


Öncelikle sisteme girmek için Google 
Chrome sayfası açıp adres çubuğuna 

kocaeli.meb.gov.tr/ets yazıyoruz. 



Okullarımızın kullanacağı iki tane 
modül vardır. 



1.Adım olarak Kurum/Okul İşlemleri menüsü altında 
yer alan Kurum ve İletişim Bilgileri  kısmından 

“BİLGİLERİ DÜZENLE” butonuna tıklayarak kurum 
bilgilerini güncellemek. 



2.Adım olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
tanımlamış olduğu kurum parolasını Kurum/Okul 
İşlemleri menüsü altında yer alan Okul Güvenlik 

Ayarları kısmından değiştirmek. 



3.Adım olarak Kurum/Okul İşlemleri menüsü 
altında yer alan Okul ETS Şifre İşlemlerinden yeni 
ETS Şifresi belirlemek. Bu şifreyi Müdürlüğümüze 

her evrak göndermek istediğinizde girmek 
mecburiyetindesiniz.(E-imza gibi) 



Yeni parola ve ETS şifresi belirlenirken dikkat 
edilmesi gereken hususlar: 

 Parolanız en fazla 8 karakterden oluşması 
gerekmektedir. 

 ETS şifresi ise en az 8 karakter olması 
gerekmektedir. 

 Şifrenizde harf ve sayıdan başka karakter 
kullandığınızda  yeni şifreniz ile sisteme giriş 
yapamıyorsunuz. 

 Giriş şifreniz ve ETS şifrenizle ilgili sorun 
yaşadığınızda İlçe Mebbis Yöneticisine 
başvurunuz. 



Kurum/Okul İşlemleri altında Öğretmen/Personel 
Tanımlama menüsünden okulunuz öğretmen ve 
personellerini tanımlayıp gelen evrakı onlara da 

havale edebilirsiniz. Fakat sistem yeni olduğundan 
tanımladığınız kişiler sisteme giriş yapamamaktadır. 



Evrak takip sistemine Ar-Ge Modül Likleri menüsü 
altında yer alan ETS-Evrak Takip Sistemi Linkine 

tıklayarak giriyoruz.  

Karşımıza aşağıdaki resimde görülen ekran çıkıyor. 



Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza gelen ekranda 
solda kırmızı  işaretle yazan 1 adet indirilmemiş  

dosyanız var yazısı ilçeden gelen resmi yazıları, sağ 
tarafta kırmızı ile gösterilen 1 adet okunmamış 

mesajınız var yazısı acil duyuruları ve bilgi mesajlarını 
göstermektedir.  



İndirilmemiş doyanız var bölümüne tıkladığınızda 
karşınıza aşağıdaki ekran çıkıyor. Yazıyı okuduğunuz 
ve dosyayı indirdiğiniz bilgisi kırmızı yuvarlak içinde 
yer alıyor ve İlçe MEM yazıyı okuduğunuzu buradan 

takip ediyor. 



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne evrak göndermek için 
takip etmeniz gereken adımlar: 

1-Resmi yazı ve eklerini bir klasörde topluyoruz. 
 
 



2-Klasör üzerine sağ tıklayarak arşive ekleye 
basıyoruz ve .rar uzantılı bir klasör oluşturuyoruz. 



3-Dosya işlemleri –Dosya Gönder ‘e tıklıyoruz. 

4-Yeni Dosya 
Gönder butonuna 

bastığımızda 
karşımıza yandaki 
ekran gelecektir. 



5-Dosya Yükleme ekranında sayı, konu ve tarih 
bilgilerini girdikten sonra Dosya Seç’e basarak .rar 

uzantılı klasörümüzü yüklüyoruz. 



Karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir. 

Dosya Gönder 

Dosya Bilgilerini Düzenleme formu  

Dosyayı Cevap Olarak Gönder  

Açıklama Ekle 



6-Eğer İlçe MEM’den gelen yazıya cevap olarak yazı 
göndereceksek “Dosyayı cevap olarak gönder” 

butonuna basarak gelen yazılar içinden ilgi yazı seçilir. 
Daha önce oluşturmuş olduğumuz ETS Şifresi girilerek 

gönder butonuna basılır. 
  



Evrakınızı gönderdiğinizde “Dosyanız başarılı bir 
şekilde gönderildi.” uyarısını verir. 



Mesaj İşlemleri: 
Gelen mesajlar İlçe MEM tarafından gönderilmiş ya 
bilgilendirme ya da acil duyuru niteliğinde olur. Sağ 

tarafta yeşil tikle beraber görülür. 

Üzerine tıkladığımızda karşımıza gelen ekran 



Mesaj görüntüsü resimde ki gibidir. Okullar İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne mesaj 

gönderemediğinden istenen bilgi daha önceki 
işlem adımları takip edilerek resmi yazı ile 

gönderilir. 


