




İnternet Uygulamaları



Sisteme 
Giriş

Kalite Takip Sistemi İnternet uygulamaları 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Bilgi ve 
Takip Sistemi altında yer almaktadır. 

Giriş Adresi:

http://dogm.meb.gov.tr/bilgisistemi

Sisteme MEBBİS kullanıcı adı ve şifresi ile 
girilmektedir. Kişiler kendi T.C. Kimlik 
numarası ve şifreleri ile kurumlar da 
kurum kodu ve şifreleri ile giriş 
yapabilirler.

http://dogm.meb.gov.tr/bilgisistemi


Alan 
Listesi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Vizyon Belgesi çerçevesinde geliştirilmiş 
7 adet alan bulunmaktadır.

Alanlar sayfasındaki butonlar 
aracılığı ile alan bilgisi 
düzenlenebilir, alana ait 
vizyon belgesi maddeleri 
listelenebilir, istenilen alana 
ilişkin iller tarafından yapılan 
faaliyet planları, okullar 
tarafından yapılan faaliyetler 
ve alana ilişkin il raporlarına 
ulaşılabilir.



Alanlar

Madde
Listesi

Madde Listesi sayfasında seçilen alana ilişkin maddeler listelenir. Sayfada yeni madde 
ekleme, madde düzenleme, maddeye ilişkin iller tarafından yapılan faaliyet planlarını 

listeleme , okullar tarafından yapılan faaliyetleri listeleme işlemleri yapılmaktadır. 



Alanlar

Faaliyet
Planları

Faaliyet planları sayfasında seçilen alan ilişkin il düzeyinde yapılan planlamalar 
listelenmektedir. Sayfadaki bağlantı ile yapılan plana dair okulların gerçekleştirdiği 

faaliyetler görülebilir.



Alanlar

Okul 

Faaliyetleri

Okul faaliyetleri sayfasında seçilen alana dair yapılan faaliyetler listelenmektedir. 
Sayfada il ve aya göre süzgeç uygulanabilir. Gelen listedeki ikonlar sırasıyla okulun 

faaliyeti gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, konu ile ilgili okul internet sitesinde haber 
yapılıp yapılmadığını, faaliyetin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genel Müdürlük 

tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarını gösterir. İlgili bağlantıya tıklanarak 
faaliyetin ayrıntılarına bakılabilir.



Alanlar

Okul 

Faaliyeti

Faaliyet değerlendirme sayfası üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde faaliyete kaynaklık 
eden alan, madde bilgileri ve faaliyet planı bilgisi yer alır. İkinci bölümde okulun girdiği bilgiler ve 
faaliyetin okul internet sitesindeki haber sayfası yer alır. Son bölümde de faaliyet değerlendirmek 
için gerekli formlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmeler 

yer almaktadır.
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Vizyon 
Belgesi 

Maddeleri

Alanlar menülerinde olduğu gibi maddeler menüsünde de aşamalı olarak illerin yaptığı 
faaliyet planlarına ve okulların gerçekleştirdiği faaliyetlere ulaşmak mümkündür.

Vizyon 
Belgesi Alanı

Vizyon 
Belgesi 

Maddesi

İl Faaliyet 
Planı

Okul 
Faaliyeti



İl Listesi

İllerin yaptığı faaliyet planlarına ve okulların gerçekleştirdiği faaliyetlere ulaşmanın bir 
diğer yolu da il listesini kullanmaktır. 

İl Seçimi

Ay Seçimi

Faaliyet 
Planları

Okul 
Faaliyetleri



İl Listesi

İl listesinde iller plaka numarasına göre sıralanır. İllerin yaptığı faaliyet planı sayısı ve bu 
faaliyet planlarının gerçekleşme yüzdesi hesaplanarak gösterilir. Böylece ilin çalışmaları 
hakkında hızlı bir eri elde edilmiş olur. Aşağıdaki görselde pilot uygulama dönemine ait 

bilgiler gösterilmektedir.



