


İÇİNDEKİLER
(İlgili konunun karşısında yazan sayıya tıklayarak ilgili slayta ulaşabilirsiniz.)

e-Kurs Modülüne Giriş 3
Mevcut Yetkiler 4

Kurs İşlemleri Menüleri 5
Kurs İşlemleri Menüsü 6
Rapor İşlemleri Menüsü 7
Kurs İşlemleri Alt Menülerinin Kullanımı 8

Kurum Kurs Talep İşlemleri 8
Ders Sınıf Şube Kontrol 9
Öğretmen Kurs Başvurusu 10
Kurum Öğretmen Başvuruları 11

Sınıf Tercih Listesi 12
Öğretmen Öğrenci Tercihleri 13
Öğrenci Arama 14
Öğrenci Tercih Listesi 15

Yeni Kurs Planlama İşlemleri 16-22
a)Yeni Kayıt 16
b)Yeni Kayıt 17
c)Ders Planı 18
d)Ders Planı 19
e)Kursa Öğrenci Ekleme 20
f) Kursa Öğrenci Ekleme 21
g)Kurs Onay İşlemleri 22

Yetersiz Kursiyer Sayısı Nedeniyle Kursun Kapatılması 23-24
Kurs Öğrenci İşlemleri 25
Öğrenci Listesi Bölümü 26-29

a)Öğrenci Listesi 26
b)Kayıt-Durum-Liste Alma 27
c)Sınıfa Tercih Listesinden Öğrenci Ekleme 28
d)Öğrenci Ekleme Yetkisi Verilen Okulların Yapacağı İşlemler 29

Kurs Planında Değişiklik Yapma 30-32
a)Ders Planı 30
b)Yeni Kurs Planı 31
c)Yeni Kurs Planı 32

Kurs İşlemleri Bölümü 33-36
Kurs İşlemleri Butonu 33
Devamsızlık Bölümü 34
Kayıt İptal Bölümü 35
Sınıf Değişikliği Bölümü 36

Kapat Menüsü 37-38
Kurs Onay Raporu Alma 39
Bilgi Menüsü 40
Kurs Yetkilisi Değişikliği Yapma 41
Öğrenci Nakil İşlemleri 42
Toplu Devamsızlık Girişi 43-44
Rapor Menüsünün Alt Menülerinin Kullanımı 45-49

Günlük Kurs Raporu 45
Genel Kurs Raporu 46
Eğitici Aylık Puantaj 47



1) e-Kurs Modülüne Giriş: https://mebbis.meb.gov.tr adresinden Kullanıcı Adı

ve Şifrenizi giriniz. Açılan modüller içerisinden e-Kurs modülüne tıklayınız.

https://mebbis.meb.gov.tr/


2) Kırmızı ok ile işaretlenmiş alana tıklayarak mevcut yetkilerinizi görebilirsiniz. Eğer birden

fazla okulda göreviniz varsa bu kısımdan diğer yetkili olduğunuz okullara geçiş

yapabilirsiniz. Bu kısımdaki yetkiler fiili görev yeri bilgilerinize göre MEBBİS sisteminden

otomatik olarak getirilmektedir. Eğer bu kısımda görevli olduğunuz diğer görevleri

göremiyorsanız il/ilçe MEBBİS yöneticilerine başvurmanız gerekmektedir. e-Kurs
modülündeki öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür yetkileri MEBBİS sisteminden otomatik

olarak alınmaktadır.



3) Kurs İşlemleri menüsüne tıklayınız.

4) Kurs İşlemleri ve Rapor menüleri karşınıza çıkacaktır.



5) Kurs işlemleri menüsü altında Kurum Kurs Talep İşlemleri, Ders Sınıf Şube

Kontrol, Öğretmen Kurs Başvurusu, Kurum Öğretmen Başvuruları, Sınıf Tercih

Listesi, Öğretmen-Öğrenci Tercihleri, Öğrenci Arama, Öğrenci Tercih Listesi, Kurs

Planlama İşlemleri, Kurs Onay İşlemleri, Kurs Öğrenci İşlemleri, Öğrenci Nakil

İşlemleri, Toplu Devamsızlık Girişi alt menüleri bulunmaktadır.



6) Rapor menüsü altında Günlük Kurs Raporu, Genel Kurs Raporu ve Eğitici Aylık

Puantaj alt menüleri bulunmaktadır.



