
A. BİNA ADRES KONTROLDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 

 

 



MEİS modülünde veri girişine başlanırken yapılması gereken ilk işlem bina adres kontrol menüsünden gerekli soruların cevaplanarak kaydetme işlemi 

olmalıdır. İlk soru kurumun kendine ait binası var mı sorusudur. Bu soruya bina sahibi olan kurumlar evet der.  İkinci soru farklı bir kurumdan ilave derslik 

kullanıyor mu sorusuna eğer kendi binası dışında bir kurumun dersliklerini de kullanıyorsa evet der ve tahsis ekranına geçip dersliğini kullandığı kurumu 

buradan seçer. 

Eğer kurumun kendisine ait bir binası yoksa başka bir kurumla aynı binayı paylaşıyorsa ilk soruya yok der. İkinci soruya evet cevabını vererek kaydeder. Tahsis 

ekranına geçer. 

Not: Bu ekrandaki adres bilgisi özel okullarda/kurumlarda özel öğretim kurumları modülünden, devlet okul/kurumlarında devlet kurumları modülünden 

otomatik alınmaktadır. O yüzden adres bilgilerinde hata varsa adres bilgisinin tam olarak belediyeden öğrenilerek düzeltme dilekçesinde yukarıda belirtilen 

modüller üzerinden değişiklik yapılması için başvuru yapılmalıdır. MEİS modülündeki adres otomatik olarak düzelecektir. Bu ekranda adres bilgisi yanlış bile 

olsa iki soru cevaplanarak kaydedilmesi gerekmektedir. Çünkü bu menüde kayıt işlemi yapılmadan diğer menülerde veri girişi yapılamaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. TAHSİS EKRANI 

 

Tahsis ekranı menüsü eğer kurum bina adres kontrolde ilk soruya yok derse veya ilk soruya binam var deyip ikinci soruya yani farklı bir kurumdan ilave 

derslik kullanıyor musun sorusuna evet derse açılır. Diğer durumlarda bu bölüm açılmaz. 

Burada kurumun binasını kullandığı kurumun bağlı olduğu müdürlüğü seçmesi gerekir. İlkokul ortaokulda temel eğitim genel müdürlüğü imam hatiplerde din 

öğretimi vb şekilde. Kurum türü olarak ilgili kurum yani binası kullanılan kurum seçilir. Burada derslik sayısı girilirken binası kullanılan kurum ilkokulsa 



anasınıfı bilgisi tahsis bilgisine eklenmez. Sadece ortaokulunun kullandığı derslik sayısı girilir. Diğer türlü eğer tahsis yapan kurumda anasınıfı olması 

gerekiyorsa kullanılan derslik sayısına anasınıfı derslik sayısı da eklenir.  

Not: Tahsis işleminin binası olmayan kurum tarafından yapılırken aynı şekilde bina sahibi kurumun bina kullanımında derslik sayılarında tahsis yapılan 

kurumun bilgilerini göstermesi gerekir. Eğer bina sahibi kurum derslik bilgilerinde diğer kurumun kullandığı anasınıfı ve diğer derslik bilgilerini girmezse 

tahsis işlemi doğru olsa bile derslik sayıları yanlış olacaktır. Örnek: a ilkokulu b ortaokulundan anasınıfı 2 olmak üzere toplam 10 derslik tahsis girdi. Eğer 

ortaokul bina kullanımında sadece kendi kullandığı derslikleri girerse örneğin 10 bu durumda 10-10=0 olur yani ortaokulun kendisine derslik kalmaz. 

Ortaokulun 19 derslik 1 anasınıfı olmak üzere toplam 20 derslik girmesi gerekir.  

Not 2: Eğer sabahçı öğlenci sistem uygulanıyorsa bu durumda yukardaki durum geçerli değildir. Yani 10 dersliği sabah ilkokul öğleden sonra ortaokul 

kullanıyorsa. Bu durumda 10 derslik girilir. Kısacası fiziki derslik sayısı neyse ondan daha fazla derslik bilgisi girilmez.  

C. BİNA KULLANIMI 

 
 

Derslik sayısı girerken toplam derslik sayısı ile özel eğitim, anasınıfı, kullanılmayan ve aktif kullanılan(özel eğitim anasınıfı hariç) kısımlarına girilen sayının 

toplamı toplam derslik sayısını vermelidir. Aksi halde yapılan işlem otomatik olarak iptal edilecek derslik bilgileri sıfırlanacaktır.   


