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Mesleki ve Teknik Okul/Kurumların dikkatine 

 

6764 sayılı Kanun kapsamında çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınarak buna 

ilişkin görev ve hizmetler Ocak 2017 tarihinden itibaren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğüne verilmiştir. Söz konusu merkezlerin Genel Müdürlüğümüze devri ile birlikte; 

 MESEM sistemine halen kayıtlı olan ve çıraklık eğitimi görmekte iken eğitimini yarıda 

bırakanların Ocak ayı kayıt yenileme işlemleri MESEM sistemi üzerinden yapılacaktır.  

 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki mesleki eğitim merkezlerine 

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı çalışma takviminde belirtildiği şekilde Ocak ayı 

içerisinde ilk defa kayıt olacak öğrencilerin iş ve işlemleri e-Okul sistemi üzerinden 

yapılacaktır. Ancak kayıt yapılacaklarda en az ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya 

ilköğretim okulu mezunu olma şartı aranacak olup 19 yaş üstü olanlar da kayıt 

yaptırabilecektir. 

 28 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen 28 inci Mesleki eğitim Kurulu kararlarına 

göre; 3308 sayılı Kanunun, çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamındaki; 

a) Pazarlama ve perakende meslek alanında bulunan Satış Elemanlığı meslek dalında 

kantin işletmeciliği hariç “14 Uzmanlığın”, 

b) Gemi Yapımı (Deniz Araçları Yapımı) meslek alanında bulunan “Gemi Ressamlığı”,  

c) Matbaa meslek alanında bulunan “Baskı” 

dallarının kademeli olarak kapsamdan çıkarılması nedeniyle bu dallara, kayıt 

yenileme dışında Ocak ayı içerisinde ilk defa öğrenci kaydı yapılmayacaktır. 

 

Mesleki Eğitim Merkezlerine Ocak ayı itibariyle ilk kez kayıt olacaklar ile ilgili olarak e-Okul 

Yönetim Bilgi Sisteminde aşağıda belirtildiği şekilde kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Adım: 

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine Kurum Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Şifresi ile giriş yapıldıktan 

sonra “Ortaöğretim Kurum İşlemleri Modülüne” giriş yapılarak aşağıdaki ekran görüntüsünde 

belirtildiği gibi Okul Türü olarak “Mesleki Eğitim Merkezi Programı” seçili değilse seçili hale 

getirilecek olup öğrenci kayıt, şube ekleme, günlük devamsızlık, alan ve dal belirleme, not 

girişi vb tüm işlemler e-Okul Kurum İşlemleri Modülü altından yapılacaktır. 

 

2.Adım: 

“e-Okul Kurum İşlemleri / Alan Bilgileri / Alan Tanımlama” ekranı seçildikten sonra Kurum 

bünyesinde okutulacak olan Alan Bilgilerinin tanımlanması yapılacaktır. 

 

 



3.Adım: 

“e-Okul Kurum İşlemleri / Şube İşlemleri / Şube Ekle” ekranı seçildikten sonra kurum 

bünyesinde açılan Alanlara göre şubelerin detay bilgileri doldurularak yeni sınıf/şubeler 

eklenecektir. 

 

4.Adım: 

“e-Okul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri / Kayıt” ekranı seçildikten sonra Ocak ayı itibariyle 

ilk kez 9.sınıf olarak kayıt yapılacak olan öğrencilerin TC Kimlik No bilgileri yazılarak öncelikle 

aday kayıt işlemi yapılacaktır. 

 

 



5. Adım:  

“e-Okul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri / Kesin Kayıt” ekranı seçildikten sonra aday kayıt 

işlemi yapılan öğrencilerin Alanlarına uygun sınıf/şube bilgileri ve okul numaraları 

belirlenerek kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. 

 

6. Adım:  

“e-Okul Kurum İşlemleri / Dal İşlemleri / Şube Dalları Belirle” ekranı seçildikten sonra 

Alanlarına göre yeni eklenen sınıf/şubelerin içerisinde kayıtlı olan öğrencilerin okuyacakları 

Alan-Dal Bilgileri belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 



7. Adım:  

“e-Okul Kurum İşlemleri / Dal İşlemleri / Öğrenci Dallarını Belirle” ekranı seçildikten sonra 

Alanlarına göre yeni eklenen sınıf/şubelerin içerisinde kayıtlı olan öğrencilerin her biri için 

ayrı ayrı Öğrenci Alan-Dal Bilgileri belirlenecektir. 

 

8. Adım:  

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine Kurum Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Şifresi ile giriş yapıldıktan 

sonra “Ortaöğretim Öğrenci İşlemleri Modülüne” giriş yapılarak aşağıdaki ekran 

görüntüsünde belirtildiği gibi Okul Türü olarak “Mesleki Eğitim Merkezi Programı” seçili 

değilse seçili hale getirilecek olup öğrenci nüfus bilgileri, sınıf/şube bilgileri, anne ve baba 

bilgileri, aldığı belgeler, özürlü/özürsüz devamsızlık girişi, denklik işlemleri, disiplin işlemleri 

vb tüm işlemler e-Okul Öğrenci İşlemleri Modülü altından yapılacaktır. 

 


