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f. Veri girişlerini takip etmek suretiyleöğrenc.i ve velilerekarşılaşılan sorunlar hakkında

destek hizmetinin sağlanması,

g. Yönetici ve öğretmen anketleritamamlamalarının sağlanması,

h, Algısal Yarar Anketlerinin veri girişleriırin 30 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanması,

i. Mevcut durum vcri girişlerinin 22 Mayıs 20|7-30 Flaziran 2017 tarihleri arasında

tamamlanmasr,

Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile İlkokul/Ortaokullar için Veri Giriş Takvimi

Not; Okulların bulundukları bölgenin çevresel durumları dikkate alınarak (mevsinrlik tarım

işçiliği, göç vs.) takvimde değişikliğe gidilebilir.

Tarih Görev

28 Mart - 03 Nisan20l7 e-Okuldaki öğrenci ve veli bilgilerinin güncellenmesi.

Görevlendirme olarak görev yapan öğretmen ve yöneticilerin

MEBBİS bilgilerinin ve şifrelerinin güncellenmesi.

03 Nisan - 14 Nisan 2017 Okuldaki ttim paydaşlara

çalışmalarının yapılnlası ve

getirilnresi.

yönelik gerekli bilgilendirme

kurumsal alt yapının hazır hale

Mart 20l 7 -3}Haziran 2017 Yönetici, Öğretmen, Öğrencive Veli Algısal Yarar Anketlerinin

doldurulması.

22 Mayıs - 3?Haziran 20 | 7 Okul Mevcut Durunı Verilerin Girişlerinin Tamamlanması,

O3Temmuz-3 l Ağustos 2017 20|6-2017 eğitinı ve öğretim yılına ait Kı.ırumsal Analitiklerin

alınması.

05-15 Eylnl2017 Sistem üzerinden alınan analitiklerin sene başı öğretmenler

kurulunda değerlendirilmesi.



B. Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile İlkokul/Ortaokullarda Yapılacak İş ve İşlemler

1. Okullarda Kurum Standartları sürecinde görevli personel ve ciiğer sorumlu paydaşlann
(kurunı yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği vs,) belirlenerek takvinre uygun olarak

çalışma programının yapılması,

2. Kurumların, sisteme MEBBİS üzerinden kurum kodu ve şifiesi ile giriş yaparak ''Kulum
Standartları" modülü üzerinden veri girişlerini yapması,

3. Öğretmen, veli ve öğrencilere Algısal Yarar Anketlerinin doldurulması ve sistemin

amaÇları hakkında bilgi verilmesi ve bu çalışmada, Bakanlık taraflndan hazırlanmış

kaynakların (Okul Öncesi Eğitim ve İlkogretim Kurumları Standartları Veri Girişi Rehber

Kitabı, Okul Öncesi Eğitim ve ilkogretim Kurumları Standartları Kılavuz Kitabı)
kullanılması,

4. Ögrenci ve velilerin anketleri cioldurı.ırkeıı sisteı-ııe nasıl giriş yapacakları hakkında

bilgilcııclirilmesi (e-Okul "Veli tsilgilendirme Sistemi" ve MEBI]İS ana sayt'asındaki

"Duyurular" bölümünde bulunan Kuruııı Standartları başlığından Veli/Öğreııci Giriş
Sayf'asına erişimin sağlanması)

5. Kurunra yeni gelen veya MEBBİS şiliesini bilmeyen öğretmen veya yöneticilerin kişisel

şifielerinin okul tarallndan gtiııcellenmesi,

6. Veri Giriş İşlemi;

a. Mevcut I)uruın Giriş ekraırı tizerinden müdür ya da sorrımlu müdür yardımcısı tarafindan

okul künve bilgİlerinin (e-Okuldan ve MEBBİS'in diğer modüllerinden aktarılan) kontrol
edilerek hatalı bilgilerin güncellendikteıı sonra onaylannrası,

b. OnaY iŞlemi ile birlikte, yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci algısal yarar anketlerinin
açılması.

