilgenizde gdrevlendirme ile bagka bir kurumda gahgan olretmen ve ydneticilerin
g6revlendirme kaydmm (dzellikle gdrevlendirme baglama ve bitig tarihlerinin) kontrol
edilerek gerekli giincellemelerin yaptlmast,

7. 2011 yrhnda iKS sisteminde okullann veri giriglerini takip etmeleri ve denetimlerde
kullanmalarr igin maarif miifettiglerine tanrmlanan ifS gifrelerinin yetkilerinin ve
kullanrlabilir olduklarrnm kontrol edilmesi,
8. Maarif mtifettiglerinin rehberlik veya denetim amagh olarak ziyaret ettikleri okullarda

Kurum Standartlarr sisteminin kullanrmr, veri girigi gibi konularda hazrlanan kaynak
kitaplarr da (Okul Oncesi Elitim ve ilkOgretim Kurumlan Standartlarr Veri Girigi Rehber

Kitabr, Okul Oncesi Elitim ve ilkttgretim Kurumlan Standartlan Ktlavuz Kitabt)
kullanarak kurumlara rehberlik yapmalarrnm sa[lanmast,

9. MEBB|S iizerinde yer alan Kurum Standartlarr modiiltine her okulun zamanrnda girig
yapabilmesi igin ozellikle veli ve dlrencilere gerekli olanak ve teknolojik altyapmtn
saflanmasr,

10.

20.01.2011 tarih ve 928 sayrh makam onayr,
04.02.2011

tarihli 1591 sayrh makam onayrve

0610312012

tarihli 3830 sayrh makam olurlan ile il maarif miifettigleri, okul miidiirleri

ve 6lretmenlerden oluqan

ifS il

Ekiplerinde yer alan

ifS il

E[iticilerinin,

gerek

dululdufiunda Kurum Standartlarr sisteminin iglerlik kazanmasmda yaprlacak rehberlik ve
bilgilendirme gahgmalarda ihtiyag duyuldu[unda iincelikli olarak gdrev verilmesi,

11. il

ARGE ekipleri

ile

sistemi yurtitme

ve

izleme gahgmalannm yaptlmasmda

koordinasyon saflanmasr,

12.

Ozel e[itim okullan, vakrf okullan, 6zel 6$retim okullanrun bu yrl sisteme girig

yapamayacaklart konusunda ilgililerin bilgilendirilmesi,

il/ilgedeki kurumlannm Kurum Standartlarr Modiiltine ydnelik veri giriglerinin
Sistemde yer alan "Deferlendirme Analiz" ktsmmdaki "Kurum Detay Ekrant" ve "Siireg

13.

izleme Ekranmdan" takip edilmesi ve bu konuda kurumlara gerekli rehberli$in yaprlmasr,

B' okul oncesi Efitim Kurumlan ile ittrot<ut/ortaokullarda yaprlacak
ig ve iglemler
1' okullarda Kurum Standartlan siirecinde gdrevli personel ve
diler sorumlu paydaglann
(Kurum ycineticileri, d$retmenler, okul Aile Birligi vs.)
belirlenerek takvime uygun olarak
gahgma pro grammln yaprlmasr,

2' Kurumlar, sistem giriglerine MEBBIS tizerinden kurum kodu ve gifresi
ile girig yaparak
"Kurum Standartlan" modiilii tizerinden veri giriglerini yapmasr,

3' ogretmen, veli ve iilrencilere Algrsal Yarar olgeklerinin (anketlerin)
doldurulmasr ve
sistemin amaglafl hakkrnda bilgi verilmesi ve bu gahgmad4
Bakanlk tarafindan
hazrlanmtg kaynaklann (Okul Oncesi Elitim ve ilkcilretim
Kurumla' Standartlan Veri
Girigi Rehber Kitabr, okul Oncesi Elitim ve ilk<igetim Kurumlan
Standartlan Krlavuz
Kitabr) kullanilmasr,