KURS İŞLEMLERİ ALT MENÜLERİNİN KULLANIMI

1) Kurum Kurs Talep İşlemleri: Okul/Kurumun bünyesinde kurs açılması için Bakanlığın belirlediği tarih

aralığında kurs talebinde bulunulması gerekir. Kurum Kurs Talep İşlemleri menüsüne tıklanır. Eğitim Yılı
bölümünden aktif eğitim dönemi seçilir ve Sorgula butonuna basılır. Ders Listesi bölümünden kurs açılması
istenilen dersler seçilir. Seçilen dersler sağ tarafta görülebileceği gibi istenilen dersler listeden çıkarılabilir.
Kurs Açma İsteğini Onaylıyorum kutucuğu işaretlendikten sonra kaydet butonuna basılarak kurum/okul
müdürlüğü kurs talep işlemi oluşturulur, akabinde kurs merkezi tarafından açılması planlanan kurslar İl/İlçe
Millî Eğitim Müdürlükleri onay ekranına düşer.



2) Ders Sınıf Şube Kontrol: Bu menü altında Eğitim Yılı bölümünden aktif eğitim

dönemi seçilerek sorgulama yapıldıktan sonra hangi sınıf seviyesinde hangi

derslerden kurs açıldığı kontrol edilebilir.



3) Öğretmen Kurs Başvurusu: Bu menü okulunuz öğretmenleri tarafından kurs başvurusu yapmak için

kullanılmalıdır. Aktif eğitim yılı seçildikten sonra Kurs Verilebilecek Kurum Seçimine tıklanır. Seçtiğiniz Okul, Ders ve

Sınıf seviyeleri bölümünden başvurulacak ders ve o derslere ait sınıf seviyeleri seçilir ve Kaydet butonuna basılır.

Eğer öğretmen tercihi dışındaki kurumlarda da kurs görevi almak istiyorsa Tercihlerim dışında da kurslarda görev

almak istiyorum yazan kutucuğu işaretlemelidir. Alt bölümde seçilen okul, ders ve sınıf seviyeleri kontrol edilebilir ve

istenilen ders, sınıf seviyesi ve kurum listeden çıkarılabilir.

Ücretli öğretmenlerin başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacaktır. İlgili kurum müdürlüğü e-Kurs modülünden

öğretmen talebi bulunması halinde bağlı olduğu il/ilçe Destekleme ve Yetiştirme Kursu komisyonu eğitici atamasını

gerçekleştirecektir.



4) Kurum Öğretmen Başvuruları: Bu alt menü ile kurumunuzdaki hangi öğretmenin hangi

dersten ve sınıf seviyesinden başvuru yaptığını ilgili Eğitim Dönemini seçerek görebilirsiniz.
(Tercihlerim dışında da kurslarda görev almak istiyorum kutucuğunu işaretleyen

öğretmenler il/ilçe komisyonları tarafından öğretmen ihtiyacı olan okul/kurumlara

görevlendirilecektir.



5) Sınıf Tercih Listesi: Bu menüyü kullanarak hangi sınıf seviyesinde kaç öğrencinin hangi

dersi tercih ettiğinin sayısal verilerine ulaşabilirsiniz. İlgili Kurs Dönemi ve Sınıf Seviyesi daha

sonra Ders seçilerek öğrencilerin seçtikleri öğretmenler liste şeklinde görünür.



6) Öğretmen-Öğrenci Tercihleri: Bu menüde ilgili Eğitim Dönemi seçilerek

öğretmenleri tercih eden öğrenci sayıları ve öğrenci bilgilerine ulaşabilirsiniz.



7) Öğrenci Arama: İlgili Kurs Dönemi seçildikten sonra Öğrenci No veya T.C.

Kimlik No girilir ve Sorgula butonuna tıklanır. Bu yolla öğrencinin kurs bilgilerine

ulaşılmış olur.



8) Öğrenci Tercih Listesi: İlgili Kurs Dönemi seçildikten sonra Sınıf Seviyesi

seçilerek o sınıf seviyesindeki öğrencilerin hangi dersten hangi öğretmeni tercih

ettiklerinin bilgisine ulaşabilirsiniz.



