
 

 

 

 

 

ÖZEL SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ IPAD 

ENTEGRASYON YÖNERGESİ 

 

 

Okulumuzda kullanılan öğrenci iPad’lerinin bilişim sistemimize kayıt edilmesi gerekmektedir. 

Kayıt işlemi için yapılması gereken tüm adımlar bu yönergede resimli olarak anlatılmaktadır. 

Konuyla ilgili tüm sorularınızı bt@sm.k12.tr adresine yazabilirsiniz.  
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İlk olarak tabletinizde bulunan “Apple Store” uygulamasına dokunarak giriş yapınız. 



 

 

Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan arama kısmına dokununuz. 



 

 

Arama kısmına dokunduğunuzda tabletinizin klavyesi otomatik olarak açılacaktır. Arama kısmına 

“meraki system manager” yazın ve ardından “Ara” butonuna dokunun. 



 

 

Arama işlemi tamamlandıktan sonra karşınıza birkaç uygulama gelecek. Bunların içerisinden kırmızı 

ile işaretlenmiş olan uygulamayı “Meraki System Manager”ı yükleyeceğiz. Bunun için “İNDİR” 

butonuna dokununuz. 



 

 

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra görselde olduğu gibi “SM” simgeli “Meraki MDM” uygulamasını 

tabletinizde görebileceksiniz. Meraki MDM uygulamasını açmak için simgeye dokunun. 



 

 

“Meraki” uygulaması açıldıktan sonra ilk olarak görseldeki gibi karşınıza izin talebi gelecektir. “İzin 

Ver” butonuna dokunarak devam ediniz. Böylece bu program üzerinden okulun gönderdiği mesajları 

alabilirsiniz. 



 

 

Ardından kayıt işlemini başlatmak için “Begin Enrollment” butonuna dokununuz. 



 

 

Program sizden bir “Enrollment Code” isteyecektir. Bu “Enrollment Code” u girebilmek için “xxx-xxx-

xxxx” yazılı olan alana dokununuz. 



 

 

Bu alana okulumuz için belirlenmiş olan “Enrollment Code” u girmelisiniz. Bu kod görselde de olduğu 

gibi “079-768-5121”dir. Bunu yazdıktan sonra “Enroll This Device” butonuna basarak devam ediniz. 



 

 

Karşınıza gelen onay ekranında “You will be prompted to install the MDM profile for StMichel” 

uyarısına “Continue” butonuna basarak devam ediniz. 



 

 

Ardından uygulama otomatik olarak sizi “Ayarlar” menüsüne yönlendirip görselde de görmüş 

olduğunuz gibi “Profili Yükle” ekranını karşınıza getirecektir. “Profili Yükle” ekranının sağ üst tarafında 

görmüş olduğunuz “Yükle” butonuna dokunarak profil yükleme işlemine devam ediniz. 

 



 

 

Sizden yükleme işlemi için onay isteyecektir. Bu onay ekranından “Yükle” ye dokunarak yükleme 

işlemine devam ediniz. 



 

 

İkinci uyarı çıkacaktır. Profilin yüklemesine devam edebilmemiz için mutlaka “Yükle” butonuna 

dokunarak devam etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde profil tabletinize kurulamayacaktır. 



 

 

Üçüncü uyarı ekranın çıkacaktır. Profilin yüklemesine devam edebilmemiz için mutlaka “Güven” 

butonuna dokunarak devam etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde profil tabletinize 

kurulamayacaktır. 

 



 

 

Profil yükleme işleminiz başarılı olarak gerçekleşmiştir. Bu ekranı kapatmak için “Bitti” butonuna 

dokununuz.  



 

 

Profil yükleme işlemi gerçekleştikten sonra sistem sizi otomatik olarak “Safari” uygulamasına(web-

browser) yönlendirecektir. Ardından da karşınıza görseldeki gibi bir uyarı çıkacaktır. Bu uyarıya da 

“Aç” butonuna basarak devam ediniz.  



 

 

Sonrasında sistem otomatik olarak “Meraki MDM” uygulamasını açacak ve sizden bir izin daha 

isteyecektir. Bu adımı “Skip” butonuna dokunarak atlayabilirsiniz. Yükleme işleminde her hangi bir 

probleme yol açmayacaktır. 



 

 

Eğer bir önceki adımda “Skip” yerine “Enable” butonuna dokunduysanız sizden izin vermenizi isteyip 

istemeyeceğinizi tekrardan soracaktır. Bu adımda da “İzin Ver” veya “İzin Verme” butonuna basmanız 

yüklemede herhangi bir probleme yol açmayacaktır. İstediğiniz her hangi bir tanesini seçebilirsiniz. 

Ardından “Meraki MDM” in tabletinize kurulum işlemi tamamlandığı için bu uygulamayı artık 

kapatabilirsiniz. 



 

 

Son olarak her tabletin bir öğrenciye atanabilmesi için “Ayarlar” bölümünde bulunan cihazın “Seri 

Numarasını” ve öğrenci numaranızı mail olarak göndermeniz gerekmektedir. Bunun için “Ayarlar” a 

dokununuz. 



 

 

“Ayarlar” ın içerisinden “Genel” i ve buradan da “Hakkında” kısmına dokununuz. 



 

 

Burada bulunan “Seri Numarası” nın ekran fotoğrafını (veya mail gönderirken seri numarasını 

yazabilirsiniz) bt@sm.k12.tr adresine öğrenci numaranız ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. 

Tebrikler! Tüm işlemler başarıyla tamamladınız. 
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