4' Qocuk ve velilerin anketleri doldururken sisteme nasrl girig yapacaklan
hakkrnda bilgi
verilmesi (e-okul veli bilgilendirme ekranr ve MEBBiS ana
sayfasrndaki
Duyurular

ksmmda bulunan Kurum Standartlan bagh[rndan Veli/ogrenci
Girig Sayfasrna erigimin
safilanmasr)

5' Kuruma yeni gelen veya MEBBiS Sifresini bilmeyen dlretmen veya ydneticilerin
kigisel
pifrelerinin okul tarafindan gUncellenmesi,

6. Veri Giriq iqlemi;

a' Mevcut Durum Girig ekrant tizerinden miidiir ya da sorumlu miidiir yardrmcrsr
tarafindan
okul ktinve bileilerinin (e-okuldan ve MEBBiS'in diler modiillerinden
aktanlan) kontrol
edilerek hatah bilgilerin gi.incellendikten sonra onaylanmasl,

b' onay iglemi ile birlikte, ydnetici, dlretmen, veli ve gocuk algrsal yarar
cilgeklerinin
(anketlerin) agilmasr sa[lanmasr,

c' Ankete katrlmak isteyen gocuk ve velilerin
edilmesi.

sisteme erigimlerinin sallanmasrnda rehberlik

d. Veli ve dlrencilerin veri giriglerinin takibi ve kargrlagrlan sorunlar hakkrnda
destek
hizmetinin sa[lanmasr,
e. Ydnetici ve dlretmen veri giriglerinin tamamlanmasr

f.

Mevcut Durum ve Algrsal Yarar Olgeklerinin (anketler) 30 Haziran tarihine kadar
tamamlanmasr

g. Mevcut durum bilgilerinin hepsinin doldurulmasmdan sonra okul onaymm verilerek
tamamlanmasr.

okul Oncesi Egitim Kurumlarr ile ilkokuyortaokullar igin Veri Girig Takvimi
Tarih

Gdrev

30 Mart - 08 Nisan 2016

e-Okul' daki rilrenci ve veli bilgilerinin gi,incellenmesi

Gdrevlendirme olarak g6rev yapan d[retrnen

ydneticilerin MEBBIS bilgilerinin

ve

ve

gifrelerinin

gtincellenmesi
11 Nisan

- 22 Nisan

2016

Okuldaki tiim paydaqlara ydnelik gerekli bilgilendirrne
gahgmalarrnrn yapilmasr ve kurumsal

altyapmn hazr hale

getirilmesi
25

Nisan - l0Haziran2016

Ydnetici, Olretmen, Qocuk

ve Veli Algrsal

yarur

Olgeklerinin doldurulmasr

l3Hazftan- I Temmuz20I6 Okul Mevcut Durum Giriglerinin Tamamlanmasr ve
Kurum Onaymm verilmesi
01 Temmuz

- 0l Eyliil20l6

2014/2015 Egitim

ve Olretim yhna ait Kururnsat

Raporlannrn almmasr ve 2015/2016 E[itim ve Olretim yrh
Okul Geligim Planlarrnda kullanrlmasr

Not: okullarrn bulunduklarr btilgenin e[itim d[retimlerini etkileyen gevresel
nezdinde (mevsimlik tarrm

iggililr,

gdg vs.) takvimde

de[igiklile gidilebilir.

iletigim Bitgileri:

Milli E[itim Bakanhpr
Temel

E[itim Genel Miidtirltigi

E[itim ortamlanrun ve ogrenme Siireglerinin Geligtirilmesi Daire Bagkanh[r
Kurum Standartlarr Sistem Sorumlularr
CeTenTUNABOYLU
Tel: 0 312 413 27 08

durumlar

Erdi YUCE

Tel:0 312 41327 05
Ahmet BA$YIGIT

Tel: 0 312 413 27 06
e-posta : tegm_ortamgelistirme@meb. gov.tr

