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il MilH Egitim Mudurlugu 


SayI :32026198-100-E.49732 02.01.2018 
Konu : "e-Kurul ve Zilmre Modillil" 

................................. iLKJORTAOKUL MDDURLUdUNE 


Ekte sunulan aylklama yazlsl dorultusunda; Yonergelerin elektronik ortamda i~leyi~i ile 
ilgili anilan faaliyetin modUl kullamcIlan ile yetkililerine yonelik yenilenen ogretim 
programlanmn unite ve kazanlm uygulamalannda birlikteligin saglanmasl ve etkili sonuylar 
alabilmek iyin "e-Kurul ve Zilmre Modillil "niin kullanIlmasl gerekmektedir. 

Bu nedenle merkez ilye okul mildiiril, mudur b~yardl1nClSl ve mudfu yarrumcIlanmn 
http://e-mufredatmeb.gov.tr adresinden M.E.B. Personel Giri~i bolilmiinden DYS ~ifreleri 
ile en az bir kere giri~ yIkI~ yapmalan ve yetkilendirilmek uzere okul mudUrti, mildUr 
ba~yardlmclsl ve mudiir yardlmcIlannm ve ziimre ba~kanlanmn T.e. Kimlik numaralan ile e 
mail edreslerinin 04 Ocak 2018 tariiline kadar Mildilrlilgumilz Temel Egitim Subesine 
bildirilmesi hususunda; 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

Murat <;OBAN 
Mudur a. 

Milli Egitim Sube Miidilru 
Ek: 
1 Aylklarna Yazlsl 

Dagltlrn: 

ilkokul ve Ortaokul Mild. 
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Bu evrak gtivenli elektmnik ;rnza ile imzaIannl1~litr. https:/Ievraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1281-c23f-3df9-85ea-1127 kodu He teyi! edilebiliL 
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Saym Hocam, 

e-MOfredat sisteminde bazi yapllan yenilikler ve sistemin i~leyi~i He ilgili a<;lklamalara 
ihtiya<; duyulmu~tur. Buna gore; 

1. Sene ba~1 yapllan kurul ve zOmreler dl~mda dogal olarak okulda rutin toplantllar 
devam etmektedir. Bu toplantllarda eger ilk yapllan toplantlda olmayan 
bir gOndem maddesi var ise e-MOfredat sistemine yeni bir toplantl kaydl girilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde yeni toplantlda bir onceki toplantlda alman 
kararlarm sonu<;lan gorO~Olecek ve sonU(;lananlar "Vonetimsel i~lemler / Egitim Kurumu 
i~lemleri / Kararlar ve SonU(;lan" ekranmdan i~lenecektir. 

2. Olumsuz sonu<;lanacak kararlar, muhakkak tom zOmre/kurulun bilgisi dahilinde ve okul 
yonetirninin de bilgisi dahilinde sonU(;landlnlmalldlr. Egitimde de anlatlldlgl 
Ozere olumsuz sonu<;lanan karar okuldaysa il<;eye, il<;edeyse ile, ildeyse Bakanhk 
birimlerine ula~acaktlr. Burada temel ama<; olumsuz sonu<;lanan karan gormek ve sorunu 
kahcl bir bi<;imde <;ozebilmektir. 

3. Ocretli ogretmenler, ozel okul ogretmenleri aynl ~ekilde e-OKUL kullanici adlan ve 
~ifreleri ile sisteme giri~ yapacaklardlr. e-OKUL kuliamci adlan T.e. Kimlik Nolan 
olmak zorundadlr. Birden fazla ozel okulda <;ah~an bir ogretmenimizin tek bir okuldaki 
kullanici adml T.e. Kimlik numarasma <;evirmesi yeterli olmaktadlr. 

4. Ocretli ogretmenler, ozel okul ogretmenleri DI~ kullamci bolOmOnden sisteme giri~ 
yapmayacaklardlr. "M.E.B. Personel Giri~in bolOmOnden e-OKUL kullanlCI adlan ve ~ifreleri 
[Ie 

giri~ yapacaklardlr. e-OKUL kuliamci adlan T.e. Kimlik Nolan olmak zorundadlr. Birden fazla 
ozel okulda <;a"~an bir ogretmenimizin tek bir okuldaki kullamCi adml T.e. Kimlik numarasma 
<;evirmesi yeterli olmaktadlr. 

5. Okul mOdOrlerimiz "Yonetimsel i,lemler / Egitim Kurumu i,lemleri / Egitim 
Kurumu Miidiirliigii Kurul Onaylama" ekranmdan artlk "Onaylanml, 
kurunatl/ziimreleri gormek istiyorum. II 

seGenegini i~aretlediklerinde ve bir kurul/zOmre se<;tiklerinde "Onaylanml, Bir 
Kurulu/Ziimreyi Giincelleme Se~eneklerin bolOmO <;Ikmaktadlr. Boylece onayladlklan 
kurul!zOmrelerin 
ba~kanlanm, varsa yedek ba~kanlannJ, kurula/zOmreye ki~i eklemeyi ve <;Ikartma i~lemini 
gerek<;e yazmak ~artl i1e yapabilmektedirler. Aym ozellik il<;e ve it i<;inde klsa sOrede 
eklenecektir. 

6. Vllllk Plan modOIU, Vonetimsel i~lernler menOsO altma "$ahsi Bilgilerim" b610mO 
eklenmi~tir. Buraya ad veya soyadl resmi olarak degi~en ki~iler girip e-MOfredat 
sisteminden kendileri 
gOncelleme yapabilirler. GOncelleme sonrasl sistemden <;Ikl~ yaplp tekrar giri~ yapmalan 
gerekmektedir. 

Konu ile ilgiti il<;elerinizin ve okullanmzm bilgilendirilmesi hususlannda geregini rica 
ederim. 
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