
2015-2016 eğitim-öğretim yılı 
istatistiki bilgi giriş işlemleri
19 Ekim 2015 Pazartesi günü 
başlayacak ve 13 Kasım 2015 
Cuma günü tamamlanmış 
olacaktır.

İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM 
MODÜLLERDE  YAPILACAK İŞLEMLER



 e-Okul sisteminden, tüm resmi-özel 
bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul 
ve tüm ortaöğretim kurumları 
bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul, 
ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına 
ait öğrenci bilgileri bilgi girişleri 
yapılacaktır. 



MEBBİS/MEİS Modülü 
 Eğitim olanakları ekranlarına tüm resmi-

özel kurumlar, 
 Öğretmen bilgileri ekranlarına Özel 

Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne 
bağlı tüm kurumlar, 

 Kursiyer bilgileri ekranlarına sadece Özel 
Öğretim Kursu, özel motorlu taşıt 
sürücüleri kursu ve özel muhtelif kurslar 
bilgi girişi yapacaktır.



 Dersaneden okula dönüşen kurumlar, 
kendi ekranlarını güncelledikten sonra; 
Özel öğretim kurumları menüsü altındaki 
Dersane/Kurslar (Dersane /Kurslara 
girince dönüşüm öncesi dersanenin adını 
sistemden görecekler.) ve Kursiyer Öğrenci 
(Dersane) ekranlarını açıp dersane
bilgilerini de gireceklerdir.



 Okula dönüşen dershaneler, geçmiş 
(eski kurum kodu ile) döneme ait 
kursiyer bilgilerini MEİS Modülüne 
gireceklerdir. 

 Not:1- Dersane kursiyer öğrenci 
sayıları 1 Eylül 2014-1 Eylül 2015 
dönemini kapsamaktadır.(Tablonun 
altında da açıklama mevcuttur.)



 MEİS modülüne her kurum, kullanıcı 
adı ve şifresini girdiğinde karşısına 
gelen ekranlardan sadece kurum genel 
bilgileri altındaki ilgili ekranlara ve bağlı 
olduğu genel müdürlük altındaki ilgili 
ekranlara bilgi girişi yapacaktır. 



 Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; 
Devlet Kurumları Modülünden ilgili genel 
müdürlüklerce girilecektir. 

 Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin 
pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü 
tarafından e-Okul sisteminden Kurum 
İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı 
Öğrenci Bilgileri bölümünden 
yapılacaktır. 



Okul ve kurumlar, kullandıkları bina 
kendilerine ait ise bina kullanım 
ekranını dolduracak, tahsis ekranına 
herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. 
Tahsis ekranı sadece kendi binası 
olmayan başka okulun binasını 
kullanan okul ve kurumlar tarafından 
doldurulacaktır. 



 Bina kullanım ekranları 
güncellenirken, derslik, 
anasınıfı olarak kullanılan 
derslik, spor salonu, 
kütüphane, laboratuvar, vb. 
sayılarda hatalı veri girişi 
yapılmaması hususuna özen 
gösterilecektir. 



Özel dershaneler, MTSK’lar, Özel 
Muhtelif Kurslar, Özel Etüd Eğitim 
Merkezleri, Bilim Sanat Merkezi, 
Öğretmenevi ve Akşam Sanat 
Okulları gibi kurumlara ait bilgi 
girişleri http://mebbis.meb.gov.tr
adresindeki “MEİS” modülünden 
yapılacaktır.



Ayrıca İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine ait istatistiki 
bilgiler ve ilçe formları bilgi 
girişleri de “MEİS” 
modülünden yapılacaktır.



 MEİS, E-OKUL, HEM, EYAYGIN 
ve  özel öğretim modülleri bilgi 
girişlerinde  birinci derecede 
sorumlu kişiler okul/kurum 
müdürleridir.



 Bilgi girişleri yapılmadan önce 
ekranlardaki AÇIKLAMALAR 
MUTLAKA OKUNMALIDIR.



 İstatistiki bilgilerin sağlıklı alınabilmesi 
için E-OKUL modülünde öğrencilerin;

a) Taşımalı eğitime tabi öğrenci
b) Birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci
c) Kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci (özür 

grupları ile birlikte),
Tanımlamalarının eksiksiz olarak 
yapılması gerekmektedir.



“Tahsis Durumu” Ekranı
 Aynı binaların birden fazla kurum müdürlüğünce 

kullanılması durumunda; bina sahibi okul, bina 
kullanım ekranını dolduracak, Tahsis Durumu 
ekranına bilgi girişi yapmayacak; kiracı konumundaki 
okul yalnızca tahsisli bina durumunu dolduracak. 



Bina Bilgileri altındaki 
“Bina Kullanımı” ekranı

Bu ekran 
girilirken özellikle 
derslik sayılarına 
dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 
Derslik Sayısı 
(kullanılan, 
kullanılmayan, 
anasınıfı dahil)
satırındaki kutuya 
okul binasının 
projesinde 
belirtilen derslik 
sayısı yazılmalıdır.





“Bilişim / İnternet ve
Çevre Birimleri” Ekranı



 Bilgi girişi işlemlerinin doğruluğu kontrol edilip 
tamamlandıktan sonra MEİS modülünden okul/kurum 
müdürü tarafından, kurum onay ekranından onaylanarak 
bilgi giriş işlemleri tamamlanmış oluyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde, ilçelerindeki tüm okul 
ve kurumların onayları tamamlandıktan sonra İlçe Milli 
Eğitim Müdürü tarafından ilçe onayı yapılması 
gerekmektedir.



Tüm resmi-özel okul ve 
kurumlar onay işlemini “MEİS” 
modülünden yapacaktır.


