EDİRNE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİ WEB ZİNCİRİ UYGULMASININ
TANITIMI
1. Uygulama İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerini ve okul / kurumları kapsamaktadır.
2. Uygulama ile web zinciri çıkartılacak olan acele yazılar ekleri ile birlikte kurumlara güvenli
ortamda ulaştırılmaktadır.
3. Yayınlanan yazılar ilgisi olan kurumlar tarafından görülebilecektir.
4. Uygulama girişi için her kuruma bir şifre verilecektir. Şifreler kurumların resmi e-posta
adreslerine gönderilecektir.
5. Uygulamaya http://edirne.meb.gov.tr adresinin aşağıda belirtilen ana sayfasında ki web
zincirinden ulaşılabilir.

6. Kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp giriş i tıklayınız. (Kullanıcı Adınız ve şifreniz resmi e-posta
adreslerinizi gönderilecektir)

7. Size verilen şifrenizi şifre değiştirme kısmından değiştiriniz.

8. Gün içerisinde yayınlanmış olan yayınlanmış olan yazılar ana sayfa da rakam olarak
gösterilecektir. Bu rakama göre yazıları takip ve kontrol etmenizi kolaylaştıracaktır.

9. Şifreniz ile giriş yaptıktan sonra web zincirini tıklayın. Burada sizin kurumunuzu ilgilendiren
yazıları görecekseniz. Bu özet sayfasında yazıların yayınlanma tarihi, saati, sayısı, hangi
birimin gönderdiği, konu özeti, yazının durumu (telefon zinciri-acele gibi) ve okuyup
okunmadığı ait bilgiler bulunmaktadır.

10. Okunmayan yazılarla

ilgili satırı tıklayınız.

11. Bu açıklama ekranında ilgili yazının bilgilerine ulaşacaksınız.

a. Yazının ekleri varsa bilgisayarınıza kaydederek açınız.
b. Açıklama ve önemli uyarılar size yazı ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verecektir.
c. Ekleri kaydedip, yazıcı simgesini tıklayarak yazıcıdan yazdırabilirsiniz.
d. “……… okuduğumu onaylıyorum” işaretleyerek, yazının kurumunuz tarafından
alındığını ve okunduğun bildirmiş oluyorsunuz.
e. İlgili birim gönderilen yazıları okumayan kurumları görmektedir.

12. Okuduğunuz veya okumadığınız yazıları silinmediğiniz sürece tekrar ulaşabilirsiniz.
13. Gün içeresin de yayınlanan yazılar http://edirne.meb.gov.tr adresindeki ana sayfada rakam
olarak gösterilmektedir. Ancak bazı yazılar ilgili kurum tarafından görülebileceği için ilgili
kurum dışındaki kurumlar bu yazıları göremeyecektir.
14. Yazıların içeriği ile ilgili sorularınız için gönderen birimi arayınız
15. Teknik konular ve şifreler ile ilgili sorularınız için:

a. MEBBİS - Bilgi İşlem (MEBBİS Yöneticisi)
Arife ALDEMİR
edirnemem@meb.gov.tr
Tel: 225 18 74 veya 2253075 d:120 – 130

b. İl Bilgisayar Koordinatörlüğü
Erdal ÇANDARLIOĞULLARI-Volkan SELVİ
bilisim22@meb.gov.tr
Tel:2132228 d: 12

