
MTEGM Kurum Takip Sistemi (KTS)  
Şifre Alma / Sıfırlama İşlemleri 

1. KTS (https://mtegm.meb.gov.tr/kts/) sayfasını açınız. Gelen sayfada “Şifremi Unuttum”u tıklayınız. 

 
 

2. Açılan sekmede “Şifrenizi öğrenmek için tıklayınız” butonuna tıklayarak veya tarayıcınızın adres çubuğuna 

doğrudan http://mtegm.meb.gov.tr/sifremne/ adresini yazarak “Şifre Sorgulama / Hatırlatma” sayfasını 

açınız. 

 
3. Şifre Sorgulama / Hatırlatma sayfasında; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. İl millî eğitim müdürlüğüne ait şifreyi öğrenmek için “Kullanıcı Adı” alanına memXX (XX olan kısma iki 

haneli il plaka kodu yazılmalıdır. Ör: İstanbul için mem34, Ankara için mem06) yazınız ve Gönder 

butonuna tıklayınız.  

b. İl millî eğitim müdürlüğü mesleki ve teknik eğitim şubesine ait şifreyi öğrenmek için “Kullanıcı Adı” 

alanına mteXX (XX olan kısma iki haneli il plaka kodu yazılmalıdır. Ör: İstanbul için mte34, Ankara için 

mte06) yazınız ve Gönder butonuna tıklayınız. 

c. Okul/kurum şifresini öğrenmek için “Kurum Kodu” alanına kurum kodunu yazınız ve Gönder 

butonuna tıklayınız.  

Not: Eğer şifrenin sıfırlanmasını da istiyorsanız göndere tıklamadan önce “Şifreyi Sıfırla” seçeneğine “Evet”i 

işaretleyiniz. 

Okul/kurumlar kurum kodunu 

buraya yazmalı 

MEB ve MEM kullanıcıları 

kullanıcı adını buraya yazmalı  

Şifreyi sıfırlamak için “Evet” 

işaretli olmalı  

https://mtegm.meb.gov.tr/kts/
http://mtegm.meb.gov.tr/sifremne/


Şifre gönderim durumu hakkında sayfada bilgilendirme yapacaktır. Talep edilen şifre KTS’de kullanıcıya ait 

tanımlanmış olan kurumsal e-posta adresine gönderilecektir.  

Not: Gönderilen şifre e-Donatım İzleme Modülü için de geçerlidir. 

 

 

Kurumsal e-postanıza gönderilen mesajlar gelmiyorsa: 

1) Mesaj kutunuzun dolu olması durumunda mesajları alamazsınız. Böyle durumlarda gelen kutunuzdan eski, gereksiz 

e-postaları siliniz, çöp kutusunu boşaltınız ve disk kotanızı uygun hale getirip tekrar gönderim deneyiniz. 

2) Mesaj kutunuz müsait ama mesajları alamıyorsanız, e-postanızın çalışır durumda olduğundan emin olmak için 

herhangi bir farklı e-posta hesabından kurumsal e-postanıza bir demene mesajı gönderiniz. Deneme mesajını 

almadıysanız muhtemelen e-posta hesabınız çeşitli nedenlerden dolayı (spam, virüs saldırıları vb.) Bakanlık 

tarafından askıya alınmıştır. Durumu öğrenmek ve çözmek için il MEM Bilgi İşlem/MEBBİS birimi ile irtibata geçip, 

e-posta hesabını tekrar kullanıma açtırmanız gerekir. 

3) Tüm bunları yaptığınız halde sorun hâlâ devam ediyorsa e-posta servisi Yardım Masası'ndan yardım talebi 

oluşturunuz. 

Kurumsal e-postalarla ilgili tüm iş ve işlemler Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koordinesinde il MEM Bilgi 

İşlem/MEBBİS birimleri tarafından yürütülmektedir. Bu birimler dışında hiçbir birim kurumsal e-postalarla ilgili 

herhangi bir işlem (E-posta şifresi vermek, e-posta sorunlarını çözmek vb.) yapmamaktadır. 

Kurumsal e-posta dışında gelen talep, istek ve öneriler birimlerimizce dikkate alınmamaktadır. 
Telefon ile şifre verilmesi kesinlikle yasaktır. 


