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1) Giri ş 
Bilindiği üzere 2018 yılı için Meis Modülü veri girişleri devam etmektedir. 
Veri giriş işlemlerinin ilk aşamasında Bina Adres/Kontrol (MSM02600) ekranında kaydetme iş-

lemi gereklidir. Bu ekranda;  
 
� Kurumun kendine ait binası olup olmadığı, 
� Farklı bir kurumdan ilave derslik kullanıp kullanmadığı, 
� Kurumun bulunduğu yerleşim yeri, 
 
Seçilmeli ve kaydedilmelidir.  
 
Kaydetme işleminde hata oluşuyorsa aşağıdaki işlem yapılmalıdır. 
 
� Kurum adres bilgileri ile kuruma ait bina bilgileri karşılaştırılarak kontrol edilmeli, hatalı ise 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile eşgüdüm içinde eşleştirilmelidir. 
� Sonraki aşamalarda da veri girişi yapılacak ekranlardaki (örn; Derslik Sayıları gibi) bilgiler 

Bina Bilgileri Modülü üzerinde girilmiş olan bilgilerle uyumlu olmalıdır. Aksi durumda ek-
ranlarda kaydetme işlemi yapılamayacaktır.  

 

2) Devlet Kurumları Modülü ve Bina Bilgileri Modülü Bi lgilerinin E şleştirilmesi 
 
� Meis veri giriş işlemi kapsamında Meis Modülü > Kurum Genel Bilgileri > Bina Ad-

res/Kontrol ekranında kaydetme işlemi yapılabilmelidir. 
� Kaydetme işlemi başarısız olursa Devlet Kurumları Modülü ya da Bina Bilgileri Modülü ya 

da her ikisi üzerinde düzeltme yapmak gereklidir.  
� Öncelikle Devlet Kurumları Modülü > Genel Bilgileri > Adres Kodu Giri ş ekranında dü-

zeltme yapılarak kaydetme işlemi denenmelidir.  
� Bu ekranda düzeltme gerekmiyorsa dahi bir defa kaydetme işlemi yapılmalıdır.  
� Bu işlem İlçe Kullanıcıları tarafından yapılır, Kurum kullanıcıları tarafından yapılamaz. 
� Buna rağmen Meis Modülü > Kurum Genel Bilgileri > Bina Adres/Kontrol ekranında hata 

alınmaya devam ediliyorsa Bina Bilgileri Modülü  üzerinde düzeltmeler yapılmalıdır. 
� Bina Bilgileri Modülü üzerinde düzeltmeler yapabilmek için var ise öncelikle kurum ve ilçe 

onayı kaldırılmalıdır.  
� Onayların kaldırılması işlemi İlçe Kullanıcıları tarafından yapılır. 
� Bina Bilgileri Modülü üzerinde düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar kurum ve ilçe onayı 

yapılmalıdır.  
� Aksi durumda yapılan güncellemeler Meis Modülü'ne yansımayacaktır. 
� Ortaöğretim kurumlarının onayları gereksiz ya da deneme amaçlı kaldırılmamalıdır. Se-

bebi, Müfettiş/Şube Müdürü onaylarının da otomatik olarak kaldırılmasıdır. Dolayısıyla or-
taöğretim kurumlarının Müfettiş/Şube Müdürü onaylarının tekrar yapılması gerekecektir. 

 
 
Ayrıca Bina Bilgileri Modülü ile ilgili özet bir kılavuz doküman hazırlanmış ve web sitemiz Kıla-

vuzlar sayfasında yayınlanmıştır. 