c. Ankete katılmak isteyen öğrenci ve velilerin sisteme erişimlerinin sağlanmasında rehberlik
edilmesi,

d. Ankete katılmak isteYen öğrenci ve velilerin sisteme giriş yapmak için gerekli olan kişisel
bilgilerinin (TC Kimlik No, Anne kızlık soyadı vb) talep edilmemesi ve üçüncü şahıslarla
payl aşııramal arı husu sunda bii gi lend i rilnıesi,

e. Anketlerin gönüllülük esasına göre doldurulması hı_ısıısunun vurgulanması,



4. İl/ilÇenizde görevlendirme ile başka bir kurumda çalışan öğretmeıı ve yöneticilerin

görevlendirme kaydının (özellikle görevlendirme başlama ve bitiş tarihlerinin) kontrol
edilerek gerekli güncellemelerin yapılması,

5. İllilÇenizdeki kurumların Kurum Standartları Modülüne yönelik veri girişlerinin Sistemde

Yer alan "Değerlendirme Analiz" kısmındaki "Kurum Detay Ekranı" ve 'oSüreç İzleme

Ekranı" ndantakip edilmesi ve bu konuda kurumlara gerekli rehberliğin yapılması.



EK-3

a. İllİlÇe Mittİ Eğitim MüdürlüklerinceKurum Standartları Sistemi Uygulama Öncesi
Tamamlanması Gereken Çalışmalar

l. Kurum Standartları Sisteminin amacına uygun olarak işlemesini sağlamak üzere sistemin
felsefesini, hedeflerini, içeriğini, siirecini açıklayan ve aynı zamarıda bir bilgi bankası
niteligiııe sahip olan "Okul Öncesi Eğitim vc İıkögretim Kurumları Standartları
Kılavuz Kitabı" ve Kurum Standartları Modülünde kullanım kolaylığı sağlamak üzere

sisteme veri giriŞi yapacak öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin rolleri ile veri giriş
iŞlemlerinin nasıl ve lrangi amaçla yapılacağını teknik olarak açıklayan ,,Okul Öncesi
Eğİtim Ve İktİğretİm Kurumları Standartları Veri Girişi Rehbcr Kitabı,,
hazırlanmıŞtır. Hazırlanan kaynaklar kullanıcılara ı_ılaştırılmak üzcre Genel
Müdürlüğümüzün web sayf-asında (www,tegnr.meb.g<ıv.tr) "yayınlarımız"bölümünde ve

MEBBİS üzerindeki Kı.ırunr Standartları Modtilti giriş ekranında yayımlarunıştır.
I(ullanıcıların hazırlanan kaynaklar hakkında bilgilendirilmesi,

2. Aşağıda belirtilen takvime uygun olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Mart2017 Sistemin açılması

03-14 Nisan 2017 Bilgilendirme toplantılarının

yapılması

30 Haziran2)|7 Sistemin kapatı lıııısı

03 Temmuz2017 sistem üzerinden analitiklerin

alınmaya başlanması

MEBBİS saYfası üzerinde "Kurumları Standartları" modülü başlığı gönilemiyorsa;modül
yetkilerinin kontrolü için ildeki MEBBis yöneticisi ile görüşülerek yetkilendirme ve
gerekli kontrollerin yapılmasının sağlanması.
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d)Bu Yönerge kapsamında yapılan ça|ışmaların kontrol edilmesini, varsa eksik uygulamaların tamamlanması
yönünde rehberlik edilmesini,

e)Kurum Standart|arı ModülündekiBakanlık maarif müfettişleri ile ilgili alanların doldurulmasını
sağ lar.

Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluktarı
MADDE 12- (1) Genel Müdürlük;

a) Gerektiğinde Kurum StandartlarıSjsteminde güncellemelerin yapılmasını,
b) Kurum Standartlarının etkili bir Şekilde uygulanması için planlama yaparak valiliklerce gerekli tedbirlerin

alınmasını,

c) kurum standartlarlanalitiklerine göre izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yapllmaslnl ve elde edilen
sonuçların eğitim politikalarının geliştirilmesinde kullanılmasını

sağla r.

DÖRDÜNCÜ BÖLUM

Çeşitli ve Son Hükümler
yürürlükten katdırılan mevzuat
MADDE 13- (1) 25/12/2OI4 tarihli ve 3OI4O6LI/2O/6128377 sayılı Makam onayı i|e yürürlüğe konulan Milli

Eğitlm BakanIığı okul Öncesi Ve İlköğretim Kurum standartlarl Uygulama Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürurlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
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üçüııcü eöı-üı,ı
Görev ve sorumluluklar

Okul müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları;
MADDE 9- (1) Okul müdürlüğü;

a) Mevcut durum girdilerine Veri oluşturacak belge ve bilgilerin önceden hazırlanmasınl okuldaki tüm çocuk,
veli, öğretmen ve okuI bilgilerinin MEBBİs ve e-oku| üzerinden güncellenmesini ve eksik olan bilgilerin
tamamlanmasını,

b)Çocuk, veli Ve öğretmenlerin Kurum Standartları hakkında bilgilendirilmesini ve algısal yarar
anketlerinindoldurulması için gerekli teşvikin yapılmasını,

c)Kurum Standartları ile ilgili faaliyetlerin yıllık çalışma pro9ramı içerisinde gösterilmesini,
Ç) Veri toplama sürecinde okul olanaklarl ile çözümlenemeyen sorunlarınil/ ilçemillieğitim müdürlüğüne

bildirilmesini,

d) okuI Kurum standartlarlanalitiklerinjn, öğretmenler kurulunda değerlendirılerek okul ihtiyaçlarının
belirlenmesjni, önceliklendirilmesinive gerek duyulan alanlarda daha ayrıntılı analizler yapılmasını,

e) Kurum Standartlarlanalitiklerinin analiz sonuçlarına dayandırılarak okuI gelişim pIanının hazırlanmasını,
f) Okulun hazlrlaYacağı Projeler ile faalıyet ve eylem planlarının hazırlanmasında Kurum Standartları

verilerinden yararlanılmasını,

g) Algısal yarar anketlerini doldurmak için yeter|i teknik bilgi ve imk6nı olmayan veliler için gerekli desteğin
verilmesani

sağ la r.

ıılııçe milli eğitim müdürlüklerinin görev ve sorumluluktarı
MADDE 1o- (1) İllilçe milli eğitim müdürIükleri;
a) Kurum Standartları uYgulamaları kapsamında verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması

sürecinde okul öncesı eğitim ve ilköğretim kurumlarına rehberlik edilmesini ve veri giriş sürecinan takip edilmesini,
b) İlgiüi birim ve sorumlulara, araştırma, ihtiyaç belir|eme, planlama, kaynak tahsisi, izleme ve değerlendirme

gibi konularda yararlanılmak üzere veri ve bilgi desteği sunuImasını,
c) Stratejik Planın ve faaliYet raPorunun hazırlanmasında Kurum Standartları verilerinden yararlanılmasını,
Ç)Kurum Standartlarıil/|lÇe analitiklerjne göre ihtiyaçların belirlenmesjni, önceliklendlrilmeslni, planIanmasını,

kaYnakların bu ihtiYaÇlara göre yönlendirilmesini, çalışma|arın izlenmesini ve değerlendirilmesinı,
d) Kurum Standartları süreclnde belirlenen sorunlarln illilçe milli eğitim müdürlüklerinin olanakları ile

çözülmesini, çözülemeyen sorunların bir üst makama bildirilmesini
sağ lar.