9) Kurs Planlama İşlemleri: Kurs Planlama İşlemleri menüsüne girilir.

a) +Yeni Kayıt butonuna basılır.



b) Açılan sekmede Sınıf Seviyesi, Kurs Adı, Kurs Tanımı, Öğretmen Seçimi, Kurs Yetkilisi, Haftalık Saat, Kontenjan,

Başlama ve Bitirme Tarihleri doldurulur. Hemen altındaki kutucuklardan uygun olanlar seçildikten sonra sağ alt

köşedeki Kaydet butonuna basılarak açılacak olan her kurs (ders) için bu işlem tekrarlanır. İlçe Komisyonu

tarafından öğretmen görevlendirilecek ise okul/kuruma öğretmen görevlendirilmesi yapıldıktan sonra kurs

planlama işlemlerine devam edilir. Not: Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık

açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 36 haftadan fazla olamaz. Not: Eğer kurs ile ilgili öğretmen ihtiyacı varsa

Öğretmen İhtiyacı Bildir kutucuğu, yarıyıl tatilinde ders yapılacak ise 15 Tatilde Ders Yapılacak kutucuğu işaretlenir.



c) Kurs Planlama İşlemleri bölümünden Ders Planı sütunundaki takvim simgesine

tıklanır.



d) Açılan sayfada öncelikle Eğitici Seçimi bölümünden ilgili kursun öğretmeni seçilmelidir. Kursun
yapılacağı günler seçilir ve o kursun ders saatleri girilir ardından Günlük Ders Planını Kaydet butonuna
tıklanır. Kurs planının diğer haftalara da uygulanması için mutlaka Günlük Ders Planını Haftalara
Uygula butonuna tıklanmalıdır ve son olarak Ders Planı Tamamlandı butonuna tıklanır. Kurs planı
tamamlandıktan sonra ilgili kurs, Kurs Öğrenci İşlemleri sayfasına düşer.



e) Açılması planlanan kursa öğrenci eklemek için Kurs Planlama İşlemleri

menüsünden Öğrenci Ekle butonuna tıklanır.



f) Açılan bölümde ilgili kursa eklenmek istenen öğrencilerin isimlerinin yanındaki

kutucuklar işaretlenir ve Kaydet butonuna basılır. (Eğer sınıfa özel eğitim öğrencisi

eklenecekse özel eğitim öğrenci listesi bölümüne tıklanarak aynı işlem

tekrarlanmalıdır.



g) Kurs Onay İşlemleri menüsüne tıklanır. Açılması planlanan onay sürecindeki ilgili kursların yanındaki kalem

sembolüne tıklanıp kaydet butonuna basarak onay verilir. Kurs İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü onayına düşer.

Not: Kurs açma ve kapatma onay işlemleri sadece Kurs/Okul Müdürü yetkisi ile yapılabilir.

Not: Ders planı eksiksiz bir şekilde oluşturulmuşsa kırmızı yıldız işareti otomatik olarak kalkar ve bu kurs onaya

sunulmaya hazırdır. Aynı onay işlemleri Kurs Kapatma Onayı verirken de mutlaka yapılmalıdır.



Yetersiz Kursiyer Sayısı Nedeniyle Kursun Kapatılması: Bir kurstaki kursiyer sayısı

10’un altına düştüğünde kurs kapanma işlemlerinin yapılması için ilgili kurs

otomatik olarak kurs onay işlemlerine düşer. Aşağıda gösterildiği gibi

kapatılacak olan kurslara İptal/Kapat yazan butona tıklayınız.



Açılan sayfada Kursu Kapat yazısının yanındaki kutucuğa tıklanır ve Kaydet butonuna
basılarak işlem tamamlanmış olur. Akabinde kapanacak kurs İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

onayına düşer ve kapatma onayı verildikten sonra da kurs kapanmış olur.



10) Kurs Öğrenci İşlemleri: Bu alt menüyü kullanarak Öğrenci Listesi, Ders Planı,

Kurs İşlemleri, Kurs Kapatma, Kurs Onay Raporu Alma ve Bilgi bölümlerine ulaşıp

ilgili alanlarda işlem yapabilirsiniz. Söz konusu bölümlerin nasıl kullanılacağı

ilerleyen slaytlarda detaylı bir şekilde anlatılmıştır.



10.1) Kurs Öğrenci İşlemleri: Kurs öğrenci işlemleri menüsünden Öğrenci

Listesinin altındaki simgeye tıklanır.