İl Listesi

Ay Listesi

Ay listesinde seçilen ilin bir yıl içerisindeki performansını gözlemek mümkündür. İlin 
faaliyet planı sayısı, değerlendirilmiş faaliyetler, değerlendirilmemiş faaliyetler ve ay 
içerisindeki gerçekleşme yüzdesi tabloda ay ay gösterilmektedir. Aşağıdaki görselde 

Bingöl ili pilot uygulama dönemine ait bilgiler gösterilmektedir.



Faaliyet 
Planları 
Listesi

Herhangi bir ilin faaliyet planlarının tamamını listelemek de mümkündür. Faaliyet 
planları listesinde il faaliyet planları alan başlıklarına göre renklendirilerek gösterilir. 

Ayrıca planlanan faaliyetin kaç okul tarafından gerçekleştirildiği buton içerisinde 
gösterilir.



Okul 
Faaliyetleri 

Listesi

Herhangi bir ildeki okul faaliyetlerini listelemek de mümkündür. Okul faaliyetleri 
planları listesinde faaliyetler alan başlıklarına göre renklendirilerek gösterilir. Ayrıca 

okulun faaliyeti gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, konu ile ilgili okul internet sitesinde 
haber yapılıp yapılmadığını, faaliyetin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genel Müdürlük 

tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarını gösterir.



Raporlar

İl Raporu

Herhangi bir ildeki faaliyetlerin yıllık raporunu alınabilir. Raporda ilin yıllık performansı 
gözlenebilir. Aşağıdaki görselde Van iline ait pilot dönemi verilerini içeren rapor 

görülmektedir.



Raporlar

Okul Raporu

Herhangi bir ildeki okulların faaliyet sayılarını ve reddedilen faaliyet sayılarını içeren 
okul raporu alınabilir. Okullar ilçe bazında sıralanmaktadır. Okul satırı sonundaki buton 

ile ilgili okul faaliyetleri listelenmektedir. Aşağıdaki görselde Gaziantep iline ait pilot 
dönemi verilerini içeren rapor görülmektedir. 



Raporlar

Okul Raporu

Okul 
Faaliyetleri

Okul raporundan ulaşılabilen okul faaliyetleri listesinde ilin yaptığı faaliyet planı ve 
okulun buna bağlı gerçekleştirdiği faaliyetler alana bazında renklendirilerek 

listelenmektedir.



Raporlar

Öğretmen
Raporu

Okullar faaliyet girişi yaparken aynı zamanda faaliyete katkı sağlayan öğretmenlerin 
bilgilerini de girmektedirler. Bu verilerden öğretmen raporu çıkarılabilmektedir. 

Raporda öğretmenin bilgileri ve kaç faaliyete katkı sağladığını görülebilir. Ayrıntıya 
bakıldığında öğretmenin katkı sağladığı faaliyet listesi görülmektedir. Bu ekranda il, 
ilçe, okul, öğretmen adı, T.C. Kimlik numarası gibi bilgilerden filtreleme yapılabilir.



Raporlar

Öğretmen
Raporu

Öğretmenin katkı yaptığı faaliyetler listesinden faaliyet ayrıntılarına ulaşılabilir.



Genel 
Uygulama 

Şeması

1
• Genel Müdürlük (Vizyon belgesinin sisteme yüklenmesi)

2
• İl MEM (Vizyon belgesine uygun faaliyet planlarının sisteme girilmesi)

3
• Okul (İl faaliyet planına uygun faaliyetin gerçekleştirilmesi, faaliyetin okul

sitesine haber olarak eklenmesi, faaliyet bilgilerinin sisteme girilmesi)

4
• İl MEM (Okul faaliyetinin değerlendirilip onaylanması/reddedilmesi)

5
• Genel Müdürlük (Okul faaliyetinin değerlendirilip onaylanması

/reddedilmesi)

6
• Genel Müdürlük  (Okul müdürlüğüne faaliyetin

onaylandığını/reddedildiğinin eposta ile bildirilmesi)

7
• Genel Müdürlük  (Örnek oluşturabilecek faaliyetlerin 

dinogretimiokullar.meb.gov.tr sitesinde yayınlanması) 




