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Bakanhlrmrz Bilgi iglem Daire Bagkanhlt tarafindan Bina Bilgileri Modiilii'niin
MEBBIS'de kullanrmrna agrldrlrna dair ilgi yazr ekte gOnderilmig olup;
Bina ve bina igi ba[rmsrz bdliimlerin bilgilerinin ( adres, binanm fiziksel durumu,
kapasite, srnava uygunluk durumu vb.) ilgi yazt ve kullantm ktlavuzu do$rultusunda
bagrmsrz binasr olan biitiin resmi okul / kurumlanmrz tarafrndan iVBniLiXf,B
doldurulmast hususunda bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.

Metin YALQIN

Vali a.
il rvlini rgttim vtiidiirti
EKLER:

-ilgi Yazr (1 Sayfa)

DAGITIM:
- I / rlge

^.4),maKamllglna
-Resmi TiiLrn Okul/Kurum Mtidiirliiklerine
- Yaymlanmak iizere Miidiirliiliimiiz Web Sayfasrna

\:JM:H
Karaman I$ Merkezi / Il Milli Egirim MiidiLtiigii,/AFyONKARAHiSAR
Strateji Geli$tirme Bttliimii 4.KAT
AynntL Bilgi iCin:R.$AHAN-

ElektronikAg

:http://aryon.meb.gov.trl

VHKi

Tel: 0272213 '76 04 ll29-178
Faks:0272213 7605

e-posta: strateji gelistirme03C4mebgov.tr
Bu €vrak gilvenli el€ktronik im"a ile imzalanmrstr. http://er..'aksorgu.meb.gov.tr

\

ad.resinden

2432-8d70-3de5-a0f6-8dc5

kodu ile teyit edilebili.

Mlt-ti r,eiTi[,l
Filgi iglem Daireti BagkanlrSr

$ayr : 87ti46353 -7 A5.9t)-F..381 6502
Konu: Bina Bilgileri Modtilii

2].0i.201'1

I)AE.ITIM YIRLERiNE

Bsgkarllglinrzca hazrrlannrr| 0lan Bina Bilgileri Modulii MEBBisde kullaruma

.

a{ rlm r$trr.

Sriz konusLr modiil, Bakanrrlrnrrza basrr devrel kurumlannrn sahip orduklan binalarrn
.
ve bina igi ba!rmsrz b6li.imlerin bilgilerinin (adres, binanrn fjziks.-'l durumu, r,apasite.
sinaua

.

uygunluk durumu vb.) toplanmasr anracryla oluiturulm u$tur. iledeyen .u*cl9J. ;l;
bilgilerinin okullarrmrzla ilgili iqlcmlqrjc ven planlamalarda kullanrlmasiamaqtanmaktadri. Kullanrm Krlavuzu Ciriq ckranr {lt meniisrinde (88M00002) yer almaktadrr.
. Bagrmsrz hinasr olan biitiin kurumlarrrr bu bilgileri eksiksiz olarak gi.*"ri dn"* u.z
etmcktedir. Cerekli iqlemlerin ivedilikle yaprlmasr hususunda;
Bilgilerinizi ve gerelini rica cd,jrirn.
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"'AdemKAYA"'<ademkaya@meb.gov.h>
<ahmetsari(0meb.gov.tr>
Bina Bilgileri Modiilil lllere Duluru

tvt (Junter.

Yeni agrlmr5 olan "Bina Bilgileri" modiilUnde kurumlarrmrzrn kullandrklarr binalartn, binalann igerisindeki
katlann ve katlarda bulunan her bir boltimi.in (Derslik,Depo,Laboratuar,spor salonu,yemekha ne,ar$iv, wc vb.)

detayh bilgilerinin edinilmesi amaglanmaktadrr.
ilerleyen aqamalarda diler bir gok projede(Srnav binalan gibi) kullantlacak olan bu bilgilerin tam ve dopru
olmasr onem arz etmektedir. Bilgilerin gecerli olabilmesi igin kurum ve ilge onaytndan gegmi$ olmasl

gerekmektedir.
gu ana kadar yaprlan veri giriqlerinde bazr srkrntrlar

oldulu tespit edilmistir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

-

-

Kurumlar, binalarrnr Bina Ekleme(88M02002) ekranrndan her bir bina icin avn avn olmak iizere
adres bilgisini girerek ekleyecektir.Bu ekrandan drg kapr no segimi yaprldrktan sonra haritadan konum
seEimi yaprlarak kaydedilebilir.
Eklenmig olan binalarla ilsili detavh bilgiler "Kurum Binalan(88M02003)" ekranrndan

doldurulacaktrr.
Binalarrn konum bilgisinin doEru bir sekilde isaretlenip kavdedilmesi eerekmektedir. Konum bilgisi
kayrt iglemi, ilk defa kaydedilecek olan bina igin "Bina Ekleme(B8M02002)"ekranrndan , kayttlt
binalar iginse "Kurum Binalarr(88M02003)" ekranrnda yaptlabilir.
Binalarla ilgili genel bilgilerin girllmi5 olmasr yeterli olmamaktadlr. Binalann icerisindeki tUm
baEtmstz bijlijmlerin girilmesi gerekmektedir. " BaErmstz BiilUmler(BBM02004l" ekrantndan BinaKat secimi vaprlarak sdzkonusu katta bulunan b6liimlerin detavlarrvla birlikte girilmesi
gerekmektedir.
Yaprlan incelemelerde kurumlarrn binalara baErmsrz bijliim bilgilerini girmeden onav verdiEi

sairtjlmektedir. Bu durumda olan kurumlara ilce onavr verilmeyip kurum onavlan kaldrnlarak bu
kurumlarrn tekrar veri girisi yapmast saFlanmaltdtr.
yetkili
kullanrcrlara agrlacak ekranlar:
Kurum

-

o
o
o
o
o
o
ilge

Notlar/Duyurula(88M00001),
Kullanrm Klavuzu(88M00002),
Bina Ekleme(BBM02002),

Kurum Elna la n(8BM02003),
Bairmsrz BttlU mle( B8M02004),
Kurum onayr(BBM02005)

yetkili kullanrcrlara agrlacak ekranlar:

o
o
o

Notlar/Duyurular(B8M00001),
Kullanrm Klavuzu(8BM00002),
Onay islemleri(88M04001),

o Bina Sorgulama(88M04002),
o Ba$rmsrz Bdliim Sorgulama(88M04003)
Bilgilerinize.

Adem KAYA
Milli Egitim Bakanhlr
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