Açılan sayfada aşağıda gösterildiği gibi ilgili sınıfa ait öğrenci bilgilerine

ulaşabilir, Kayıt Durum yazan sütundan öğrencinin durumunu (Aktif,

Devamsızlıktan Kaldı, Kayıt İptal gibi) öğrenebilirsiniz. Ayrıca kayıt durum yazısının

üstündeki çarpı işaretine tıklayarak kurs sınıf listesini excel formatında alabilirsiniz.



Sınıfa Tercih Listesinden Öğrenci Ekle butonuna basarak ilgili sınıfa öğrencilerin

tercihlerine bakarak öğrenci eklemesi yapabilirsiniz. Bu işlem için öğrenci isminin

yanındaki kutucuğa tıklanarak öğrenci seçilir ve Kaydet butonuna basılarak

öğrenci o sınıfa eklenmiş olur.



Bakanlık tarafından Mücbir Sebeplere Bağlı Olarak Öğrenci Ekleme Yetkisi                                                     

Verilen Okulların Yapması Gereken İşlem Basamakları

Kurs işlemleri menüsündeki Kurs Öğrenci İşlemleri sayfasına girilir. Hangi ders için öğrenci eklenecek ise o dersin

«Öğrenci Listesi» seçeneğinin altındaki kutucuk bölümü tıklanır. Açılan sayfada en sağdaki «Sınıfa Dışarıdan

Öğrenci Ekle» seçeneğine tıklanır. Öğrenci T.C. Kimlik No girildikten sonra Sorgula butonuna basılır ve öğrenci

seçilip Kaydet butonuna tıklanır.



Kurs Planında Değişiklik Yapma: Açılan kursta değişiklik yapabilmek ve yeni kurs planı

oluşturabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.

a) Kurs Öğrenci İşlemleri menüsünden Ders Planı yazan sütundaki takvim simgesine
tıklanır.



b) Yeni Kurs Planı butonuna tıklanır. Planda değişiklik yaparken başta planlanan toplam

süre kesinlikle değişmez.



c) Açılan sayfada bir önceki slaytta gösterilen ilgili yerler (ilk defa kurs açılırken yapılan

işlemler) doldurulur ve Mevcut Ders Planının değişiklik yapılacağı tarih girilerek Kalan

Süreyi Hesapla butonuna tıklanır. Ders planı tamamlandı bölümü de işaretlendikten sonra
39. Slaytta gösterilen (Kurs Onay Raporu alma bölümü) işlemler yapılarak Plan Değişikliği

Onay Raporu alınır ve İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün onayına sunulur.



10.2) Kurs Öğrenci İşlemleri – Kurs İşlemleri: Kurs Öğrenci İşlemleri

menüsünden Kurs İşlemleri sütunundaki butona tıklanır.



Açılan sayfada Devamsızlık bölümünde bir öğrenciye ait tüm devamsızlık

tarihleri ve toplam sayısı görünmektedir. Devamsızlıkla ilgili düzeltme yapmak

ve tek öğrenciye devamsızlık girişi için bu menü kullanılabilir.



Kayıt İptal bölümünde ilgili öğrenciye Durum sütunundan Aktif Kursiyer, Kayıt

İptal, Devamsızlıktan Kaldı, Sınav Kursiyeri, Vefat Etti seçeneklerinden uygun

olanı seçildikten sonra Kaydet butonuna tıklanır.



Sınıf Değişikliği bölümünden sınıfı değiştirilmek istenen öğrenci ve aktarılacak

sınıfı seçildikten sonra “Sınıf Değişikliğini Onaylayıp Kayıt Etmek İstiyorum”

kutucuğu işaretlendikten sonra Kaydet butonuna basılır. Bu kısımdaki işlemler için

bilgilendirme yazısı dikkatle okunmalıdır.



10.3) Kurs Öğrenci İşlemleri – Kapat Menüsü: Eğer bir kursun Destekleme ve

Yetiştirme Kursları (DYK) Yönerge/Kılavuz gereği kapatılması gerekiyorsa bu

menü kullanılır. Kurs Öğrenci İşlemleri Menüsünden Kapat yazan sütunun

altındaki ilgili sınıfa denk gelen simgeye tıklanır.