Bakanlık maarif müfettişlerinin görev ve sorum]ulukları
MADDE 1 1(1)-Bakan|ık maarif müfettişleri;
a) Kurum Standartları ile il9ili faaliyetlerin yıllık çalışma pro9ramı içerisinde gösterilmesinı,
b) Rehberlik ve denetime gideceği okullarln raporları i|e illilçe analitiklerine göre okuI gelişmelerinin

izlenmesjni,

c) okulöncesi eğitim ve ilkÖğretim kurumlarında, Kurum Standartlarına göre algısal yarar düzeyine ilişkin
Yönetici, öğretmen, öğrenci ve ve|iIer arasında belirgin tutarsızlık buIunduğunda, görüşme|er yaparak durumun
ıncelen mesin i,

ç) okul tarafındankurum standartlarıModülüne girilmişolan verilerin, ihtiyaç duyulmasl h6linde doğruIama
kaYnaklarından (okuldaki kayıtlar, dokümanlar, tutanaklar ve benzeri) doğrulanmasını,
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ı{iLı-i eĞiriıq eırııı-ıĞı
oxuı- öıvcesİ eĞİrİıq vt iı-xöĞneTiı,ı xunuı,ıLARI sTANDARTLARIuycULAMA vöı.ırncesi

siniıüci göı-üı,ı
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacl, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi eğitim ve ilköğretimkurumlarında Çocuğa sunulan hizmetlerin niteljğini arttırmak için oluşturulan okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimKurumları Standart|arı Sistemi kaPsamında okul gelişimine yönelik planlama, uygulama, izlemeve değerlendirme

ÇalıŞmaları ile bu ÇallŞmaları Yürüten Yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ıljşkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakan|ığı merkez ve taşra teşkilatınca okul öncesi Eğitim veİıköğretim Kurumları Standartları Sistemi kapsamında yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5 / !/ Lg6L tarihli ve 222 saytı i|köğretim ve Eğitim Kanunu, ı4 /6/ L973 tarihlive 1739 saYılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 20 16/ 2012 tarihli ve 6331 sayı|ı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 25 /B/2011 tarihlj ve 652 saYılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna me,26 /7/2014 tarihli ve 29o72 saYılı Resmi Gazetedeyayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi Eğitim ve ilköğretim
Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır,

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük:Temel Eğitim Genel Müdürlüğünü,
c) İlköğretim Kurumları : Bakanlığa bağlı resmiilkokul, ortaokuİ Ve imam hatip ortaokullarını,
Ç) Kurum Standartları : okul Öncesi Eğitim Ve Ilköğretim Kurumları Standartlarını,
d) Kurum Standartları Modü|ü: Kurum Standartlarına yönelik veri girişlerinin yapı|dığı ve bu veriler aracıIığıylaokul, ilÇe, il ve Bakanlık düzeyinde analitiklerin oluşturulduğu Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim sastemleri (MEBBİS) Veritabanı üzerinde yer alan modülü,

e) Kurum StandartlarıSistemi; okul Öncesi Eğitim ve Ilköğretim Kurumlarında çocuğa sunuIanhizmet|erinniteliğini arttırmak iÇin oluşturu|an ve okulun gelişimine yönelikoku| öncesi eğitimkurumları, ilkokul,ortaokul Ve imam hatip ortaokullarl ile merkez ve taşra teşkilatı bjrimlerinde yapılacak olan planlama, uygulama,izleme ve değerlendirme çalışmalarının bütününü,
f) Oku| Öncesi Eğitim Kurumları: Bakanlığa bağlı

bulunan ana sınıflarını

ifade eder.

resmi anaokulları ile ilköğretim kurumları bünyesinde

ilkeler
MADDE 5- (1) Kurum Standartları Sisteminin uygulanmasında

önünde bulundurulur:
ve geliştiriImesinde aşağıdaki ilkeler göz

a) Oku|öncesı eğjtim ve ilköğretimin qenel amaç ve hedefleriyle tutarlı olmak.
b) Çocuk odaklı yaklaşımı ve çocuğun yararını esas almak.
c) karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığı yapmamak.
ç) Dezavantajlı çocukların eğitim ve gelişim haklarına duyarlı olmak.
d) Tarafsız, şeffaf ve kurumsal gelişime açık olmak.



