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E-OKUL  
ANNE ve BABA BİLGİLERİ DÜZELTME 

 
E-OKUL Sistemi üzerinde öğrencinin anne ya da baba bilgisi hatalı ya da yok ise 

aşağıda açıklandığı gibi düzeltilebilir. 
 

A-)  Anne Bilgileri, Baba Bilgileri ya da Nüfus Bilgileri Hatalı İse 
Anne, baba ya da nüfus bilgileri hatalı ise (T.C. Kimlik No hariç Adı, Soyadı vs. gibi) 

öncelikle bilgiler öğrencinin kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğü tarafından düzeltilmelidir. 
Nüfus Müdürlüğü tarafından düzeltme yapıldıktan 1 gün sonra e-Okul Sistemi üzerinde 
(YENİLE düğmesi ile) okul müdürlüğü tarafından güncellenebilir. 

 
Aşağıdaki ekran resminde görüldüğü gibi YENİLE düğmesi tıklatıldığında ilgili 

ekrandaki bilgiler MERNİS üzerinden tekrar getirilir ve kaydedilir. 
 

 
 

Bilgi Güncelleme (T.C. Kimlik No Hariç) 
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B-)  Anne Bilgileri, Baba Bilgileri Yok İse 
Öğrencinin anne, baba bilgileri yok ise MERNİS üzerinde aile bağları 

ili şkilendirilmesi eksik demektir. Bu durum öğrencinin kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğü 
tarafından düzeltilmelidir. Nüfus Müdürlüğü tarafından düzeltme yapıldıktan 1 gün sonra e-
Okul Sistemi üzerinde okul müdürlüğü tarafından güncellenebilir. 

 
Yapılan işlem geri alınamayacağından çok dikkatli olunmalıdır. 

 
Anne ya da babası olmadığı halde bu ekran üzerinde başka kişilerin de anne ya da 

baba olarak güncellenmesi riski  bulunmaktadır. Bu sebeple beyan üzerine işlem yapılmamalı, 
ilgili resmi makamlar tarafından verilen belgelere göre işlem yapılmalıdır.  

Hatalı yapılan işlem ancak inceleme, soruşturma raporu ile Bakanlıkça 
düzeltilebilecektir. 

İşlem için okul müdürlükleri yetkilidir. İlçe ve il kullanıcıları bu işlemi yapamazlar. 
 
Adım 1-) TC Kimlik No Giri şi 
 
� Boş ve açık olan kutuya T.C. Kimlik No değerini yazınız. 
� Sonraki adıma geçiniz. 
 

 
 

Adım 1. TC Kimlik No Giriniz 
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Adım 2-) MERNİS Üzerinden Getirme 
 
� Ekran resminde görülen düğmeyi tıklatınız. 
� Bilgiler MERNİS üzerinden gelecektir. 
� Hiçbir bilgi gelmiyor ise T.C. Kimlik No hatalıdır ya da MERNİS bağlantısı 

kesilmiştir.  
� MERNİS bağlantısı kesilmiş ise bir süre sonra tekrar deneyiniz. 
 

 

 
 

Adım 2. MERNİS Üzerinden Getiriniz 
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Adım 3-) Kaydetme 
 
� MERNİS üzerinde getirilen bilgiler doğru ise ve işlemden eminseniz Kaydet 

düğmesini tıklatınız. İşlemin geri alınamayacağını unutmayınız. 
� Hatalı işlem ancak Bakanlıkça düzeltilebilir ve inceleme, soruşturma gerektirir. 
 

 
 

Adım 3. Kaydediniz (İşlem Geri Alınamaz) 
 

Özet 
 
İşlem özeti aşağıda açıklandığı gibi ilgili ekranda T.C. Kimlik No yazdıktan sonra 

MERNİS üzerinden getirmek ve dikkatli bir şekilde kontrol ettikten sonra kaydetmektir. 
 

 
 

Özet (İşlemin Tümü) 


