
E-OKUL OKUL ÖNCESİ KURUM İŞLEMLERİ VE YÖNETİCİ MODÜLÜ 

 

 Bu çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Bandırma’daki 

okul öncesi kurumların E-Okul ile ilgili işlemleri için hazırlanmıştır.  

 

A- Okula ait bilgilerin girilmesi: 

 Okul Öncesi Kurum İşlemleri modülü açılarak soldaki Okul Bilgileri Bölümünden Bina Kullanımı Sayfasını açarak 

kuruma ait bilgilerin (Oda, WC, Bilgisayar, Derslik Sayıları vb) sayı olarak girilip kaydet simgesine basılması gerekmektedir. 

Kırmızı renkli olan derslik sayısı önemlidir boş geçilmemelidir. 

 

 

  



B- Öğretmen Ekleme 

 Kurumda derse giren öğretmenleri E-Okul Sistemine eklenmesi için soldaki menüden Şube İşlemleri bölümünden 

Ücretli Öğretmen Ekle Sayfası açılarak Öğretmen T.C. Kimlik Numarası yazılarak öğretmen bilgileri getirilir. Öğretmenin 

branşı ve başlama tarihi yazılarak kaydet simgesine basılır. 

 

 

C- Açılan Şubelere Öğretmen Tanımlama 

 Şube İşlemleri - Şube Ekle sayfasından var olan şubelerin sarı kutucuğunu işaretleyerek sınıf öğretmenleri şubelere 

tanımlanarak kaydet simgesine basılır. 

 



D- İsteğe bağlı olarak şubelere tanımladığınız öğretmenlere şifre vererek gelişim raporları, devamsızlık, öğrenci bilgileri 

gibi işlemler için yetki verebilirsiniz. Şifre verdiğiniz öğretmenlere belirlediğiniz yetkiler doğrultusunda bu bilgileri 

işleyebilecektir.  

Bunun için Ana menüde bulunan Yönetici Modülünden ilk olarak Güvenlik Grubu oluşturmamız ve daha sonra bu 

oluşturulan gruba yetkilendirme işlemi yapılmalıdır.  

Güvenlik Grupları-Açılan Gruplar- Artı Simgesine basarak grup ismini ve açıklamasını yazarak kaydet simgesine basıyoruz. 

 

 

Daha sonra bu gruba hangi yetkileri vermek isterseniz modülleri seçerek ekranların güncelleme, silme, ekleme, yazdırma 

ve görüntüleme yetkilerini seçerek kaydet simgesine basıyoruz. 

 

 



Daha sonra oluşturulan bu gruplara kullanıcı yani öğretmenleri ekleyebiliriz. Bunun için  

Kullanıcı İşlemleri – Tanımlama Bilgileri – Artı Simgesi – Öğretmen bilgilerini girerek (Kullanıcı adını öğretmene ait 

T.C.Kimlik No yapabilirsiniz)  ve grup adı kısmında oluşturduğunuz grubu seçip, öğretmene ait bir şifre oluşturarak (En az 8 

karakterden oluşan harf, sayı ve noktalama işareti olmalı) kaydet simgesine basınız. Daha sonra öğretmene kullanıcı adını 

ve şifresini tebliğ ettiğinizde belirlediğiniz yetkilerde işlem yapabilecektir. 

 

 

Grubu ya da kullanıcıyı silmek için sarı kutucukları işaretleyerek yukarıdaki menüden sil simgesine basmanız yeterli 

olacaktır.  
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