T.C.
ıı i ıı? EĞiriıı garceNııĞı

Teınel Eğitiın Geııel Müdürlüğü

nnĞırııı yıRınniNE

..iıgi: zı.oı.2017 tarih ve 45512197-20-E,4042083 sayılı Makamoluru i|e yayımlanan
Okul Öncesi ve İlk<lgretim Kuruınları Standaıtları Sistemi Uygulama yönergesi.

Okul Öncesi Eğitim ve İlkclgretini Kunıııları Staııdartları Sisteııi ile GenelMüdürlüğüiıniize bağlı tüııl kı"ırun-ıların belirleneıı mininıun,ı yeterliliklere erişnıesilıedefleıımektedir. Nilıai aııacınıız ise kuruııılarıı,ııızdal<i bu yeterlilikleri ölçüt alarak gtıçlıi
ve zaYf Yöırleriniizi belirlemek, ilrtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli iyileştirici çuü,şrruıuİdubulunnıak, eğitiınde fırsat eşitliğini sağlaınak ve faydacı eğitim-politikaİarı ğeliştiımektir.

Okullarda Çocuklarımıza sunulan eğitim hizmetlerinin niteliginin doğru bir şekildedeğerlendirilebilmesi iÇin okul yöneticilerinin, ögretmenlerin, velilerİn ve çoc"ukların sistemi
kı"ıllaııaral< göriiŞlerini iÇtenlikle vc dcığruı olarİk yansıtınaları sistemin u,ro.,n, ulaşnıası
bakııııı-ıdaı"ı (jııeın arz etıııekteclir. Kurııııllarda eğitiıı-ı nitcliğinin geliştiriIınesi aııcak sisteınin
tün-ı paydaşIarınıı-ı özverili çalışınası ile ı,ııtiı-ııktiıı cılacal<tır.

:,, .._ Bıı 
_kaPsaında güncellenıc çalışı,ııaları taıı-ıaınlaı-ıan ilgi okul Öncesi Eğitim ve

Ilköğretiın Kı-ıruınları Standartları Uygulaına Yönergesi yayımlaİarak okul Öııcesi Eğitim ve
İlkcıgretim Kurumları Standaıllar, Üooıilti 2016-20İ7 egiİi* oer.,i, y,j; ]ç;; veri girişine
açılınıştır.

Söz kc'ıııı-ıstl Yöııerge doğrultusunda sisteıı-ıde yer alan ınevcut dı.ırı_ııı.ı verileri btitüıı
okul önccsi vc ilköğretirı-ı klıruıı-ılıırınııı yöneticileri taİal'ından 22 Mayıs _ 30 Haziran 2017tarihleri arasıırda; algısal Yarar anketleri ise sisteı-ı-ıiıı açılciığı Mart ayıııdan itibaren okulöııcesi ve ilköğretiııı kurumlarıııın yöııeticileri, öğretııeıı. veli ve cığrencileri (okul öncesi vel, sınıf öğrencileri hariç) tarafindan sistenrin ,.İi gi.işine kapatılJcap 30.0İ.20l7 tarihine
kadar gi rilebi lecektir.

Kurum Staııdartlarl Modülünden sağlıl<lı veriler alabilmek için ekte yer verileıı iş veiŞleınlerin, YaPılan aÇıklaııalırr doğrultı-ısıında yerine getiriIınesi gereİ.,rektedİr.
Konıı i le i l gi l i Val i l iğiıı izce gerek l i tedbirlerin al ııııııiısı hı"ısrısı_ıııda:
13ilgilcrinizi ı,,e gereğiııi rica cclcı.iı-ıı.