Açılan sayfada Kursu Kapat yazısının yanındaki kutucuğa tıklanır ve Kaydet

butonuna basılarak işlem tamamlanmış olur.



10.4) Kurs Öğrenci İşlemleri – Kurs Onay Raporu: Okul/kurumda açılan her kurs

ve plan değişikliği yapılan her kurs için İlçe Milli Eğitim tarafından onay alınması

gerekmektedir. Söz konusu onay formunu yazdırabilmek için aşağıda

gösterildiği gibi Kurs Onay Raporu kutucuğu tıklanarak topluca yazdırma işlemi

yapılabileceği gibi aynı sütundaki yazıcı simgesine tıklanarak ilgili kurs seçilerek

sadece o kurs için rapor alınabilir. Seçme işlemi yapıldıktan sonra sol üst

köşedeki Yazdır butonuna basılarak onay formu yazdırılır.



10.5) Kurs Öğrenci İşlemleri – Bilgi Menüsü: Bu menü kullanılarak ilgi kurs

hakkında genel bilgilere ulaşılabilir. Kurs açma onayları, plan değişiklikleri, kurs

ders programı ve detay bilgiler bölümlerine buradan ulaşılabilir.



Kurs Yetkilisi değişikliği yapmak için Detay Bilgi bölümünden aşağıda gösterildiği

gibi kurs yetkilisi seçildikten sonra kaydet butonuna basılmalıdır.



11) Öğrenci Nakil İşlemleri: Öğrencinin T.C. Kimlik No girildikten sonra Sorgula butonuna tıklanır.
Öğrencinin Kurs Listesi öğrencinin talep ettiği kursları, Öğrencinin Nakil Gelebileceği Kurs Listesi
öğrenciyi kaydedeceğiniz kursları ifade eder. Birinci Listeden kursu seçtikten sonra ikinci listeden
öğrenciyi kaydedeceğiniz kursları seçiniz ve Öğrencinin Kurs Nakil Bilgilerini Onaylayarak Nakil İşlemini
Başlatmak İstiyorum… kutucuğunu işaretledikten sonra Kaydet butonuna basarak nakil işlemini
başlatınız.



12) Toplu Devamsızlık Girişi: Toplu Devamsızlık Girişi menüsüne tıklanır. Açılan

sayfada devamsızlık girilmek istenen tarih seçilir, Kurs Tanımı bölümünden

devamsızlık girilecek Kursun adı yazılır ve Sorgula butonuna tıklanır.



İlgili dersten devamsızlık yapan öğrencilerin durumu Devamsızlık sütunundan 2

saat, 1 saat, Raporlu seçeneklerinden birisi seçilerek en son üstte bulunan

Kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. Bu işlemde kursiyer yeterlilik

şartlarına dikkat edilmelidir. Eğer devamsızlık girilen öğrenci devamsız durumuna

gelirse ve sınıf öğrenci sayısı da kılavuzdaki şartları sağlamazsa kurs otomatik

olarak kapanacaktır. Kapanan kurs mutlaka İl/İlçe MEM onayına sunulmalıdır.



RAPOR MENÜSÜNÜN ALT MENÜLERİNİN KULLANIMI

1) Günlük Kurs Raporu: İlgili tarih seçildikten sonra Sorgula butonuna basılarak o

güne ait Kursların bilgisine ulaşılmış olur. Aşağıdaki resimde sağ tarafta görünen

çarpı işaretine basılarak rapor excel formatında indirilir.



2) Genel Kurs Raporu: Bu menü kullanılarak okulun bulunduğu ildeki genel

müdürlük, ders ve sınıf seviyesi seçilerek sorgulama yapıldıktan sonra ilgili kurslara

ait istatistiki bilgiler elde edilir. Yine aynı şekilde çarpı işaretine basarak excel

formatında dosyayı indirebilirsiniz.



3) Eğitici Aylık Puantaj: Okul/Kurumda çalışan personellerin aylık puantajlarına

bu menüyü kullanarak erişim sağlayabilirsiniz. Kurum Türü, Yıl/Ay, Kadrolu/Ücretli

Öğretmen, Öğretmenin Adı bölümleri seçildikten sonra Sorgula butonuna

basılarak puantaj görüntülenir. Yine aynı şekilde sağ taraftaki çarpı işaretine

basarak excel formatında dosyayı indirebilirsiniz.




