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T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 ACELE VE GÜNLÜDÜR
Sayı : E-94025929-42-34521635 13.10.2021
Konu : Meis Modülü Bilgi Girişleri
             (2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı)

 ...........................KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : MEB /Strateji Geliştirme Başkanlığının 05.10.2021 tarihli ve E-49614598-42-33899307 sayılı     
  emirleri.      

                                Bakanlığımızın İlgi emirleri gereği, tüm resmi ve özel okul ve okul dışındaki 
kurumlar (Özel Öğrenci Yurtları hariç)  2021 - 2022 eğitim öğretim yılı  veri girişlerini  MEİS Modülüne 
 11 Ekim 2021 Pazartesi gününden itibaren yapmaları ve  30 Kasım 2021 tarihine kadar 
tamamlamaları gerekmektedir.

Aynı binayı kullanan resmi ve özel okul / kurumlar ile  yeni açılan resmi ve özel okul / 
kurumlar, MEİS Modülüne bilgi girişlerini 28 Ekim 2021 Perşembe gününe kadar tamamlamaları 
gerekmektedir. 

    Resmi okul/kurumlar Bina Bilgilerini "Bina Bilgileri Modülü" üzerinde tanımladıktan / 
gerekli kontrolleri yaptıktan ve Bina Bilgileri Modülüne Kurum Onayı - İlçe Onayı verdikten sonra 
Meis Modülündeki "Bina/Adres Kontol" ekranına geçiş yapabilecek ve bilgilerini girebileceklerdir.

Tahsisli bina kullanan resmi okul / kurumlar; Tahsis Girişi İşlemi bina sahibi kurum 
tarafından "Bina Bilgileri Modülü" üzerinde yapılmadan Meis Modülünde işlem yapamayacaklardır. Bir 
önceki yıla göre tahsis edilen dersliklerde değişiklik varsa, bina sahibi kurum "Bina Bilgileri Modülü" 
üzerinden bu değişiklikleri yapması gerekir.  Bina Bilgileri Modülünde tahsis edilen derslik sayısı ile, 
Meis Modülündeki tahsis ekranına yazılan derslik sayısının aynı olması gerekir.
Not: Bina Bilgileri Modülünde bir önceki yıla göre tahsis edilen derslikteki değişiklik, tahsis edilen 
kurum değişikliği vb. tahsis işlemleri ile ilgili bilgi değişikliklerinde Bina Bilgileri Modülünün onayını 
kaldırmadan işlem yapılabilir.

Meis Modülünde “Bina Durumu" ekranına girilen veriler ile  başka bir modül olan "Bina Bilgileri 
Modülü" verilerinin ( Bina adı, Bina sayısı, Bina türü, Derslik sayısı, Varsa Tahsis Edilen Derslik Sayısı 
ve Anasınıfı derslik sayısı, Laboratuvar sayısı, Atölye sayısı,  Bina yüz ölçümü, Kat sayısı, vb.)  aynı 
olması gerekir. 
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 Hızlı ve Düzgün Bilgi Girişi Yapmak İçin:   Tüm resmi ve özel okul/kurumlar MEİS Modülünde 
 "Kurum Genel Bilgileri" başlığı altındaki "Dönem Seçimi" kısmından tarihi 02/12/2020 olarak 
seçerek bir önceki dönem girdikleri  verilere ulaşabilirler ve bu verileri eğer değişiklik yoksa dönemi 
11/10/2021 yaparak  bu dönemin verilerine girebilirler. 

Ek derslik yapılması, yeni bina yapılması, özel okullar için kontenjan artışı/azalışı, bir önceki 
yıl derslik sayısının eksik ya da fazla girilmesi vb. durumlar dışında TOPLAM DERSLİK SAYISI 
değiştirilmeyecektir. 

               Tüm resmi ve özel okul/kurumlar Meis Modülünde "Durum ve Onay" başlığı altındaki 
"Kurum Durum Raporu"na bakarak hangi ekranların dolması gerektiğini, eksik ekranlar olup 
olmadığını buradan görebilirler. Burada bütün ekranlar girilmiş olarak gözüktüğünde  Kurum Onayı 
verilebilir.

                                Tüm resmi ve özel yeni açılan okullar ve aynı binayı kullanan İlkokul ve 
ortaokulların bilgi girişlerinin bizzat İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ilgili birim personeli 
gözetiminde yaptırılması, diğer tüm resmi ve özel okulların bilgi girişlerinin ise sistem üzerinden 
kontrol edilerek eksik ya da hatalı girişlerin tespit edilip, gerekli düzeltmelerin yaptırılması İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerince yapılacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu görevi yerine  getirilebilmesi 
için gerekli önlemleri alması gerekir.

             Meis Modülü Bilgi Girişleri ile ilgili Açıklamalar ve Aynı Binayı Kullanan Okul / 
Kurum Listesi yazımız ekte olup, bilgi girişlerinin  bu açıklamalar doğrultusunda  yapılması gerekir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Şemun AKMAN
Vali a.

 İl Milli Eğitim Müdür V.

Ek : 
1-Meis Bilgi Girişleri -Açıklamalar (7 sayfa)
2-Aynı Binayı Kullanan Okul Bilgileri(9 sayfa)

Dağıtım
Gereği: 
16 İlçe Kaymakamlığına 
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)Yazılmıştır.