I)r. C]eı-ı-ı GENÇOĞLU
Bakan a.

Ek: Genel Müidür

1- OkuI Öncesi ve itkogretiı-ı'ı Kurlıı,ııları StancJaıtları Sistenıi Uygulama yönergesi (4 sayfa)
2- Makıııı-ı Oluru ( I sayf'a)
3- Ekyazı (4 sayfa)

Sayı :30l406l 1-45,99-E.4179593
Konı"ı : Kurı_ııı Staııdartları Sisteıni Veri Girişi

DAGITIM
Gereği :

B Planı

.\tiı-cs: Milii Eğitim }-lakiıüllığı:\ı:ıtii.k litılı..arı Nıı.!]8 .ı. I(aı,,1 l]]ok
l:jlck tron ı k A ğ ; h t t.p :,'i'tcqnı. ıı.ıcb. gıır,. tr
c-p()sl:ı: lİlt,ıııİıııı,raıı hııııııai[.crıııı

28.03.20l7

Ayrrıılı|ı [ıilgi için. rtıl}ı DEMİIüOt{S'I'cl: 0 3 l2 4l .] l6 09
[i;ıl.s: () llrJl7 7i ü')5

Bu evrak g|ivenli e lektırıııık ıırızı ile iııızalanınıştır. l,ıttp:i',/evı,aksorgı.ı.ııeb.gov.tı.adresindeıi e2 be-c 1a 0 - 39 5b-89 3f- 2bfa kodtı iüc te\,;;iıebİ
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Muş vALiıiĞi

iı ıılııi Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 32026198-100-E.429030l
Konu : Kuruın Standaıtları Sisteııi Veri Girişi

30.03.20l7

KAYMAKAMLIĞINA
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ıııüoünı-üĞüNp

Bakanlığıınız Temel Eğitiın Genel Müdürlüğünün ekli 28l03l20l7 tarih ve 4179593
saYılı Yazılarında; güncelleme çalışmaları tamamlanan ekli okul Öncesi Eğitim ve ilkc;gretim
Kurumları Standartları Uygulama Yöııergesi yayımlanarak okul Öncesi Eğitim ve İlkoğretim
Kurumları Standartları Modülü 20l6-2017 Eğitim Öğretim Yıll için veri girişine açıldıgı
beliıtilmektedir.

Söz konusu yönerge doğru|tusunda sistemde yer alan mevcut durum verileri bütün
okul öncesi ve ilköğretim kurumlarının yöneticileri tarafından 22 Mayıs _ 30 Hazir an 20|7
tarihleri araslnda; algısal yarar anketleri ise sistemin açıldığı Mart ayından itibaren okul
öııcesİ ve İlköğretiıı kurumlarının yöııeticileri, öğretınerı, veli ve öğrencileri (okul öncesi ve
l. sınıf öğrencileri harİç) tarafındaıı sistemin veri girişine kapatılacağı 30.06.20l7 tarihine
kadar giri lebi lecekti r.

Kurıım Standartları Modülünden sağlıklı veriler alabilme|< için ekte yer verilen iş ve
iŞlemlerin, yapılan açıklamalar doğrultıısunda yeriııe getirilmesi gereknrel<tedİr.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiın.

Metiıı İLCİ
Vali a.

Milli Eğitiııı Mtidürü

EKLER :

l- Uygulama Yönergesi (4 sayfa)
2- Makaırı Olunı (l sayfa)
3- Ek yaz,ı (4 sayfa)

DAĞITIM :

TUm İlçe Kaymakaınlıklarıııa
Tünı Okul Öncesi ve İlkogretim Kurumlarına

Bu evrak giivenli elektı'onik inıza ile iırrzalaırmıştıı, http:,',/evraksoı,gıı.ır]eb.go!.tr adıesinden bcbe- 1 052-3d 30-a9f4- 54d 1 kodu ile teyit e<lilebilır


